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1.

KORTE HISTORISCHE INLEIDING

Voor een juist begrip van de stand van het huidige Nederlandse recht met
betrekking tot de onderhoudsplicht van gescheiden echtgenoten is een
korte uiteenzetting van het vroegere en het tegenwoordige echtscheidingsrecht onmisbaar. Voordat de wet van 6 mei 1971, Stb. 290, de Wet herziening echtscheidingsrecht, op 1 oktober 1971 in werking trad, kon echtscheiding slechts worden uitgesproken op vier in de wet omschreven
gronden, waarvan de enige voor de praktijk belangrijke het overspel was
(art. 264 oud BW) (1). Alleen de echtgenoot die in de procedure overspel
(of een van de andere drie gronden) stelde en bij tegenspraak kon bewijzen
kon tegen de wil van de andere echtgenoot ontbinding van het huwelijk
door echtscheiding verkrijgen. Wilde die ander echter wel zijn medewerking verlenen, dan was het in feite zeer eenvoudig om de echtscheiding tot
stand te doen komen: de ene partij stelde bij dagvaarding 'dat hij heeft
moeten ondervinden dat de gedaagde overspel heeft gepleegd staande der
partijen huwelijk' en nadat de gedaagde verstek had laten gaan of zich aan
het oordeel des rechters had gerefereerd werd zonder verder onderzoek de
echtscheiding uitgesproken. Dit was vaste praktijk sedert het arrest van de
Hoge Raad van 22 juni 1883 W 4924 en hoewel tegen die praktijk - die
bekend stond als 'de grote leugen'- veel bezwaar werd ingebracht, omdat
ze in strijd was met de bepaling van art. 263 oud: 'Echtscheiding kan
nimmer door onderlinge toestemming plaats hebben', ze bleef bijna negentig jaar gehandhaafd, omdat niemand een betere oplossing wist, althans
niemand kans zag zo'n oplossing in de wet te verwezenlijken.
Onder dat tot 1971 geldende recht konden dus echtgenoten die het eens
waren binnen enkele weken hun huwelijk laten ontbinden en desgewenst de vrouw na een wachttijd van 300 dagen - een nieuw huwelijk aangaan.
Degeen echter die echtscheiding verlangde, vaak om met een ander te
kunnen trouwen, en die de medewerking van de andere echtgenoot niet
verkreeg had onder dat oude recht niet de mogelijkheid om zijn wens in
vervulling te doen gaan. In veel gevallen werd scheiding van tafel en bed
uitgesproken, die de verplichting tot samenwoning deed vervallen, maar
het huwelijk in stand liet. Motief voor deze houding van de andere echtgenoot was veelal dat hij - vaak zij - de ander dat nieuwe huwelijk niet
gunde; soms ook waren overwegingen van materiële aard beslissend, nl.
een verwachte achteruitgang van de alimentatie bij hertrouwen van de
ander en vaak ook verlies van pensioenrechten. Wat dat laatste aangaat
bracht de Algemene Burgerlijke Pensioenwet (wet van 6 januari 1966
Stb. 6) voor de ·ambtenaren een verandering. Volgens art. G.4 van deze
wet kreeg ook de gewezen echtgenote van de ambtenaar, wanneer het
huwelijk op haar vordering was ontbonden, recht op een gedeelte van het
pensioen, berekend naar de diensttijd van de ambtenaar die was gelegen
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vóór de ontbinding van het huwelijk. Als gevolg van deze wetswijziging
lieten vele vrouwen van ambtenaren hun verzet tegen de echtscheiding die
zij te voren met het oog op het pensioen hadden tegengehouden, varen.
Voor particuliere pensioenen bestond toen nog geen overeenkomstige regeling. Toen de Wet herziening echtscheidingsrecht in 1971 werd ingevoerd
waren er zeer vele huwelijken die slechts in naam bestonden en waarvan
de ontbinding bij gebrek aan medewerking van een der partners niet kon
worden doorgezet, hoewel de ander dit vurig verlangde en misschien al
tientallen jaren in concubinaat leefde.
Wat de alimentatie betreft, alleen degeen op wiens verzoek de echtscheiding (of de scheiding van tafel en bed) was uitgesproken had recht op een
uitkering wanneer zij - omdat het in de regel de vrouw was (en nog steeds
is) duid ik de onderhoudsgerechtigde voortaan maar aan als 'zij' -'geen
genoegzame inkomsten had tot haar levensonderhoud', niet echter de gedaagde in de procedure. Wanneer evenwel die gedaagde ook harerzijds een
'vordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed instelde, dan
kon zij als eiseres in die procedure weer wel een uitkering vorderen. (Was
echter voordat deze vordering tot een onherroepelijke beslissing had geleid
de echtscheiding op vordering van de man onherroepelijk geworden en in
de registers van de burgerlijke stand ingeschreven, dan was de kans van de
vrouw op een uitkering voor levensonderhoud voorgoed verkeken.) Vele
(tegen)vorderingen tot scheiding van tafel en bed op niet al te sterke gronden werden door de rechter toegewezen, omdat het al te erg werd gevonden
dat de vrouw, soms na een langdurig huwelijk, iedere aanspraak op levensonderhoud jegens de man zou verliezen.
Omtrent de rechtsgrond voor de alimentatie na echtscheiding had men
in het algemeen nogal vage denkbeelden. Als een schadevergoeding, ter
goedmaking van de schade veroorzaakt door de ontbinding van het huwelijk door de schuld van de andere echtgenoot werd het hier te lande niet
beschouwd, maar er zaten wel schadevergoedingselementen in. In de wet
en de doctrine merkte men daar niet veel van, maar de rechtspraak gaf
duidelijk blijk in de uitkering na scheiding een vergoeding te zien voor
wat de vrouw door het schuldige gedrag van de man materieel achteruitging. De niet steeds uitgesproken (2), maar in de rechtspraak veelal te
~:mderkennen gedachte was, dat de vrouw door de alimentatie zoveel
mogelijk in staat gesteld moest worden in dezelfde materiële omstandigheden te leven als wanneer het huwelijk in stand gebleven was. Dat bracht
dus mee dat zij, indien zij dat gedurende het huwelijk niet had gedaan,
niet verplicht werd geacht door arbeid in haar eigen levensonderhoud te
voorzien. Argumenten van de man dat zij daartoe best in staat was en het
voor het huwelijk ook had gedaan, werden veelal afgewezen met overwegingen als: 'dat van de vrouw niet kan worden verlangd dat zij zich
afslooft om de man een uitkering tot haar onderhoud te besparen'.
Anderzijds was de rechter, ook indien de vrouW! geen voldoende in8
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komsten had, niet verplicht haar een uitkering toe te leggen. Hij was daarin
vrij en mocht rekening houden met alle omstandigheden, ook met het
levensgedrag van de vrouw tijdens en na het huwelijk.
Samenvattend: vóór de Wet herziening echtscheidingsrecht was voor
het verkrijgen van een uitkering tot levensonderhoud na scheiding vereiste
dat degeen die deze uitkering kreeg eiser was geweest in de procedure,
maar was aan dit vereiste voldaan, dan was voor het overige de rechter
vrij al dan niet een uitkering toe te kennen, rekening houdend met alle,
ook niet-financiële, omstandigheden.
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2.

DE WET VAN 1971

De wet van 1971 voerde in plaats van de vier echtscheidingsgronden één
nieuwe grond in, nl. duurzame ontwrichting van het huwelijk. De echtscheiding kan worden uitgesproken op vordering van een der ·echtgenoten
of op hun gemeenschappelijk verzoek (art. 150 Boek 1 BW). Er zijn drie
mogelijkheden va:ri verweer: 1. de gedaagde kan ontkennen dat het huwelijk duurzaam ontwricht is; 2. hij kan aanvoeren dat de duurzame ontwrichting in overwegende mate te wijten is aan de echtgenoot die de vordering heeft ingesteld en dat hij, gedaagde, niet wil scheiden; 3. hij (in dit
geval in de regel uiteraard zij) kan als verweer voeren dat als gevolg van
de gevorderde echtscheiding een bestaand vooruitzicht op pensioen zou
teloorgaan of in ernstige mate zou verminderen.
Het eerste verweer komt niet heel vaak voor en leidt, àls het gevoerd
wordt, gewoonlijk niet tot afwijzing van de vordering. De rechter kan,
tegen de volgehouden stelling van de eiser in, oordelen dat het huwelijk
niet duurzaam is ontwricht, maar hij doet dat uiteraard hoogst zelden (3).
Wanneer het tweede verweer, dat van de overwegende schuld, gegrond
bevonden wordt, wordt de vordering tot echtscheiding afgewezen. Tegen
een vordering tot scheiding van tafel en bed, waarvoor eveneens als enige
grond duurzame ontwrichting van het huwelijk geldt, kan dit verweer
echter niet gevoerd worden. De echtgenoot die zijn vordering tot echtscheiding op grond van het verweer van overwegende schuld zijnerzijds
ziet stranden, kan· scheiding van tafel en bed verkrijgen en wanneer die
scheiding drie jaren heeft geduurd ontbinding van het huwelijk vorderen.
Het verweer van de overwegende schuld leidt dus tot uitstel, maar behoeft
niet tot afstel te leiden. De bedoeling van de wetgever was dat ieder duurzaam ontwricht huwelijk tenslotte zou kunnen worden ontbonden.
Deze bedoeling kan echter niet altijd worden verwezenlijkt in geval van
het derde verweer, dat van de verminderde pensioenvooruitzichten. Doet
dit geval zich voor, dan kan de echtscheiding niet worden toegewezen
'voordat daaromtrent een voorziening is getroffen die, gelet op de omstandigheden van het geval, ten opzichte van beide echtgenoten billijk is
te achten' (artt. 153 en 180). De woordkeuze van de wetgever zou doen
denken dat hij optimistisch is ten aanzien van de mogelijkheid van zulk
een voorziening, maar het kan natuurlijk voorkomen dat het nièt mogelijk
is, omdat er geen geld is en dan gaat de echtscheiding niet door en hetzelfde geldt voor de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en
bed. Er is inmiddels een wijziging gekomen in de Pensioen- en Spaarfondsenwet, waardoor gescheiden vrouwen met betrekking tot particuliere pensioenen in een vergelijkbare positie komen als reeds sedert de
Algemene Burgerlijke Pensioenwet voor de gescheiden vrouwen van ambtenaren was voorzien. In de meeste (doch niet alle) gevallen kan dus de
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gescheiden vrouw althans rekenen op een gedeelte van het weduwepenswen. Dat sluit zeker niet uit dat toch een aanvullende voorziening moet
worden getroffen, maar die betreft dan niet zo'n hoog bedrag als wanneer
een geheel weduwepensioen verloren gaat en is dus eerder bereikbaar.
Er zijn twee gevallen waarin het hierbesproken verweer wordt afgewezen:
a. indien redelijkerwijs te verwachten is dat de vrouw zelf voor het geval
van (gedeeltelijk) verlies van uitzicht op pensioen voldoende voorzieningen
kan treffen;
b. indien de duurzame ontwrichting van het huwelijk in overwegende
mate aan haar te wijten is.

Ad a: wanneer de vrouw jong genoeg is en in staat om een werkkring te
vinden waaraan pensioen verbonden is, dan kan zij de echtscheiding niet
tegenhouden door aan te voeren dat indien het huwelijk in stand was gebleven het weduwepensioen haar vanzelf in de schoot was gevallen. Of de
rechter ook in aanmerking mag nemen dat de vrouw bemiddelde ouders
heeft van wie zij tezijnertijd zal erven, zodat zij het pensioen niet nodig
zal hebben, is niet zeker. Jurisprudentie over deze vraag is mij niet bekend.
Ad b: hier komt weer het element schuld aan de duurzame ontwrichting
naar voren en daartegen is bij de totstandkoming van de wet nogal geopponeerd, maar het lijkt mij op zichzelf redelijk dat de vrouw die zelf de
duurzame ontwrichting heeft veroorzaakt de echtscheiding niet kan tegenhouden door een beroep te doen op verminderde pensioenvooruitzichten.
Ook dit geval is voor zover mij bekend nog niet aan de rechter voorgelegd.
De uitzondering sub b geldt in enigszins andere vorm ook voor de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Hier luidt zij :
'indien de andere echtgenoot zich gedurig schuldig maakt aan wangedrag
in zodanige mate dat van de echtgenoot die de vordering heeft ingesteld
naar redelijkheid generlei verstrekking van levensonderhoud zou kunnen
worden gevergd'. Ook hiervan valt geen jurisprudentie te melden.
De hier besproken artikelen 153 en 180 betreffen verweer van de gedaagde tegen de gevorderde echtscheiding, resp. ontbinding van het huwelijk. De vrouw - gemakshalve spreek ik van de vrouw, maar het kàn
natuurlijk, zij het nog bij uitzondering, de man zijn - die zelf verlangt te
scheiden, maar daardoor uitzicht op pensioen verloren ziet gaan, wordt
door deze bepalingen niet geholpen. Hoewel door de minister, toen dit bij
de parlementaire behandeling ter sprake werd gebracht, werd opgemerkt
dat de vrouw niet behoefde te scheiden, tenzij zij wenste te hertrouwen en
in dat geval redelijkerwijs geen aanspraak kon maken op compensatie van
teloorgaande pensioenvooruitzichten, is bij nota van wijziging artikel 157
aangevuld met een tweede lid, krachtens hetwelk de rechter die de alimen11

tatie bepaalt rekening kan houden met behoefte aan voorziening in het
levensonderhoud voor geval van vooroverlijden van de echtgenoot die tot
uitkering is gehouden. De vrouw die alimentatie vordert kan daarbij dus
een post opvoeren voor een eigen voorziening voor het geval van overlijden van de man. Dit is aanmerkelijk gunstiger dan onder de vroegere
wet, die uitdrukkelijk bepaalde dat de verplichting tot het verschaffen van
levensonderhoud ophield door de dood van een der echtgenoten (art. 282
oud), uit welk voorschrift de Hoge Raad (4) afleidde, dat bij het vaststellen
van een uitkering voor de vrouw geen rekening mocht worden gehouden
met een bedrag dat zij nodig zou hebben voor de afsluiting van een verzekering voor het verkrijgen van een weduwepensioen.
Bij dit alles moet in het oog worden gehouden, dat in het algemeen ieder
ingezetene gerechtigd is tot ouderdomspensioen krachtens de Algemene
Ouderdomswet (AOW) en dat ook de (niet hertrouwde) gescheiden vrouw
uitzicht heeft op weduwepensioen op grond van de Algemene Weduwen- en
Wezenwet (AWW) na het overlijden van de vroegere man.
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3.

RECHTSGROND ALIMENTATIE (5)

De rechtsgrond voor de alimentatie na echtscheiding blijft onzeker. Een
uitlating als van Langemeijer (6): 'de voor het leven bedoelde lotsgemeenschap, ook op economisch terrein, waarvan de onschuldige echtgenoot de voordelen niet behoort te verliezen, althans niet in sterkere
mate dan de scheiding (en het eventuele hertrouwen van de andere) bepaald onvermijdelijk maakt' zou nu niet meer zo kunnen worden uitgesproken, want het huidige echtscheidingsrecht kent in beginsel geen
schuldige en onschuldige echtgenoten (dat was trouwens onder het oude
recht al niet veel meer dan een fictie), maar staat in het algemeen neutraal
tegenover het feit dat een huwelijk wordt ontbonden omdat het duurzaam
ontwricht is. De gedachte van een schadevergoeding voor het nadeel dat
een der echtgenoten lijdt doordat de ander in zijn verplichtingen is tekortgeschoten is niet die van onze wet. Is het dan een voortzetting van de
onderhoudsplicht tussen echtgenoten? Ook dat kan men niet zeggen, tussen gescheiden echtgenoten treedt wat de verplichting tot het verschaffen
van levensonderhoud betreft een nieuwe rechtstoestand in (7), beheerst door
andere regels. Gescheiden echtgenoten gaan gescheiden wegen, zij zijn
elkaar geen getrouwheid, hulp en bijstand meer verschuldigd en niet verplicht elkander het nodige te verschaffen. Niettemin blijft een zekere mate
van verantwoordelijkheid voor elkaars bestaan gehandhaafd en dit is naar
mijn mening het gevolg van het feit dat het huwelijk tengevolge van de nog
steeds overwegend heersende maatschappelijke opvattingen zeer vaak blijvende invloed heeft op de sociale en economische positie van de vrouw.
Wanneer uit het huwelijk kinderen zijn geboren die door de moeder worden verzorgd en opgevoed ligt het voor de hand dat haar capaciteit om in
haar eigen levensonderhoud te voorzien achteruitgaat. Vaak is ook haar
opleiding, juist met het oog op haar toekomstig huwelijk en moederschap,
er niet op gericht geweest een zelfstandige positie in de maatschappij te
verwerven. Doch ook wanneer er geen kinderen zijn is het nog altijd vrij
algemeen aanvaard dat de vrouw zich tot het huishouden beperkt en de
man voor beiden het inkomen verdient. Dat gebeurt wel veel minder dan
vroeger, maar het is nog steeds vrij gewoon en deze 'ouderwetse' rolverdeling is dan een beslissing van beide echtgenoten, waaraan gevolgen zijn
verbonden, ook wanneer het huwelijk is geëindigd. Deze blijvende invloed
van het huwelijk op de maatschappelijke positie van de vrouw is naar mijn
mening de rechtsgrond voor de verplichting van de man om in haar levensonderhoud bij te dragen. In de toekomst kan het wellicht ook de r.1an zijn
die door het huwelijk zijn economische zelfstandigheid verliest en deswege
na scheiding aanspraak kan maken op alimentatie van de vrouw, maar dit
is thans nog zo uitzonderlijk dat ik het hier verder ter zijde laat.
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4.

WETTELIJKE REGELING

a.

Onderhoud na echtscheiding

Art. 157: 1. De rechter kan bij het echtscheidingsvonnis of bij latere
uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op diens vordering onderscheidenlijk verzoek ten laste van de andere echtgenoot een
uitkering tot levensonderhoud toekennen.
2. Bij de vaststelling van de uitkering kan de rechter rekening houden
met de behoefte aan een voorziening in het levensonderhoud voor het geval
van overlijden van degene die tot de uitkering is gehouden.
3. De toekenning van de uitkering kan voor bepaalde tijd en onder
bepaalde voorwaarden geschieden.

De hoofdregel is in de nieuwe wet dezelfde gebleven: de rechter kàn een
uitkering toekennen, hij behoeft het niet te doen. Bij zijn oordeel of aan de
vrouw een uitkering toekomt, c.q. of er grond bestaat de beslissing hieromtrent te wijzigen kan de rechter rekening houden met alle omstandigheden, waaronder ook het gedrag van de vrouw èn dat van de man, zowel
tijdens het huwel~jk als na de echtscheiding. Ook op dit punt bracht de
wet van 1971 geen nieuws (7a). Het oordeel van de rechter hangt hier zozeer
af van zijn waardering van de feitelijke omstandigheden, dat aan de Hoge
Raad slechts een zeer beperkte taak toekomt (8).
Er is nogal eens nadruk gelegd op het verschil dat zou bestaan tussen de
alimentatieplicht van echtgenoten en gewezen echtgenoten enerzijds en die
van bloed- en aanverwanten anderzijds. Omtrent deze laatste bepaalt art.
397 Boek 1: 'Bij de bepaling van het volgens de wet door bloed- en aanverwanten verschuldigde bedrag voor levensonderhoud wordt enerzijds
rekening gehouden met de behoeften van de tot onderhoud gerechtigde en
anderzUds met de draagkracht van de tot uitkering verplichte persoon'.
De woorden 'door bloed- en aanverwanten' zijn ingevoegd naar aanleiding van een artikel vanGerbrandy (9). Deze had er nl. op gewezen dat
de plicht tot onderhoud van volwassen bloed- en aanverwanten van geheel ander karakter was dan de onderhoudsplicht tussen echtgenoten
en gescheiden echtgenoten (en de plicht tot verzorging en opvoeding van
minderjarige kinderen, die ik hier verder ter zijde laat). Bij een gehuwde
vrouw- aldus Gerbrandy- doet de behoeftigheid veelal niet eens ter zake;
de man die in weelde baadt, is verplicht zijn vrouw daarin op gelijke voet
te doen delen. Wat de gescheiden echtgenoten betreft is het beslist niet
alleen behoefte en draagkracht die hier de doorslag geven; aldus reeds de
gevestigde jurisprudentie waardoor volgens Gerbrandy een streep zou wor-
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den gehaald indien art. 397 zoals in het ontwerp voorgesteld zou worden
gehandhaafd.
Blijkbaar enigszins hiervan geschrokken heeft de minister in het artikel
de woorden 'door bloed- en aanverwanten' ingevoegd, 'om niets in de weg
te leggen aan de handhaving en verdere ontwikkeling van de vorenbedoelde
jurisprudentie'. Letterlijk genomen ontbreekt nu voor de onderhoudsplicht van anderen dan bloed- en aanverwanten iedere maatstaf in het
wetboek, maar dat was geenszins de bedoeling en ook niet in overeenstemming met art. 401 lid 1 : 'Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst betreffende levensonderhoud kan bij latere rechterlijke uitspraak
worden gewijzigd of ingetrokken, wanneer zij nadien door wijziging van
omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen'. Hier
dus voor alle uitspraken en overeenkomsten betreffende levensonderhoud,
óók die ten aanzien van echtgenoten en gewezen echtgenoten, een verwijzing naar 'de wettelijke maatstaven'.
Al zijn de woorden van de wet niet overduidelijk, de bedoeling is dat
wel. Voor echtgenoten en gewezen echtgenoten gelden ook de maatstaven
van art. 397 - behoefte en draagkracht -, maar daarnaast mag de rechter
bij ·de beoordeling van de vraag of en .zo ja tot welk bedrag aan de (gescheiden) echtgenoot een uitkering moet worden toegekend rekening houden met alle, ook niet-financiële omstandigheden. Aldus is tweemaal door
de Hoge Raad beslist (1 0). En voor de vraag of een eenmaal toegekende
uitkering op grond van wijziging van omstandigheden moet worden gewijzigd of ingetrokken geldt hetzelfde:
Overigens moet worden opgemerkt dat ook voor bloed- en aanverwanten behoefte en draagkracht niet uitsluitend bepalend zijn. De verhouding
waarin de onderhoudsgerechtigde staat tegenover ieder van meer onderhoudsplichtigen (art. 397 lid 2) en het gedrag van de onderhoudsgerechtigde (art. 399) zijn factoren waarmee bij de bepaling van de uitkering tot
onderhoud van bloed- en aanverwanten rekening wordt gehouden. En naar
mijn mening - maar dit geval heeft zich zover ik weet in de rechtspraak
nog niet voorgedaan - zal de 'man die in weelde baadt' ook aan zijn moeder
wel wat meer moeten verstrekken dan het hoogst nodige. Er is dus ten
hoogste een relatief verschil.
Hoe maakt nu de rechter van zijn vrijheid gebruik? Hier wordt de beschrijving van het geldende recht - de inhoud van de opdracht tot het
schrijven van dit preadvies - moeilijk. Zonder twijfel streeft de rechter er
naar zijn beslissing te nemen overeenkomstig de algemeen geldende opvattingen. Alleen - er zijn op het ogenblik op dit terrein geen algemeen
geldende opvattingen, wèl fel tegenover elkaar staande meningen. Uit de
jurisprudentie vallen slechts aanduidingen te putten in welke richting de
gedachten van de rechter in alimentatiezaken tegenwoordig veelal gaan.
Daarbij kan het nog wel verschil maken of het oudere rechters zijn die de
zaak beoordelen, wier eigen maatschappelijke opvattingen nog bepaald
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worden door de zeden en gewoonten van een vorige generatie en die als
rechters lange jaren hebben gewerkt met het oude echtscheidingsrecht of
dat jonge rechters met een moderner maatschappijvisie over deze vragen
moeten beslissen. En van veel belang is ook dat de partijen zelf een verschillende beoordeling verdienen naar gelang zij tot deze of tot een vroegere generatie behoren. Twintig jaar geleden was het nog heel gewoon dat
een gescheiden vrouw, ook wanneer zij nog jong was en geen kinderen
had te verzorgen, een uitkering vroeg en verkreeg en niet of nauwelijks
pogingen deed om zelf in haar onderhoud te voorzien. Een vrouw van
dezelfde leeftijd in soortgelijke omstandigheden zou nu van de rechter geen
uitkering krijgen of ten hoogste een voor beperkte tijd. Het is zeer begrijpelijk dat het de mannen, die twintig jaar geleden begonnen te betalen
voor hun gescheiden vrouw en dit nog steeds doen, zeer zwaar begint te
vallen en dat zij die nieuwere opvattingen ook op hun geval toegepast
wensen te zien. Maar het is evenzeer begrijpelijk dat de rechter aan deze
vrouwen niet dezelfde eisen stelt als aan een jongere, beter voor het leven
toegeruste en aan andere opvattingen gewende generatie. Bij het beoordelen en waarderen van rechterlijke beslissingen in deze materie moet men
dus wel letten op leeftijden en jaartallen. In dit licht moet men bijvoorbeeld zien het geval, beslist in het arrest HR van 24 dec. 1971, NJ 1972,
377. Het hof overwoog daar, dat 'er redelijkerwijs niet van kan worden
uitgegaan, gezien de gevorderde leeftijd van de vrouw (67 jaar) en gelet
op het maatschappelijk niveau waarop zij zich gedurende haar 20-jarig
huwelijk met de man heeft bewogen, dat de vrouw zich nog intensief en
op professionele wijze met het verhuren van het door haar niet bewoonde
. gedeelte van haar woning (een chalet in Zwitserland) dient bezig te houden'. Veegens, in de noot onder dit arrest, vindt die opvatting nogal ouderwets, maar m.i. kunnen er goede gronden zijn om van iemand van hogere
leeftijd geen aaltpassing aan modernere opvattingen te verlangen.
De rechter kan een uitkering toekennen aan de gescheiden echtgenoot
die niet voldoende inkomsten heeft tot zijn levensonderhoud, noch zich in
redeftjkheid kan verwerven. Er staat dus thans met zoveel woorden in de
wet dat van de gescheiden vrouw i.h.a. aanpassing aan de nieuwe situatie
kan worden verlangd. De gedachte dat zij zonder meer recht heeft op een
uitkering, om in staat te worden gesteld op dezelfde voet als tevoren in
haar door het huwelijk bepaalde stand te leven, is uit de tijd.
Voorbeelden: Hof Amsterdam 5 dec. 1972, NJ 1973, 471: een stewardess
bij de KLM verlangde na een kortdurend huwelijk met een gezagvoerder
bij die maatschappij een uitkering tot een bescheiden bedrag {{250,- per
maand) 'om zich iets gemakkelijker te kunnen bewegen' dan anders het
geval zou zijn, zodat het verschil met de levenswijze welke zij tijdens haar
huwelijk gewend was niet zo groot zou behoeven te zijn. Zij kreeg die uitkering niet. Onder verwijzing naar 'de huidige maatschappelijke opvattingen' oordeelde het hof dat er geen aanleiding bestond de vrouw een
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uitkering toe te kennen waardoor zij zich ruimer zou kunnen bewegen dan
zij reeds vermocht te doen door haar eigen inkomsten uit arbeid, dezelfde
arbeid die zij ook zou hebben gedaan als zij niet in het huwelijk was getreden.
HofDen Haag 19 dec. 1973, NJ 1974, 338: 'de vrouw, thans 27 jaar oud,
verkeert na een zo korte huwelijkssamenleving maatschappelijk weer in
een positie als ware zij nimmer gehuwd geweest'.
De toekenning van een uitkering kan voor bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden geschieden. Zulk een voorwaarde zou, aldus de
minister bij de totstandkoming van de wet, kunnen inhouden dat de vrouw
een beroepsopleiding volgt. Voorbeelden van een dergelijke voorwaarde
heb ik in de jurisprudentie niet gevonden. Wel tijdelijke 'overbruggings'uitkeringen.
Rb. Breda 3 april 1973, NJ 1974, 316: de vrouw, thans 42 jaar oud, was
voor haar huwelijk typiste geweest. Gedurende het huwelijk (1956-1968)
had zij niet gewerkt. De rechtbank was van oordeel dat zij op den duur
in redelijkheid geacht moet worden voor een aanmerkelijk deel in haar
onderhoud te kunnen voorzien, 'terwijl de vrouw hiertoe naar het thans
geldende recht gehouden is'. Zij kreeg voor het eerste jaar /1000 per
maand, telkens na een jaar met /250 per maand te verminderen, totdat
een uitkering van f 250 per maand was bereikt, welk bedrag haar blijvend
werd toegekend.
De hier genoemde beslissingen betroffen vrouwen die geen kinderen te
verzorgen hadden. Zijn die er wel, dan wordt in het algemeen van de vrouw
(nog) niet geëist dat zij in haar eigen onderhoud voorziet, tenz~j ze dat
gedurende het huwelijk al deed. Hoewel steeds meer vrouwen die thuis nog
kinderen hebben een werkkring ambiëren en met succes vervullen, is het
nog de meerderheid die zich beperkt tot het huishouden en de opvoeding
en verzorging van de kinderen. Uiteraard verwijzen de tot onderhoud aangesproken mannen naar die steeds groeiende minderheid. De rechter daarentegen pleegt daarop in deze gevallen niet in te gaan en te doen wat hij
ook vroeger deed: hij beoordeelt hoeveel de man van zijn inkomen nodig
heeft voor zijn eigen onderhoud en dat van zijn nieuw gezin en het meerdere wijst hij toe aan de gescheiden echtgenote en de kinderen uit ztjn vorig
huwelijk. Daarbij pleegt dan het leeuwendeel te worden toegewezen aan de
vrouw en veellagere bedragen aan de kinderen. Bijvoorbeeld: wanneer er
twee kinderen zijn van 12 en 14 jaar en de man geacht wordt van zijn
inkomen in totaal f 1200 per maand te kunnen betalen, krijgt de vrouw
/800 en de kinderen ieder /200. Maatstaf is blijkbaar wat de vrouw, als
er geen kinderen waren, nodig zou hebben voor haar eigen onderhoud op
dezelfde voet als thans, en wat voor het huishouden de meerkosten zijn nu
zij twee kinderen thuis heeft. Dt algemene kosten, zoals huur, verwarming,
licht worden niet omgeslagen over de drie onderhoudsgerechtigden, maar
geheel toegerekend op de uitkering voor de vrouw. Een andere verdeling
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ware zeer goed denkbaar en zou voor de oplossing van diverse vraagstukken voordelen bieden. Vooral wanneer ook nog - dit denkbeeld wordt wel
geopperd, maar is nog niet tot praktische toepassing gekomen - het onderhoud van de vrouw, voor zover zij daarin niet zelf kan voorzien, omdat zij
de kinderen van de man moet verzorgen, althans gedeeltelijk als kosten
voor de verzorging en opvoeding van de kinderen wordt beschouwd. Zouden volgens deze maatstaf onderhoudsbedragen worden toegewezen, dan
zou in vele gevallen van vrouwen met kinderen van alimentatie voor de
vrouw niet of nauwelijks sprake zijn, reeds omdat met de betaling van die .. ~
hogere bedragen voor de kinderen de grens van de betalingscapaciteit van
de man al zou zijn bereikt. Niet dat hiermee overigens alle moeilijkheden
zouden zijn opgelost: zolang er kinderen te verzorgen zUn zou de man als
het ware een salaris aan de vrouw betalen als verzorgster van zijn kinderen,
maar hoe moet het dan als die kinderen volwassen zijn? Dan zal de vrouw,
doordat zij al die jaren niet in haar eigen onderhoud heeft voorzien, daartoe niet meer in staat zijn, althans niet geheel. Men zou dan op een soort
quasi-pensioen moeten terugvallen, wat naar mijn mening volkomen gerechtvaardigd zou zijn.
Evenwel, deze denkbeelden vinden thans nog geen weerslag in de praktijk en daarvoor is een goede reden: voor de hogere alimentatiebedragen
is het van belang de uitkering voor de vrouw hoog en die voor de kinderen
betrekkelijk laag te stellen. De uitkering voor de vrouw is nl. aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting en als het voor de kinderen toegewezen bedrag
nu m.:-~ tr zo hoog is, dat gezegd kan worden dat de kinderen grotendeels
op zijn kosten worden onderhouden, dan krijgt de man voor die kinderen
ook kinderbijslag (art. 7 Algemene Kinderbijslagwet).
Het is vaste rechtspraak dat de rechter niet alleen rekening heeft te
houden met het inkomen dat de onderhoudsplichtige in feite geniet, maar
ook met dat hetwelk hij redelijkerwijs geacht kan worden in staat te zijn
zich in de naaste toekomst te verwerven. Zo kon de man die zich in Frankrijk vestigde, maar daar zijn beroep als architect niet kon uitoefenen, zich
daarop niet beroepen om aan zijn onderhoudsplicht te ontkomen (11);
anderzijds echter kon een man die een eigen bedrijf begon en daarmee
aanvankelijk minder verdiende dan tevoren toen hij in loondienst was, daar
wèl een beroep op doen (12).
Met een nieuw huwelijk van de man wordt rekening gehouden, maar ook
ten aanzien daarvan laten nieuwere maatschappelijke opvattingen zich
gelden. Kon de man vroeger zonder meer stellen: ik ben hertrouwd en ben
verplicht mijn tweede vrouw te onderhouden, dus moet mijn alimentatie
verminderd, thans onderzoekt de rechter in hoeverre dat onderhoud noodzakelijk is. Heeft de tweede vrouw zelf inkomsten, voldoende tot haar
levensonderhoud, dan heeft dat huwelijk geen invloed op 's mans betalingsverplichting jegens zijn eerste vrouw. En dat inkomen van de tweede
echtgenote kan zelfs de betalingscapaciteit van de man vergroten, doordat
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zijn uitgaven voor zijn levensonderhoud geringer worden.
HR 13 dec. 1974, NJ 1975, 280, noot E.A.A.L.: de man leefde duurzaam in gezinsverband met een vrouw, met wie hij voornemens was in het
huwelijk te treden en had een huis gekocht. De kosten van dat huis, op
zijn naam maar mede ten behoeve van die a.s. vrouw gekocht, kon hij niet
volledig ten laste van zijn eigen inkomen brengen, doch moesten volgens
het hof mede op het inkomen van de a.s. vrouw worden toegerekend. De
rechter, aldus de HR, mag ter bepaling van het bedrag dat de man voor
het levensonderhoud van de van hem gescheiden vrouw verschuldigd is,
rekening houden met alle omstandigheden, welke voor de bepaling van de
draagkracht van de man in redelijkheid van belang kunnen zijn, waaronder
ook omstandigheden als deze. De waardering van die omstandigheden is
uiteraard overgelaten aan de feitelijke rechter, daar blijft de HR buiten.
Anderzijds- en ook hieruit blijken modernere opvattingen- de rechter
mag ook rekening houden met de omstandigheid dat de man in gezinsverband samenleeft met een andere vrouw en het uit zijn verhouding met
die vrouw geboren kind en dat hij behalve in het onderhoud van dat kind
ook in dat van die vrouw voorziet: HR 19 nov. 1971, NJ 1972, 337, noot
E.A.A.L. Opmerkelijk is dat geen overweging werd gewijd aan de vraag
of de man in het onderhoud van die andere vrouw moest voorzien, omdat
zij daartoe zelf niet in staat was. De aanwezigheid van een (zevenjarig) kind
brengt dit op zichzelf niet mee. Luyten, de annotator, acht het arrest technisch-juridisch zonder twijfel juist, doch voegt daaraan toe: 'Men zal
echter ook begrip kunnen opbrengen voor het standpunt van hen, die hun
bezorgdheid omtrent de wettelijke waardering van de huwelijksband hierin
bevestigd zien'.
In de vergadering van de Deutsche Juristentag van 1970, gewijd aan het
onderwerp alimentatie, werd met grote meerderheid de stelling aangenomen dat de aanspraken van de gescheiden vrouw principieel de voorrang
hebben boven die van de nieuwe echtgenote. Dat is in Nederland nooit de
opvatting van de rechtspraak geweest, integendeel, in de oudere rechtspraak leidde een nieuw huwelijk bijna vanzelfsprekend tot verlaging van
de uitkering. En ook nu zou ik niet durven zeggen hoe de rechter zou oordelen over een geval waarin de nieuwe vrouw een winstgevende werkkring
opgeeft. Zal hij zeggen dat dit tegenwoordig niet meer gebruikelijk is en
dat dus de man het feit dat hij zijn tegenwoordige vrouw onderhoudt niet
kan aanvoeren om de uitkering voor zijn eerste vrouw te doen verminderen? Hij is verplicht zijn echtgenote het nodige te verschaffen (art. 81),
maar wat in deze tijd 'het nodige' is hangt m.i. óók van heersende maatschappelijke opvattingen af.
Behalve met de hierboven ter sprake gekomen economische factoren mag
de rechter nog met alle andere omstandigheden rekening houden, bijv. met
de duur van het huwelijk en ook met het gedrag van de vrouw èn dat van
de man. Een sprekend voorbeeld van het laatste is te vinden in een vonnis
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van de Rb. Groningen van 10 maart 1970, NJ 1970, 234: de vrouw had
zich door een krant laten interviewen en het, in strijd met de waarheid,
onder meer doen voorkomen alsof zij, doordat de man zijn onderhoudsverplichtingen niet nakwam, moest leven als een vrouwelijke clochard, die
door de stad zwerft en gedwongen is de nachten onder bruggen en op
perrons door te brengen, levend van een paar appels en een handvol
rozijnen; het artikel, ofschoon geen namen noemend, was geschikt om de
identiteit van partijen vast te stellen. De vrouw, aldus de rechtbank, had
zich mitsdien aan wangedrag schuldig gemaakt en daardoor haar recht op
een onderhoudsbijdrage verspeeld.
Slecht levensgedrag kàn voor de rechter reden zijn om de vordering van
de vrouw tot levensonderhoud af te wijzen, maar er bestaat geen rechtsregel krachtens welke in geval van in ernstige mate laakbaar gedrag van
de vrouw, terw~il van laakbare gedragingen van de man niets is gebleken,
de vordering moet worden afgewezen: aldus HR 3 januari 1975, NJ 1976,
330, noot E.A.A.L. Aan de vrijheid van de feitelijke rechter wordt niet
getornd. Het betrof hier de vrouw van een advocaat, die zich enige malen
aan overspel had schuldig gemaakt en op wier gedrag ook overigens veel
viel aan te merken. Zij was 45 jaar oud, had een veertienjarig kind uit het
huwelijk te verzorgen en was niet opgeleid voor enig beroep, waardoor het
haar zwaar zou vallen - aldus het hof- om zich door arbeid inkomsten te
verwerven. Het hof kende haar een uitkering toe. Met deP. G. van Oosten
in de conclusie is de annotator Luyten van oordeel, dat de rechtspraak hier
een richting heeft genomen, die grote bezwaren oproept. Hij acht 'moeilijk
in te zien hoe in de g~signaleerde omstandigheden een morele alimentatieplicht kan bestaan'.
Een andere omstandigheid die in redelijkheid in aanmerking komt bij
het nemen van de beslissing of en zo ja hoeveel en hoelang alimentatie
moet worden betaald is de duur van de feitelijke samenleving en de invloed
die deze op de levenswijze van de eisende echtgenoot heeft gehad: Hof
Den Haag 31 okt. 1973, NJ 1974, 117: de echtgenoten leefden reeds 22jaar
in feite gescheiden en de vrouw had in die tijd door eigen arbeid en een
uitkering van de man van laatstelijk 600 Zw.frs in haar eigen onderhoud
voorzien. Onder die omstandigheden werd slechts een geringe invloed toegekend aan het feit dat de man in 1971 een aanzienlijke erfenis had gekregen.
HR 21 aug. 1974, NJ 1975, 421, noot E.A.A.L.: dit geval betrof een
bijstandsverhaalsactie. Het huwelijk van de betrokken echtgenoten, die
resp. 45 en 46 jaar oud waren toen zij in 1966 trouwden, was geen succes
gebleken en vóór het definitief vertrek van de vrouw in 1972 had zij al
gedurende kortere perioden buiten de echtelijke woning vertoefd en als
bejaardenverzorgster gewerkt, zoals zij ook vóór haar huwelijk deed. De
rechtbank, in hoger beroep oordelende over de verbaalsactie van de gemeente die de vrouw had gesteund, was van oordeel dat deze omstandig20
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heden wèl mochten leiden tot verlaging van het bedrag van 's mans onderhoudsplicht, maar niet tot beperking in de tijd, daar dit laatste alleen
mogelijk zou zijn op grond dat de vrouw geacht zou moeten worden in de
toekomst voldoende eigen inkomsten te kunnen verwerven, waarvan niets
was gebleken. De Hoge Raad verwierp dit standpunt. De vrijheid van de
rechter om onderhoud voor bepaalde tijd toe te kennen is niet beperkt tot
het door de rechtbank bedoelde geval. Ook op grond van andere omstandigheden kan vaststelling van een uitkering voor bepaalde tijd redelijk zijn.
HR 27 juni 1974, NJ 1975, 4, noot A.R.B.: ook dit arrest betrofverhaal
van bijstand, door de gemeente Amsterdam verleend aan de vrouw van de
eiser tot cassatie. Deze genoot buitengewoon pensioen als oorlogsslachtoffer ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en betoogde dat
de vermeerdering van dat pensioen met 40% van de pensioengrondslag
die hem krachtens art. 11 van die wet was toegekend, buiten aanmerking
moest blijven voor de bepaling van de onderhoudsplicht. Deze stelling
werd door de HR niet aanvaard. Voor de grens van de onderhoudsplicht
moet rekening worden gehouden met al wat de pensioengerechtigde nodig
heeft voor zijn eigen levensonderhoud, waaronder ook begrepen uitgaven
die hij, meer dan een ander in overigens vergelijkbare omstandigheden,
moet doen ter compensatie van lichamelijke en geestelijke bezwaren welke
voortkomen uit zijn invaliditeit, maar dat wil niet zeggen dat die vermeerdering, al is zij in het bijzonder tot dekking van dergelijke uitgaven bestemd, voor de draagkracht van de pensioengerechtigde buiten beschouwing moet blijven.
De positie moet dus individueel worden bekeken. Allicht heeft de invalide man meer dan een ander nodig om redelijk te leven, maar het kan zijn
-juist omdat die verhoging naar algemene maatstaven (40% van de pensioengrondslag) wordt vastgesteld - dat er nadat met die redel~jke uitgaven
rekening is gehouden, toch nog iets overblijft waardoor zijn draagkracht
wordt verhoogd. Deze zaak betrof onderhoud staande huwelijk, maar ik
zie geen reden waarom de beslissing anders zou zijn geweest wanneer de
vrouw reeds van hem gescheiden was.

b.

Voorlopige voorzieningen

Wanneer een echtscheidingsprocedure aanhangig is gemaakt kunnen de
echtgenoten voorlopige voorzieningen vragen, waaronder een uitkering
tot levensonderhoud. Deze beschikkingen, aldus de HR in een recente beslissing, zijn ordemaatregelen van voorlopig karakter, bestemd om te voorzien in de moeilijkheden welke rijzen doordat tussen echtgenoten een
scheidingsprocedure aanhangig is of zeer spoedig zal worden gemaakt. De
nadruk dient dus te liggen op de voorlopigheid; de vrouw moet het nodige
hebben om haar huishouding- in de echtelijke woning of elders- te kun21

nen voeren. Een onmiddellijke aanpass~ng aan de toekomstige situatie na
de scheiding kan niet worden verlangd. Niettemin zijn in de praktijk deze
voorlopige voorzieningen bijzonder belangrijk en wordt er in meer instanties langdurig over geprocedeerd, vermoedelijk omdat partijen en hun
raadslieden vrezen dat een beslissing die zij wel als voorlopig zouden willen
aanvaarden al zijn ze daarmee in feite niet geheel tevreden, naderhand
tegen hen zal worden aangevoerd. Het is een niet zeer gelukkige praktijk,
omdat hangende het geschil over die voorlopige voorzieningen de scheiding zelf wordt uitgesteld en aldus een onzekere situatie wordt gecontinueerd die voor beide echtgenoten, hun eventuele nieuwe partners en voor
de kinderen uit het huwelijk alleen maar enerverend is. Wanneer de man,
kort nadat hij het gezin heeft verlaten, in de procedure aanvoert dat de
vrouw zeer goed in haar eigen onderhoud kan voorzien, zoals zij ook vóór
haar huwelijk deed, dan is het zeer begrijpelijk dat de vrouw dit bestrijdt
en dat in zeer veel gevallen doktersattesten worden overgelegd ten bewijze
dat zij om gezondheidsredenen niet tot werken in staat is. Dat wil niet
altijd veel zeggen over de vraag of de vrouw, nadat de toestand zich heeft
gestabiliseerd, zich zal kunnen aanpassen en een nieuw leven, op eigen
kracht, kan beginnen. Daarom valt het m.i. te betreuren dat zoveel tijd
en energie wordt gespendeerd aan wat eigenlijk bedoeld is maar voor korte
tijd en in een overgangsstadium te gelden.

c.

Gescheiden levende echtgenoten

Het is merkwaardig, dat terwijl voor gescheiden en scheidende echtgenoten een stelsel van bijna volledige rechterlijke vrijheid geldt, dit ten aanzien van gescheiden levende echtgenoten niet het geval is. Art. 84, zesde
lid, dat bij gelegenheid van de Wet herziening echtscheidingsrecht niet is
gewijzigd, luidt: 'Wanneer de echtgenoten niet samenwonen en dit te wijten
is aan onredelijk gedrag van een der echtgenoten, treedt voor de in het
tweede lid omschreven verplichtingen (tot bijdragen in de kosten der huishouding) in de plaats de verplichting van die echtgenoot om aan de andere
echtgenoot een bedrag voor diens levensonderhoud uit te keren, onverminderd beider verplichting om bij te dragen in de kosten van verzorging
en opvoeding van de kinderen. Bij het vaststellen van die uitkering wordt
het bestaan van een regeling als in het derde lid bedoeld (regeling bij
huwelijkse voorwaarden) mede in aanmerking genomen'. Heeft dus de man
de vrouw verlaten tengevolge van haar onredelijk gedrag of heeft de vrouw
de samenwoning verbroken en zich daardoor onredelijk gedragen, dan kan
zij voor zichzelf geen aanspraak maken op alimentatie. Komt het dan
echter, op vordering van een van beide echtgenoten, tot een echtscheiding,
dan is het niet uitgesloten dat de vrouw, niettegenstaande haar onredelijke
gedrag, toch een uitkering krijgt. Art. 84, zesde lid komt mij voor beter

22

te passen in het vroegere echtscheidingsrecht, van vóór 1971, maar wijziging schijnt niet bij vergissing achterwege te zijn gebleven.
d.

Scheiding van tafel en bed

Het instituut van scheiding van tafel en bed is onder de nieuwe wet gehandhaafd, maar het heeft niet meer de grote nadelen die het onder het
vroegere recht zo'n slechte naam hebben bezorgd. Vóór 1971 waren er
talrijke echtparen die soms al tientallen jaren van tafel en bed gescheiden
waren, omdat een van beiden het niet tot echtscheiding wilde laten komen.
Dat kan onder het thans geldende recht in het algemeen niet meer gebeuren; zelfs wanneer de tot echtscheiding aangesproken echtgenoot met
succes het verweer voert van de overwegende schuld, dan kan na drie jaren
scheiding van tafel en bed ontbinding van het huwelijk gevorderd worden.
Alleen het verweer van de verminderde pensioenvooruitzichten kan definitief aan echtscheiding en aan ontbinding van het huwelijk na scheiding
van tafel en bed in de weg staan. Wat de alimentatie betreft is de scheiding
van tafel en bed altijd gelijkgesteld met de echtscheiding. Het feit dat het
huwelijk nog bestaat is zover ik weet voor de rechter nooit aanleiding geweest met betrekking tot enig aspect van de in aanmerking komende
factoren anders te oordelen dan wanneer de echtgenoten volledig gescheiden waren.
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5.

ALIMENTATIE BIJ OVEREENKOMST

Ook vóór 1971 kwamen overeenkomsten, waarin scheidende of gescheiden
echtgenoten de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud regelden, veelvuldig voor (13). In theorie was dat een vaststellingsovereenkomst,
waarin partijen regelden wat eigenlijk al volgens de wet tussen hen gold,
zoals ook de rechter de onderhoudsplicht niet schept, maar vaststelt of
die plicht bestaat volgens de wet en op welk bedrag de uitkering dient te
worden bepaald. In werkelijkheid was echter zo'n echtscheidingsconvenant
méér, in vele gevallen het resultaat van moeizame onderhandelingen over
de vraag of de ene echtgenoot medewerking wilde verlenen tot het totstandkomen v3;n een echtscheiding die de andere echtgenoot vurig wenste,
en onder welke voorwaarden hij dat wilde doen. Was het de vrouw die
verlangde te scheiden, dan eiste de man vaak dat hij, door in de procedure
als eiser op te treden, voor iedere aanspraak op onderhoud, ook in de
toekomst, zou worden gevrijwaard. Was het daarentegen de man die wilde
'scheiden, dan kwam het voor dat de vrouw voordelen bedong, ook op het
terrein van de alimentatie, die zij nooit zou hebben gekregen, wanneer de
vraag wat haar voor onderhoud toekwam aan de rechter zou z~in voorgelegd. Zo'n overeenkomst waarbij de echtscheiding in feite werd gekocht,
kàn als zij door misbruik van omstandigheden tot stand komt wegens
strijd met de goede zeden nietig zijn, maar het kan ook zijn dat de echtgenoot, die zekere voordelen bedingt en daarvan zijn medewerking tot de
scheiding afhankelijk maakt, niet onredelijk handelt en dan is de overeenkomst rechtsgeldig. Aldus HR 29 april1971, NJ 1972, 336, noot E.A.A.L.,
Ars Aequi XX, p. 504 e.v., noot Van der Grinten.
De eiseres tot cassatie was getrouwd geweest metYen in 1948 van hem
gescheiden, omdat hij daarop aandrong en verlangde te hertrouwen met
Z, de verweerster in cassatie. X wilde haar medewerking tot die scheiding
slechts verlenen indien haar rechten op onderhoud zoveel mogelijk gewaarborgd waren en bedong daartoe (in een driepartijenovereenkomst)
dat, indien de tweede vrouw te eniger tijd gerechtigd zou worden tot een
weduwepensioen, aan haar (X) daarvan de helft zou toekomen, tot een
maximum van/120 per maand. Toen de man in 1969 overleed kreeg zijn
weduwe een niet onbelangrijk pensioen, aanzienlijk meer dan /240 per
maand, doch zij weigerde daarvan f 120 per maand aan X te betalen onder
bewering dat de overeenkomst een ongeoorloofde oorzaak zou hebben.
Zij kreeg van het hof gelijk, dat kortweg overwoog dat 'het strijdt met de
goede zeden om, gelijk X heeft gedaan, het haar op zich toekomende recht
om een vordering tot echtscheiding in te stellen te bezigen als hefboom ter
verkrijging van alimentatieaanspraken tegenover Z (de tweede vrouw), op
wie zonder dien de verplichting tot betaling van alimentatie aan X uit geen
hoofde zou rusten'. Anders dus de Hoge Raad, die dit arrest vernietigde
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en de zaak verwees naar een ander hof om te onderzoeken of in casu x
door de genoemde voordelen te bedingen niet onredelijk had gehandeld,
in welk geval de overeenkomst rechtsgeldig was. Het valt aan te nemen
dat het andere hof, indien de zaak daaraan na verwijzing nog is voorgelegd,
X in het gelijk zal hebben gesteld, want de eisen die zij stelde voor haar
medewerking tot de echtscheiding moeten inderdaad 'recht bescheiden'
worden genoemd, zoals de annotator Luyten schrijft en zijn in het licht
van nieuwere regelingen omtrent verdeling van pensioen over eerste en
latere echtgenote volkomen redelijk.
Al zijn onder het oude recht veel echtscheidingsconvenanten gemaakt,
waarbij wèl misbruik werd gemaakt van de omstandigheden en die dus wèl
in strijd met de goede zeden waren- die overeenkomsten plachten overigens niet aan de rechter te worden voorgelegd, maar zonder meer te worden
nagekomen - onder het huidige recht bestaat er in ieder geval veel minder
aanleiding tot het aangaan van zulke overeenkomsten, nu een duurzaam
ontwricht huwelijk in beginsel ook tegen de wil van een der echtgenoten
kan worden ontbonden, zij het in het geval dat het verweer van de overwegende schuld met succes wordt gevoerd, slechts via de omweg van de
scheiding van tafel en bed.
In de nieuwe wet is de vrijheid van de echtgenoten om bij overeenkomst
te regelen of, en zo ja tot welk bedrag, de een aan de ander een uitkering
tot zijn (haar) levensonderhoud moet doen, uitdrukkelijk erkend (art. 158).
Wanneer zij op gemeenschappelijk verzoek scheiden (art. 155) dan dienen
zij aan de rechter mede te delen of zij hun onderlinge vermogensrechtelijke
betrekkingen, waaronder de- alimentatie, hebben geregeld en zo ja hoe zij ·
dit hebben gedaan. De rechter kan op gemeenschappelijk verzoek van de
echtgenoten die regeling geheel of ten dele in het vonnis opnemen.
De alimentatieovereenkomst kan ook inhouden dat zij niet op grond van
wijziging van omstandigheden bij rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd (art. 159). Wanneer zulk een beding is gemaakt met het oog op een
te vorderen (of gemeenschappelijk te verzoeken) echtscheiding, dan moet
die vordering of dat verzoek wel binnen drie maanden worden ingesteld,
resp. ingediend, anders vervalt het beding. Het moet schriftelijk worden
gemaakt. Voor de alimentatieovereenkomst op zichzelf is geschrift geen
vereiste, alleen voor het beding van niet-wijziging, maar uiteraard is een
mondelinge alimentatieovereenkomst ten zeerste af te raden.
De bedoeling van het hier behandelde beding van niet-wijziging is dat
de echtgenoten zich zekerheid kunnen verschaffen over de vraag waarop
zij wat de alimentatie betreft kunnen, resp. moeten rekenen. De vrouw
behoeft, als er zulk een beding is, niet te vrezen dat de man op grond van
zijn nieuw huwelijk of omdat zij zich door werk enige inkomsten verwerft
vermindering van de uitkering zal vragen; anderzijds zal salarisverhoging
van de man (behoudens de indexering) niet tot verhoging van de uitkering
leiden. Er is evenwel een veiligheidsklep ingebouwd in lid 3: 'Ondanks een
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zodanig beding kan op verzoek van een der partijen de overeenkomst bij
het echtscheidingsvonnis of bij latere beschikking worden gewijzigd op
grond van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat de verzoeker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het
beding mag worden gehouden'. Wordt dus bijv. de vrouw, die verwachtte
zichzelf te kunnen onderhouden, ziek of verliest de man zijn hoogbetaalde
baan, dan kan op deze bepaling een beroep worden gedaan. Volledige
zekerheid is dus niet te bereiken, maar is naar mijn mening ook eigenlijk
met het begrip alimentatie in strijd.
Een probleem heeft zich voorgedaan met betrekking tot de verhouding
van de artikelen 158 en 159 en het derde lid van art. 401 (in de titel Levensonderhoud), luidende: 'Een overeenkomst betreffende levensonderhoud
kan ook worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij is aangegaan met
grove miskenning van de wettelijke maatstaven'. Art. 159 geeft de echtgenoten de bevoegdheid in hun overeenkomst wijziging op grond van
gewijzigde omstandigheden uit te sluiten (op dit geval heeft art. 401 lid 1
betrekking, waarop art. 159 dus een uitzondering vormt). Maar kunnen
zij zich tot de rechter wenden met het verzoek de overeenkomst te wijzigen
op de grond dat deze is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke
maatstaven? Op deze vraag had betrekking het arrest HR van 15 nov.
1974, NJ 1976, 122 met noot E.A.A.L.:
In oktober 1971 (op 1 oktober 1971 is de Wet herziening echtscheidingsrecht ingevoerd) waren partijen in hun echtscheidingsconvenant overeengekomen dat de man maandelijks aan de vrouw /750 zou betalen (met
indexeringsclausule) en dat hij alleen dàn herziening van die uitkering zou
kunnen verlangen, wanneer om welke reden dan ook hij in het uitoefenen
van zijn beroep van autoverkoper geheel of gedeeltelijk zou worden belemmerd. In 1973 verzocht de man vermindering van de uitkering. Hij
stelde daartoe, dat hij ten tijde van het aangaan van het convenant samenleefde met mej. Z. psych. drs en werkzaam op een ministerie, met wie hij
wilde trouwen en die hem te kennen had gegeven dat zij de relatie wilde
beëindigen, wanneer een huwelijk niet op korte termijn mogelijk zou zijn.
Onder druk van die omstandigheden had hij aan zijn vrouw de bedoelde
uitkering toegezegd om haar te bewegen een vordering tot echtscheiding
in te stellen, hoewel hij destijds slechts f 1146 bruto per maand aan inkomen genoot. Hij beriep zich, kort gezegd, op misbruik van omstandigheden van de zijde van de vrouw, die het 'alleenrecht' had echtscheiding
te vorderen en op grove miskenning van de wettelUke maatstaven, welk
laatste aanleiding zou behoren te zijn tot vermindering van de uitkering.
Wat het eerste betreft, dat werd door het hof niet aanvaard; de man had
welbewust zeer zware verplichtingen op zich genomen om aan het verlangen van mej. Z. om op korte termijn te trouwen te kunnen voldoen,
waarmee ook mej. Z. rekening had gehouden. Dat was uiteraard een feitelijke beslissing en de Hoge Raad oordeelde daardoor het recht niet ge26
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schonden, daarbij opmerkende dat van een 'alleenrecht' echtscheiding te
vorderen sedert het nieuwe echtscheidingsrecht niet meer kan worden gesproken. M.a.w. wanneer de vrouw onder het oude recht deze in verhouding tot het inkomen van de man zeer hoge uitkering zou hebben bedongen voor haar medewerking tot een echtscheiding, waarop de man
anders geen enkel uitzicht zou hebben gehad, zou misschien wel van misbruik van omstandigheden sprake zijn geweest, maar nu de man en mej. Z.
die een eigen inkomen had dit offer er voor over hadden om spoedig te
kunnen trouwen, behoorden ze zich aan die toezegging te houden.
Wat de verhouding tot het derde lid van art. 401 betreft, hieromtrent
overwoog de HR: dat aan de orde wordt gesteld de vraag welke de verhouding is tussen enerzijds de artt. 158 en 159 Boek 1 en anderzijds het
derde lid van art. 401; dat bij de beantwoording van die vraag vooropgesteld moet worden dat, zoals blijkt uit art. 158, inhoudende dat de echtgenoten bij overeenkomst kunnen bepalen of, en zo ja tot welk bedrag,
de een tegenover de ander tot een uitkering tot diens levensonderhoud
zal zijn gehouden en uit het eerste lid van art. 159, volgens hetwelk zij
(schriftelijk) kunnen bedingen dat een dergelijke overeenkomst niet bij
rechterlijke uitspraak zal kunnen worden gewijzigd op grond van een
wijziging van omstandigheden, de wetgever de echtgenoten in de regeling
van de gevolgen van de echtscheiding op dit punt een grote vrijheid heeft
willen laten; dat geen grond bestaat aan te nemen dat de wetgever de
echtgenoten daarbij heeft willen binden aan de maatstaven welke, zonder
zulk een overeenkomst, bij de vaststelling van een uitkering tot levensonderhoud door de rechter moeten worden toegepast terwijl, zoals in het
bijzonder blijkt uit de MvA op het ontwerp van (thans) art. 159, de wetgever ook van de mogelijkheid van een redelijkheidstoetsing door de
rechter ten aanzien van zulke overeenkomsten niet heeft willen weten; dat
anderzijds de omstandigheid dat de in het eerste lid van art. 159 aan partijen gegeven vrijheid de mogelijkheid van wijziging van zulke overeenkomsten door de rechter uit te sluiten, alleen op het in art. 401 lid 1 en niet
op het in art. 401 lid 3 bedoelde geval betrekking heeft, en dat juist met
het oog op het door het nieuwe echtscheidingsrecht geschapen alimen~atie
recht de tekst van dat derde lid is gewijzigd en aan dat recht is aangepast,
doen blijken dat de wetgever de overeenkomst betreffende het levensonderhoud na echtscheiding niet geheel aan de werking van art. 401 lid 3 heeft
willen onttrekken; dat, gegeven de door de wetgever met betrekking tot
de regeling van de alimentatie in de artt. 158 en 159 gegeven vrijheid, de
werking van art. 401 lid 3 op dit punt echter niet anders dan beperkt zal
kunnen zijn en te dien aanzien van overeenkomsten aangegaan met grove
miskenning van de wettelijke maatstaven in de zin van genoemde wetsbepaling daarom alleen dàn sprake zal kunnen zijn, indien de echtgenoten
bij de· bepaling van hetgeen de een tegenover de ander als uitkering tot
levensonderhoud zal zijn verschuldigd, zich wèl op maatstaven, als daar
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bedoeld, hebben willen richten, doch als gevolg van een onjuist inzicht in
de betekenis van die maatstaven, of doordat zij uitgingen van onjuiste of
onvolledige gegevens, tot een resultaat zijn gekomen dat evident in strijd
is met de uitkomst waartoe de toepassing van die maatstaven zou hebben
geleid; dat, waar ook volgens de stellingen van de man bij het onderhavige
convenant de echtelieden welbewust van de wettelijke maatstaven zijn afgeweken, het derde lid van art. 401 in dit geval geen toepassing kan vinden
en de klacht dat het hof een onderzoek op dit punt achterwege heeft gelaten, dus faalt'.
Voor toepassing van art. 401 op echtscheidingsconvenanten is dus nog
maar heel weinig plaats, want in de regel mag worden ondersteld dat
echtgenoten die, meestal voorgelicht door hun raadslieden, zulk een convenant aangaan, weten wat ze doen.
Die vrijheid van de echtgenoten om overeen te komen dat na echtscheiding geen, en zelfs dat ook bij gewijzigde omstandigheden nimmer
een uitkering zal zijn verschuldigd, betekent een uitzondering op het bepaalde in art. 400 lid 2: 'Overeenkomsten waarbij van het volgens de wet
verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien zijn nietig'. Die uitzondering geldt ook voor van tafel en bed gescheiden echtgenoten die immers,
wat de alimentatie betreft, met gescheiden echtgenoten worden gelijkgesteld (art. 169). Niet echter voor echtgenoten die nog getrouwd zijn; een
overeenkomst, inhoudende dat hangende het echtscheidingsgeding van
alimentatie wordt afgezien is derhalve nietig: HR 19 april 1974, NJ 1974,
237, noot E.A.A.L.
Het belangrijkste probleem dat de vrijheid van echtgenoten om de onderhoudsplicht na echtscheiding naar eigen goeddunken te regelen oplevert, doet zich niet voor in het geval dat zij een uitkering hebben bepaald
die niet met de wettelijke maatstaven overeenstemt, maar ingeval zij bepalen dat in het geheel geen uitkering verschuldigd is. Het is nl. de vraag
welke invloed zulk een overeenkomst, gewoonlijk aangeduid als nihilbeding, heeft op het verhaalsrecht van de gemeente voor kosten van bijstand ingevolge art. 55 van de Algemene Bijstandswet. Krachtens die bepaling kan de gemeente de kosten van bijstand verhalen 'tot de grens van
zijn onderhoudsplicht op degene die tot onderhoud verplicht is op grond
van een echtscheiding'. Staat dat nihilbeding aan verhaal van bijstand in
de weg en, tweede vraag: indien dat zo is, behoort de wetgever daar dan
maatregelen tegen te nemen?
De eerste vraag is door de Hoge Raad bevestigend beantwoord bij arrest
van 12 oktober 1973, NJ 1974, 271, noot A.R.B., met argumenten ontleend
aan de geschiedenis van de Wet herziening echtscheidingsrecht: de wetgever heeft de echtgenoten in de gelegenheid willen stellen de redelijke
wens te verwezenlijken, dat er na de echtscheiding geen sprake meer zou
zijn van enige alimentatieverplichting, zoals zij ook onder de oude wet
konden doen, nl. door de economisch zwakste partij als gedaagde in de
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procedure te laten optreden. Vanuit de Tweede Kamer werd al in het
Voorlopig Verslag de vraag gesteld of deze vrijheid van partijen nu betekende dat zij de gemeenschap met de zorg voor de vrouw konden belasten en de leden die dit opmerkten wilden er toch een vraagteken bij
zetten of dat redelijk mag worden genoemd. In zijn antwoord ging de
minister hier uitvoerig op in. Hij verwachtte niet dat het veel zou voorkomen dat de vrouw afstand zou doen van alimentatie, waardoor zij geheel
op de bijstand zou zijn aangewezen. Voorts wees hij er op, dat ook onder
de oude wet bijstandsverhaal kon zijn uitgesloten, nl. wanneer de vrouw
als gedaagde was gescheiden. In het algemeen blijkt dus uit de wetsgeschiedenis, dat bij de totstandkoming van de wet het probleem onder ogen
is gezien, maar dat dit niet tot een andere regeling heeft geleid. Voorts
werd er in het arrest nog op gewezen dat, indien er sprake is van gewijzigde
omstandigheden - en bij toepassing van art. 159 lid 3 van ingrijpend gewijzigde omstandigheden - de vrouw niettegenstaande het nihilbeding toch
recht heeft op alimentatie en in dat geval kan ook verhaal van bijstand
plaats vinden.
Door het hier besproken arrest staat dus vast dat, wanneer partijen zijn
overeengekomen dat er geen onderhoudsplicht na echtscheiding zal zijn,
er evenmin sprake is van verhaal van bijstand. Het moet dan echter wèl
duidelijk zijn dat partijen zo'n overeenkomst zijn aangegaan. In het geval
beslist door het arrest HR van 4 oktober 1974, NJ 1975, 425, nootE.A.A.L.
had de rechtbank haar oordeel dat de man niet onderhoudsplichtig was
tegenover de vrouw en dat daarom de gemeente geen verhaal kon uitoefenen van de kosten van aan de vrouw verleende bijstand, gegrond op
de overweging, dat uit twee brieven alsmede uit de verklaring van de
vrouw in raadkamer, dat zij haar procureur in de echtscheidingsprocedure
geen opdracht had gegeven voor haarzelf alimentatie te verzoeken, genoegzaam zou zijn gebleken, dat het niet instellen van een verzoek tot
betaling van alimentatie voor de vrouw was geschied in het kader van een
akkoord ter regeling van de gevolgen van de echtscheiding. Daaruit bleek
volgens de Hoge Raad niet duidelijk of de rechtbank een overeenkomst tot
afstand van alimentatie had aangenomen en daarom werd de tegen deze
overweging gerichte motiveringskiacht gegrond bevonden en de zaak verwezen. Afstand van alimentatie is geoorloofd en staat aan verhaal van
bijstand in de weg, maar er moet dan wèl duidelijk afstand zijn. Met het
standpunt van de vrouw, zoals dat uit de gewraakte overweging bleek, kon
zij nog alle kanten op.
Intussen is het dus in ieder geval mogelijk en het komt ook niet zelden
voor, dat echtgenoten scheiden 'op kosten van de bijstand', d.w.z. dat de
vrouw, in de verwachting dat de bijstandsuitkering toch in ieder geval
hoger zal zijn dan zij ooit aan alimentatie zal kunnen krijgen, ondubbelzinnig afstand van alimentatie doet. Dan is bijstandsverhaal uitgesloten,
tenminste zolang de omstandigheden niet zijn gewijzigd en, wanneer het
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beding van art. 159 (schriftelijk) is gemaakt, zolang de omstandigheden
niet zo ingrijpend zijn gewijzigd, dat de vrouw naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding mag worden gehouden.
De optimistische verwachting van de wetgever van de wet van 1971 dat
het met die afstand ten nadele van de bijstand niet zo'n vaart zou lopen is
niet bewaarheid. Het aantal echtscheidingen is na 1971 nogal sterk toegenomen en het aantal nihilbedingen eveneens. Van regeringszijde (14) is dit
een oneigenlijk gebruik van de Algemene Bijstandswet genoemd en een
wetsontwerp is aangekondigd om dit onmogelijk te maken. De strekking
van dat ontwerp is om in het BW een artikell59 a toe te voegen, inhoudende dat een overeenkomst als bedoeld in de artt. 158 en 159 niet in de weg
staat aan verhaal op grond van art. 55 Alg. Bijstandswet en onverlet laat
de bevoegdheid om het te verhalen bedrag vast te stellen.
· Uit het Voorlopig Verslag blijkt van de zijde van de Tweede Kamer van
een wat genuanceerder benadering van het probleem. Zo werd (door de
VVD fractie) gevraagd in hoeveel gevallen het nihilbeding terecht werd
aangegaan op grond van draagkracht van de man, wangedrag van de
vrouw e.d. en werd de vraag gesteld: 'Kan in dit verband duidelijk worden
gemaakt, waarom indien het nihilbeding op omstandigheden als de aangeduide is gestoeld gesproken moet worden van oneigenlijk gebruik van
de Algemene Bijstandswet?'
Inderdaad blijkt uit het aangekondigde wetsvoorstel, dat de regering
zich zonder meer op het standpunt stelt dat, wanneer de echtgenoten zijn
overeengekomen dat zij elkaar nimmer alimentatie zullen zijn verschuldigd
en een hunner wordt dan of later gesteund krachtens de Algemene Bijstandswet, er in beginsel sprake is van oneigenlijk gebruik van die wet. Dat
·behoeft echter niet het geval te zijn. De Wet herziening echtscheidingsrecht
heeft het aan de echtgenoten zèlf overgelaten te beoordelen of zij nu of in
de toekomst nog voor elkaars levensonderhoud zullen moeten opkomen
en voor dit oordeel zijn zij aan niemand verantwoording verschuldigd. Zij
kunnen zeer goed in alle redelijkheid tot de conclusie zijn gekomen, dat
iedere ook financiële band tussen hen dient te worden verbroken. Nu kan
de door de verhaal zoekende gemeente aangesproken man in die verbaalsactie alle verweren aanvoeren die hij ook tegen de vrouw in het veld zou
kunnen brengen - behalve dan, indien de wet in de geest zoals de regering
zich voorstelt wordt gewijzigd, dat een beroep op het nihilbeding op zichzelf niet tot afwijzing van het verhaal leidt -, maar hij moet dan opening
van zaken doen en aan de rechter, in plaats van aan partijen zelf, blijft
dan het oordeel of in redelijkheid van de man kan worden geëist dat hij
een uitkering ten behoeve van zijn gewezen vrouw betaalt.
Wanneer dat nihilbeding is gemaakt in een tijd dat van bijstand nog
geen sprake was en de vrouw zich later tot de gemeente moet wenden, die
dan vervolgens verhaal zoekt op de man, dan is, ook zonder wetswijziging,
met beroep op gewijzigde omstandigheden zulk verhaal in beginsel moge30

lijk. Weliswaar moeten in geval van een schriftelijk beding van niet-wijziging de omstandigheden ingrijpend gewijzigd zijn, maar het lijkt geenszins
uitgesloten, dat de rechter in zo'n geval zulke omstandigheden aanwezig
zal achten. Dan kan, naar mij voorkomt, zeker niet worden gesproken
van oneigenlijk gebruik van de Bijstandswet. Dat is hoogstens - maar
zeker niet altijd - aanwezig, wanneer de echtgenoten het nihilbeding hebben gemaakt om de man te vrijwaren voor reeds dan te verwachten bijstandsverhaal.
Zie nader over het onderwerp alimentatie en bijstand onder 9.
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6.

INDEXERING VAN ONDERHOUDSUlTKERINGEN

De geldontwaarding (hogere prijzen) en de welvaartsstijging (hogere lonen)
versterkten de al jaren bestaande roep om 'welvaartsvastheid' van de onderhoudsuitkeringen en leidden tot de wet van 6 juli 1972, Stb. 390, houdende regelen omtrent de indexering van uitkeringen voor levensonderhoud, in werking getreden met ingang van 1 januari 1973, bij welke wet
in de titel Levensonderhoud een artikel 402 a is ingevoegd, luidende:
1. De bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud worden van rechtswege gewijzigd met een
door Onze Minister van Justitie vast te stellen percentage, telkens wanneer
het indexcijfer der lonen per 30 september van enig jaar tenminste één
procent afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer in het voorafgaande
Jaar.
2. De wijziging gaat in op 1 januari volgende op de in het eerste lid
genoemde datum. De beschikking waarin het percentage is vastgesteld,
wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.
3. Het percentage van de wijziging wijkt niet meer dan een half procent
af van het procentuele verschil tussen de in het eerste lid bedoelde indexcijfers.
4. Onder het indexcijfer der lonen wordt verstaan het indexcijfer, vastgesteld krachtens art. 9, achtste lid, der Algemene Ouderdomswet.
5. De wijziging van rechtswege kan bij rechterlijke uitspraak of bij
overeenkomst geheel of voor een bepaalde tijdsduur worden uitgesloten.
De uitsluiting kan evenwel bij rechterlijke uitspraak worden ingetrokken
in de gevallen, bedoeld in art. 401 van dit Boek.
6. De tenuitvoerlegging van een executoriale titel betreffende de betaling van levensonderhoud geschiedt met inachtneming van de op het
tijdstip van de tenuitvoerlegging ingegane wijzigingen, voor zover toepassing van het eerste lid van dit artikel niet overeenkomstig het vorige lid is
uitgesloten.
Tengevolge van deze regeling behoeven nu niet de onderhoudsgerechtigden
zich telkens tot de rechter te wenden met het verzoek de uitkering te verhogen, maar is het initiatief aan de onderhoudsplichtigen, indien zij menen
dat de van rechtswege verhoogde uitkering niet met hun draagkracht of
met de behoeften van de andere partij overeenstemt. De bewijslast daarvan
rust op hen.
Voor het eerst in november 1973 is het percentage vastgesteld, waarmee
de in dat jaar vastgestelde of voor het laatst gewijzigde onderhoudsuitkeringen met ingang van 1 januari 1974 werden verhoogd. Dat percentage
was 12; het volgend jaar 16 en de laatste keer (eind 1975) 13. Nogal
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krachtdadige verhogingen, waarbij echter in het oog dient te worden gehouden, dat uitkeringen voor de gewezen echtgenote (maar niet die voor
de kinderen!) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. De wetgever
heeft zich er echter niet toe beperkt voor het vervolg indexering in te
voeren, maar hij heeft, in de overtuiging dat de uitkeringen allang veel te
laag waren geworden door de inflatie, een overgangsbepaling toegevoegd,
waardoor alle in het verleden vastgestelde onderbaudsuitkeringen met
stijgende percentages werden verhoogd. Het maximum daarvan was, voor
de in 1970 of daarvoor laatstelijk vastgestelde of gewijzigde uitkeringen
niet minder dan 54%.
Aan de HR is de vraag voorgelegd of de indexeringsverhoging van toepassing is wanneer de echtscheiding is uitgesproken vóór 1 januari en het
vonnis is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand nà 1 januari,
zodat pas na 1 januari de uitkering verschuldigd wordt. De Hoge Raad
(29 nov. 1974, NJ 1975, 228, noot E.A.A.L.) overwoog, dat w6rdt uitgegaan van de toestand zoals deze was toen de uitkering werd bepaald, volgens de rechter toen ten dienste staand_e gegevens. De rechter die de uitkering vaststelt doet verstandig om indien twijfel mogelijk is zich in zijn
vonnis er over uit te laten of de indexeringsverhoging van 1 januari a.s.
toepasselijk is. Het gaat er maar om dat partijen weten waar zij aan toe
zijn.
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7.

WIJZIGING EN BEËINDIGING VAN DE ONDERHOUDSVERPLICHTING. CONCUBINAAT (15)

Voor wijziging van een eenmaal vastgestelde uitkering kan beroep worden
gedaan op gewijzigde behoeften of draagkracht en ook op gegevens die,
hoewel reeds bestaande, de rechter niet bekend waren (art. 401). Verder
ook op nieuwe of de, rechter niet bekende omstandigheden van nietfinanciële aard, die in redelijkheid de onderhoudsplicht kunnen beïnvloeden.
De verplichting eindigt wanneer de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot hertrouwt. Onder het vroegere recht heeft de Hoge Raad anders beslist (16) en zelfs nog in 1957 werd een amendement om bij hertrouwen de
onderhoudsplicht te doen vervallen, verworpen. In het ontwerp van de
wet van 1971 werd echter van het begin af aan en zonder dat daartegen
toen nog bezwaren zijn ingebracht, de bepaling opgenomen dat bij hertrouwen de onderhoudsplicht voorgoed een einde neemt.
Tengevolge van een amendement-Geurtsen zijn in het betreffende wetsartikel (160) bovendien de woorden toegevoegd 'dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd' en over dit eindigen van de
onderhoudsplicht wanneer de onderhoudsgerechtigde in concubinaat gaat
leven is wèl een en ander te doen geweest. Het amendement is door de
minister (Polak) krachtig bestreden, maar niettemin bij zitten en opstaan
aangenomen. De toelichting vermeldde: 'Om te vermijden dat ongelijke
gevolgen worden verbonden aan materieel voor de onderhavige regeling
als gelijk te waarderen, doch formeel verschillende situaties en om te voorkomen, dat terwille van die rechtsgevolgen aan een concubinaat de voorkeur zal worden gegeven boven een tweede huwelijk, wordt bovenstaande
aanvulling voorgesteld'.
De aanneming van dit amendement wordt niet algemeen gewaardeerd.
Haardt (noot onder NJ 1975, 435) noemt de bepaling a met ondeugdelijke
argumenten verdedigd, b slecht geredigeerd en c onbevredigend in haar
gevolgen. Het is duidelijk dat de beide op één lijn gestelde situaties, huwelijk en concubinaat, nog afgezien daarvan dat het laatste veel moeilijker is
vast te stellen, niet slechts formeel verschillend zijn. Door een nieuw huwelijk begeeft de vrouw zich in een andere levensstaat, zij krijgt rechten
tegenover haar nieuwe echtgenoot, ook wanneer dat nieuwe huwelijk eventueel weer wordt ontbonden. Het is begrijpelijk en ook geheel overeenkomstig het algemeen heersende rechtsgevoel dat de gevolgen van het
vorige huwelijk dan als uitgewist worden beschouwd. Het concubinaat
daarentegen is uit zijn aard niet-permanent, het brengt voor de partners
geen verplichtingen mee en laat na beëindigen geen sporen na. Uit de tot
dusver gepubliceerde jurisprudentie blijkt nogal onzekerheid over de vraag
wanneer moet worden aangenomen dat een vrouw met een ander samen34

leeft als waren zij gehuwd. Het hangt zodanig van de waardering van de
feitelijke omstandigheden "'af, dat voor de rechter in cassatie slechts een
beperkte taak is weggelegd.
HR 11 juni 1976 RvdW nr. 70:
In deze zaak voerdè de vrouw aan dat zij met de andere man was gaan
samenleven met de bedoeling om met hem te trouwen wanneer de proef
zou slagen en uiteen te gaan wanneer dit niet het geval zou zijn. Zij had
dit ook vooraf aan de man meegedeeld. Na ongeveer vier maanden kwamen de partners tot de conclusie dat een huwelijk geen succes zou worden
en gingen zij uiteen. De Hoge Raad oordeelde dat wet noch geschiedenis
grond opleverden om aan te nemen dat in zulk een geval geen sprake zou
zijn van 'samenleven als waren zij gehuwd' en achtte overigens de beslissing van het hof dat wèl concubinaat had aangenomen van feitelijke aard
en dus aan het oordeel van de cassatierechter onttrokken.
HR 31 oktober 1975 RvdW nr. 89:
De echtgenoten zijn yrij hun financiële betrekkingen na scheiding naar
believen te regelen en zij mogen daarbij ook afwijken van het voorschrift
van art. 160. In dit geval hadden de scheidende echtgenoten een convenant
gemaakt, dat door het hof aldus werd uitgelegd dat de alimentatieplicht
wel zou vervallen als de vrouw hertrouwde, maar niet wanneer zij in concubinaat ging leven. Zulk een overeenkomst kan rechtsgeldig worden gemaakt.
Hof Arnhem 5 november 1974, NJ 1975, 360:
Een samenleving als in art. 160 bedoeld moet in ieder geval het kenmerk
dragen, wat er zij van andere vereisten, van een wederzijdse verzorging,
een verschaffing van het nodige, zoals in het geval van een huwelijk. In
casu achtte het hof de relatie tussen de vrouw en de andere man niet aan
dit kenmerk te voldoen, maar verminderde op grond van allerlei feitelijke
omstandigheden de uitkering tot een zeer bescheiden bedrag en dit nog
voor beperkte tijd.
Tengevolge van 's hofs beslissing blijft de mogelijkheid open dat de
vrouw bij gewijzigde omstandighedttft opnieuw een (hogere) uitkering
krijgt. Het is nu juist het bijzondere van de concubinaatsbepaling dat het
recht op onderhoud eens en vooral vervalt.
Het door het hof aangewezen kenmerk waaraan de onderhavige relatie
niet voldeed lijkt aannemelijk, maar daarbij moet bedacht worden, dat
wanneer de vrouw alimentatie van de man geniet die verschaffing van het
nodige achterwege kan blijven, eenvoudig omdat de vrouw er geen behoefte aan heeft en dat kan toch de bedoeling niet zijn.
In de overgangsbepalingen van de Wet herziening echtscheidingsrecht is
ten aanzien van onder het voorafgaande recht uitgesproken echtscheidingen wèl bepaald dat de onderhoudsplicht eindigt wanneer de andere
partij hertrouwt, maar daaraan is niet toegevoegd: 'of is gaan samenleven
met een ander als waren zij gehuwd'. Van enige reden daarvoor blijkt niet
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en er bestond veel twijfel of artikel 160 ook op dit geval moest worden
toegepast. Aan deze twijfel is een einde gemaakt door het arrest van de
Hoge Raad van 28 november 1975 RvdW 1976 nr. 4 en wel in deze zin,
dat ten aanzien van onder het oude recht gescheiden echtgenoten concubinaat de verplichting tot onderhoud niet doet eindigen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet wat de wetgever voor dit geval wilde en er staat niet
met zodanige zekerheid vast dat het achterwege blijven van de toevoeging
aan een vergissing is toe te schrijven, dat het geoorloofd zou zijn de bepaling te lezen, als waren die woorden wèl toegevoegd.
Over de vraag of ook een concubinaat staande het - te scheiden - huwelijk tot toepassing van art. 160 leidt, verschilden de Rb. Zutphen (7 februari
1974, NJ 1974, 377) en de Rb. Arnhem (8 febr. 1973, NJ 1973, 476) van
mening. De Rb. Zutphen, die m.i. het gelijk aan haar zijde heeft, meende
van niet. Dat neemt uiteraard niet weg, dat zo'n concubinaatsverhouding
er wel toe zal leiden dat geen uitkering wordt toegekend, maar die beslissing is dan nog altijd voor wijziging vatbaar.
De conclusie is, dat van deze bepaling niet veel goeds te zeggen valt. Ze
leidt tot onzekerheid, tot spionage en in sommige gevallen tot onrechtvaardige resultaten. Er is naar mijn mening geen voldoende reden om juist
voor dit geval inbreuk te maken op de vrijheid van de rechter in alimentatiezaken.
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8.

EXECUTIE. VEREENVOUDIGD BESLAG. LIJFSDWANG

Het ligt voor de hand, dat inning van onderhoudsbedragen van een onwillige debiteur veelal zal geschieden door beslag op zijn loon of andere
periodieke inkomsten. Hiervoor is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artt. 479 b-g) een afzonderlijke regeling opgenomen, waardoor
de inning op veel eenvoudiger wijze dan door een gewoon derdenbeslag
(met verklaringsprocedure) kan plaatsvinden. Van de dag van het beslag
af is de derde-beslagene verplicht om naar gelang hij loon of andere
periodieke uitkeringen aan de onderhoudsdebiteur verschuldigd wordt, de
onderhoudstermijnen (en hetgeen de onderhoudsdebiteur achterstallig
mocht zijn verschuldigd) aan de executant te betalen. Een verklaringsprocedure kan dus (tenzij er andere beslagen worden gelegd voor schulden
van gelijke of hogere rang) achterwege blijven. Het beslag geldt ook voor
nog te verschijnen onderhoudstermijnen. De geëxecuteerde kan te allen
tijde verzet doen op grond dat de beslissing over de uitkering inmiddels is
gewijzigd of ingetrokken of de onderhoudsverplichting niet langer bestaat,
bijv. doordat de vrouw die recht op alimentatie had in concubinaat is gaan
leven.
Van een nog eenvoudiger vorm van beslag kan de raad voor de kinderbescherming zich bedienen. Deze kan beslag leggen door van het vonnis
of de beschikking in afschrift mededeling te doen aan de derde-beslagene ;
wanneer deze die schriftelijke kennisgeving voor 'gezien' getekend aan de
raad terugzendt is het beslag voltooid (art. 479 g Rv). De raad voor de
kinderbescherming heeft echter alleen een taak met betrekking tot de
inning van onderhoudsbedragen voor kinderen. Het ligt in het voornemen
om ook de inning van de uitkering voor de gescheiden vrouw aan de raad
op te dragen.
Beperkende bepalingen betreffende vatbaarheid voor beslag op loon
(art. 1638 g BW) en andere periodieke uitkeringen (zie art. 479 c Rv) zijn
niet van toepassing wanneer beslag wordt gelegd terzake van verschuldigde
onderhoudsuitkeringen.
Van belang is ook art. 479 a bis Rv, dat niet in het bijzonder alimentatievorderingen betreft, maar allicht juist in deze gevallen toepassing kan
vinden:
1. In geval een schuldeiser voor de vordering verhaal zoekt op een
schuldenaar, die om niet of tegen een onevenredig lage vergoeding geregelde werkzaamheden of diensten voor een derde verricht, welker aard
en omvang zodanig zijn, dat zij gewoonlijk slechts tegen betaling worden
verricht, wordt ten behoeve van die schuldeiser aangenomen, dat daarvoor
een redelijke vergoeding verschuldigd is.
2. Bij de beoordeling der vraag, of het in het vorige lid bedoelde geval
zich voordoet en, zo ja, welke vergoeding als redelijk aangenomen moet
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worden, worden alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, in het bijzonder de aard van de verrichte werkzaamheden of
diensten, de betrekkingen van verwantschap of van andere aard tussen de
schuldenaar en de derde en de financiële draagkracht van deze laatste.
De onderhoudsplichtige gewezen echtgenoot kan er dus niet zonder
meer een beroep op doen dat hij tegen alleen kost en inwoning werkt bij
zijn vader of bij zijn (as.) tweede vrouw.
Er wordt hier aan herinnerd dat de onderhoudsbedragen van rechtswege
aan de indexeringsverhoging zijn onderworpen, zodat wanneer bijv. in 1975
een uitkering op f 1000,- per maand is bepaald, in 1976, zonder dat een
nieuwe executoriale titel is vereist, voor f 1130,- per maand beslag kan
worden gelegd.
Tenslotte is er nog een paardemiddel tegen onwillige onderhoudsdebiteuren: de lijfsdwang (art. 598 a en vlg. Rv). Deze artikelen zijn in 1947
in het wetboek ingevoegd, en hoewel volgens Jansen (17) 'lijfsdwang onverenigbaar is met de geest van het Verdrag van Rome' staan zij er nog
steeds. Van andere kant ( 18) wordt deze uitbreiding van de lijfsdwang om
haar preventieve werking toegejuicht.
Verlof om lijfsdwang te mogen toepassen wordt gevraagd aan de president
van de rechtbank, die de zaak behandelt als een vordering in kort geding.
Hij weigert het verlof 1. indien executie op goederen redelijkerwijs voldoende uitkomst kan bieden; 2. indien de schuldenaar nog geen twee
maanden nalatig is en 3. indien de niet-betaling gevolg is van de schuldenaar niet-toerekenbare onmacht. De duur van de gijzeling is maximaal
drie maanden. De kósten van onderhoud van de gegijzelde, die in beginsel
door de schuldeiser bij voorschot moeten worden betaald, kunnen door
de raad voor de kinderbescherming worden voorgeschoten, ook in geval
het onderhoud van de (gewezen) echtgenote betreft, waarmee de raad in
het algemeen geen bemoeienis heeft.
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9.

BIJSTAND EN BIJSTANDSVERHAAL (19)

Een zeer belangrijk gedeelte van de onderbaudsuitkeringen na scheiding
wordt via het bijstandsverhaal voldaan en daarom verdient dit onderwerp
hier een korte behandeling. Voor de invloed van het zgn. nihilbeding op
de mogelijkheid van verhaal zie hierboven onder 5.
De Algemene Bijstandswet (1963) gaat uit van de rechtsplicht van de
overheid om bijstand te verlenen ter voorziening iJ?. de noodzakelijke kosten van het bestaan aan iedere Nederlander, die hier te lande in zodanige
omstandigheden verkeert of dreigt te geraken, dat hij niet over de middelen
beschikt om zelf daarin te voorzien. De bijstand wordt verleend door de
gemeente, die in bepaalde gevallen de bijstand kan verhalen, waarvan voor
ons van belang is het verhaal (art. 55, eerste lid sub d): 'tot de grens van
zijn onderhoudsplicht op degene die tot onderhoud verplicht is op grond
van een echtscheiding'. De verbaalsactie wordt ingesteld bij de kantonrechter, met hoger beroep op de rechtbank (wanneer het een bedrag van
f 500 of hoger betreft); de gewone rechter in alimentatiezaken is de rechtbank, met appel op het gerechtshof.
Het kan zijn dat wanneer de gemeente de verbaalsactie instelt er al een
beslissing bestaat omtrent de onderhoudsplicht tussen de gewezen echtgenoten; het kan ook zijn dat door de verbaalsactie de vraag welke de
grens van de onderhoudsplicht is voor het eerst aan de rechter wordt
voorgelegd. In het laatste geval heeft die rechter daar dan zelfstandig over
te beslissen, met inachtneming van alle omstandigheden welke voor de
vraag of er tussen de gewezen echtgenoten onderhoudsplicht bestaat van
belang zijn (20). De tot verhaal aangesproken man kan dus bijv. aanvoeren dat, al is hij in staat te betalen, zijn gewezen vrouw toch geen recht
op alimentatie kan doen gelden, omdat zij het daar gedurende het huwelijk
niet naar gemaakt heeft of omdat zij te eniger tijd na de echtscheiding in
concubinaat heeft geleefd, of omdat zij in staat was zelf in haar onderhoud
te voorzien. Voor de vraag wie in zulk een geval de bewijslast heeft is van
belang het arrest HR 21 maart 1975, NJ 1976, 279, noot E.A.A.L. Het
ging hier niet om een gescheiden vrouw, doch om een vrouw die de echtelijke woning (in Ede) had verlaten en bij haar zuster in Nijmegen was gaan
wonen, waar zij door de gemeente werd gesteund, die vervolgens de kosten
van die ondersteuning declareerde bij de echtgenoot. Deze voerde het
verweer dat de vrouw zonder redelijke grond de samenwoning had verbroken, zodat hij jegens haar niet onderhoudsplichtig was. De Hoge Raad
was van oordeel dat er in beginsel van moet worden uitgegaan, dat echtgenoten tot samenwoning verplicht zijn; dat daarom, wanneer een van
hen, niet in onderling overleg, de samenwoning beëindigt en deze, c.q. de
gemeente, stelt dat de andere echtgenoot hem daartoe door onredelijk
gedrag heeft genoopt, wat die andere echtgenoot tegenspreekt, het op de
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weg van de echtgenoot die de samenwoning heeft verbroken, onderscheidenlijk van de gemeente ligt om die stelling te bewijzen. Het kan ook
zijn dat geen van beiden onredelijk handelt en dan blijft de onderhoudsplicht bestaan (21), maar dit uitzonderlijke geval moet dan worden gesteld,
wat hier niet was gebeurd. Dus de gemeente, die meende met die kwesties
tussen de echtgenoten niet te maken te hebben, kreeg ongelijk.
Wanneer anderzijds de (alimentatie)rechter in een procedure tussen de
(gewezen) echtgenoten reeds een beslissing heeft genomen omtrent de na
echtscheiding verschuldigde uitkering, dan is de verhaalsrechter daaraan
in die zin gebonden, dat hij niet op grond van een afwijkende beoordeling
van dezelfde gegevens die onderhoudsplicht op een hoger bedrag mag bepalen dan de alimentatierechter heeft gedaan. Aldus HR 10 mei 1974,
NJ 1975, 3, noot A.R.B. De onderhoudsplichtige echtgenoot mag redelijkerwijs verwachten dat hij zich aan de beslissing van de alimentatierechter mag houden. (V oor de bij wijze van voorlopige voorziening vastgestelde uitkering geldt niet hetzelfde - aldus het evengenoemde arrest wegens haar voorlopig karakter en de veelal slechts summiere gegevens,
waarop de beslissing is gebaseerd.) De Hoge Raad herinnert er aan, dat
ook de gemeente zich eventueel kan beroepen op art. 401, eerste en tweede
lid, dus zowel op gewijzigde omstandigheden als op het gebaseerd zijn
van de vorige beslissing op onjuiste of onvolledige gegevens. Hebben dus
de ex-echtgenoten in de alimentatieprocedure de rechter niet juist of niet
volledig ingelicht, dan kan, evenals zijzelf dat zouden kunnen doen, ook
de gemeente betere gegevens aanvoeren om het verhaalsbedrag op een
hogere som te doen vaststellen dan uit de alimentatiebeslissing zou volgen.
De annotator Bloembergen stelt de vraag of wanneer de verhaalsrechter
het eerst uitspraak heeft gedaan over de grens van de onderhoudsplicht,
de alimentatierechter daaraan gebonden is. Het komt mij voor dat dit niet
noodzakelijk uit het arrest volgt.
De gemeente kan de kosten van de verleende bijstand 'tot de grens van
zijn onderhoudsplicht' op de onderhoudsplichtige voormalige echtgenoot
verhalen, maar dat wil niet zeggen dat uitsluitend maatstaf is wat die
vroegere echtgenoot in het tijdvak waarover verhaal wordt uitgeoefend
had moeten betalen en niet heeft betaald. De rechter heeft de vrijheid bij
de vaststelling van het totaalbedrag rekening te houden met inmiddels
verminderde draagkracht van de onderhoudsplichtige (HR 9 nov. 1973,
NJ 1974, 270, noot A.R.B.).
Er worde tenslotte nog gewezen op art. 3 van de Bijstandswet. Daar
staat, dat aan de bijstand niet als voorwaarde kan worden verbonden, dat
de ondersteunde een vordering tot levensonderhoud krachtens het eerste
boek BW instelt. Het wil mij voorkomen, dat dit in vele gevallen een
volstrekt redelijke voorwaarde zou zijn, bijv. in het geval van het arrest
van 21 maart 1975, hierboven behandeld. Het zou m.i. overweging verdienen deze bepaling te wijzigen.
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10. PENSIOENVOORZIENING. ERFRECHT

Voor de maatregelen die de wetgever heeft getroffen om de gescheiden
vrouw ook na overlijden van de man niet geheel van onderhoud verstoken
te doen zijn, worde verwezen naar hetgeen hierboven onder 2 is medegedeeld. De vrouw die zelf verlangt te scheiden kan voor dat doel, als er
fmancieel ruimte voor is, een hogere uitkering krijgen. De vrouw die gedaagde is in de scheidingsprocedure kan langs de weg van verweer tegen
de scheiding bewerkstelligen dat haar compensatie voor verloren gaande
pensioenvooruitzichten wordt geboden. Twee arresten zijn vermeldenswaard:
HR 16 januari 1976 RvdW nr. 21:
De rechter mag bij zijn oordeel omtrent de vraag of een voorziening
als hier bedoeld billijk is te achten, in aanmerking nemen dat partijen na
een betrekkelijk korte echtelijke samenleving reeds vele jaren geleden gescheiden wegen zijn gegaan. Hij is voorts niet verplicht - het betrof hier
een Indonesisch pensioen - slechts een zodanige regeling billijk te achten,
die de vrouw fmancieel in dezelfde positie brengt als de vrouw van een
rijksambtenaar.
HR 4 juni 1976 RvdW nr. 65:
Ook dit geval betrof een Indonesisch pensioen, doch hier viel de beslissing uit ten gunste van de vrouw, die zich tegen echtscheiding verzette.
Het betoog van de man dat, nu de vrouw na zijn overlijden hetzelfde
inkomen zou houden als zij thans genoot, het verweer van de vrouw niet
behoorde te slagen (zij had uitzicht op een veel hoger pensioen dan haarbescheiden - alimentatie bedroeg) werd verworpen. De middelen waarover
de vrouw thans beschikt, aldus de HR, zijn niet noodzakelijk een juiste
maatstaf voor een redelijke voorziening in haar levensonderhoud en meer
in het bijzonder niet voor een oudedagsvoorziening, waarom het hier ging.
Volledigheidshalve wordt hier melding gemaakt van een bepaling in
Boek IV (erfrecht), art. 4.3.4.2 en in het ontwerp partiële wijziging erfrecht, vooruitlopende op de invoering van Boek IV, art. 905 BW. Deze
artikelen luiden:
Art. 4.3.4.2: 1. Een van tafel en bed gescheiden of gewezen echtgenoot van de erflater, aan wie de erflater ten tijde van het overlijden krachtens de wet verplicht was levensonderhoud te verschaffen, heeft recht op
een som ineens, voor zover deze, zijn vermoedelijke levensduur in aanmerking genomen, nodig is voor zijn levensonderhoud.
2. Deze som is ten hoogste gelijk aan het bedrag van de legitieme
portie waarop de gerechtigde aanspraak zou hebben gehad, indien hij een
kind van de erflater zou zijn geweest.
Art. 905 : Een van tafel en bed gescheiden of gewezen echtgenoot van
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de erflater, aan wie de erflater ten tijde van het overlijden krachtens
rechterlijke uitspraak of overeenkomst verplicht was een uitkering voor
levensonderhoud te doen, heeft recht op een som ineens, voor zover deze,
zijn vermoedelijke levensduur mede in aanmerking genomen, nodig is voor
zijn levensonderhoud.
Aangezien het lot van Boek IV en van het ontwerp partiële wijziging
erfrecht nog in hoge mate onzeker is, wordt hierop niet verder ingegaan.
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11.

COMMISSIE ALIMENTATIENORMEN (COMMISSIE DE
RUITER)

Bij beschikking van de minister van Justitie van 26 augustus 1975 (Ned.
Stc. 2 sept. 1975) is een commissie ingesteld onder voorzitterschap van
prof. mr. J. de Ruiter, aan welke commissie een aantal vragen is voorgelegd betreffende uitkeringen tot levensonderhoud na scheiding. Het is de
bedoeling op dit punt tot meer rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te
komen. De commissie was al aangekondigd in de brief van 15 april1975
van de minister van Justitie, de staatssecretarissen van Sociale Zaken en
van CRM en de minister van Financiën aan de Tweede Kamer (over deze
brief meer onder 12). Omtrent de opdracht aan de commissie wordt daar
vermeld: 'In de eerste plaats wordt nagegaan of het mogelijk is een systeem
op te stellen waarin enerzijds op grond van een formule het bedrag van
de alimentatie in beginsel wordt vastgesteld en waarin anderzijds de rechter
de bevoegdheid heeft om in verband met bijzondere omstandigheden toch
een afwijkend bedrag vast te stellen. Op deze wijze kan een synthese van
rechtszekerheid en rechtvaardigheid worden bereikt. Overwogen wordt om
een dergelijk systeem in een wettelijke regeling met beperkte tijdsduur op
te nemen, zodat gedurende die periode kan worden bezien of het een bevredigende uitwerking heeft'.
Aan de commissie zijn de volgende vragen voorgelegd:
1. Is het mogelijk een systeem op te stellen waarin op grond van een
bepaalde formule het alimentatiebedrag in beginsel wordt vastgesteld?
2. Verdient het aanbeveling om een aantal 'vuistregels', in de praktijk
door de rechtspraak gevormd, ook in de wet neer te leggen? In de br~ef
zijn een paar voorbeelden hiervan genoemd, zoals: het bedrag van de
alimentatie mag niet zodanig zijn, dat aan de alimentatieplichtige alle
levensmogelijkheden worden ontnomen. Ook kan het de vraag zijn in
hoever het inkomen van de tweede vrouw van invloed is op de bepaling
van de draagkracht van de man.
3. Verdient het aanbeveling, in de wet een opsomming te geven van
een aantal factoren en omstandigheden, waarvan de rechter zich rekenschap dient te geven bij een beslissing in een alimentatieprocedure? Als
zodanig worden onder meer genoemd gezinssamenstelling, arbeidsmogelijkheden, woonkosten, duur van het huwelijk, opleiding en leeftijd van
partijen, aantal en le~ftijd van de minderjarige kinderen, schuldenpositie,
verzekeringen, financiële verplichtingen jegens anderen.
Men krijgt de indruk dat aan degenen van wie deze brief uitgaat in elk
geval een uitgebreider motivering van onderhoudsvonnissen en -beschikkingen voor ogen staat dan die welke thans in de regel in die beslissingen
wordt aangetroffen. Het is m.i. verkeerd daarvan te hoge verwachtingen
te koesteren. Niet alleen dat dit het werk van de rechtbanken en hoven
ernstig zou verzwaren - en daarin is nièt gemakkelijk te voorzien door
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uitbreiding van de bezetting -, er zijn veel moeilijk weegbare en in overwegingen neer te leggen factoren die b~j de bepaling van het alimentatiebedrag een rol spelen en de beslissing, hoe uitgebreid ook gemotiveerd,
zal voor de partijen toch zelden overtuigend zijn.
Voorts zal iedere algemene formule atbreuk doen aan de rechtvaardigheid van de beslissing in concreto. In zoverre meen ik dat de aan de
commissie gestelde vraag neerkomt op een opdracht tot het zoeken van
de quadratuur van de cirkel.
Naar ik meen geldt reeds thans de regel dat het bedrag van de alimentatie niet zodanig mag zijn, dat daardoor aan de onderhoudsplichtige alle
levensmogelijkheden worden ontnomen; neerlegging van een dergelijke
regel in de wet zal materieel geen verschil maken. Er is voor alimentatieook voor de kinderen - slechts plaats, wanneer een minimum-levensonderhoud voor de in beginsel onderhoudsplichtige is gewaarborgd. Weliswaar
gaan er stemmen op dat wanneer een algemene alimentatieformule zou
leiden tot een tekort voor het levensonderhoud van de onderhoudsplichtige deze laatste zich maar tot de bijstand moet wenden, maar dat is m.i.
noch in overeenstemming met de wet- het begrip draagkracht sluit dat
naar ik meen uit - noch als systeem voor de toekomst wenselijk. De rechter
pleegt zich bij het bepalen van de uitkering naar mijn mening terecht op
het standpunt te stellen, dat de onderhoudsplichtige genoeg moet overhouden om van te leven, maar de vraag is: wàt is genoeg om van te leven ?
Naar welke maatstaf moet dit worden vastgesteld? In hoeverre mag van
de onderhoudsplichtige worden verlangd, dat hij zijn levensstandaard - en
die van zijn nieuw gezin- drastisch verlaagt ten opzichte van anderen in
overigens vergelijkbare omstandigheden, omdat hij nu eenmaal twee gezinnen te onderhouden heeft?
In de meergemelde brief wordt nog gewezen op verschillen van procesrechtelijke aard naar gelang de zaak wordt behandeld in een requestprocedure dan wel in het echtscheidingsproces zelf, dat met een dagvaarding wordt ingeleid.
Art. 828 dRv, tweede lid, geeft de rechter de bevoegdheid het schriftelijk
advies in te winnen van de gemeentebesturen (en indien het kinderen betreft van de raden voor de kinderbescherming). De adviezen liggen ter
griffie voor de partijen ter inzage. Zulk een bepaling zou ook voor de
dagvaardingsprocedure aan te bevelen zijn, aldus de brief, vooral ter verkrijging van gegevens omtrent de arbeidsmogelijkheden van de gescheiden
vrouw. Voorts wordt gewezen op het vierde lid van art. 828 d, volgens
hetwelk de rechter in elke stand der zaak aan ieder van partijen de verstrekking van bepaalde, door bewijsstukken gestaafde, gegevens nopens
eigen inkomen of vermogen kan bevelen, waarvan hij kennisneming nodig
acht. Dit echter pleegt de rechter ook in een dagvaardingsprocedure al (in
een tussenvonnis) te suggereren en daar het zonder goede reden niet voldoen aan die suggestie ten nadele van de nalatige partij pleegt te worden
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uitgelegd, komen die gegevens en bewijsstukken ook in de dagvaardingsprocedure in de regel wel ter tafel. Anders dan de requestprocedure schrijft
de dagvaardingsprocedure geen persoonlijk verhoor van parttien voor,
maar een comparitie tot het verschaffen van inlichtingen (art. 19 a Rv)
is altijd mogelijk en komt veel voor.
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12.

STROMINGEN. ACTIEGROEPEN. WIJZIGING ALIMENTATIERECHT

Uit het voorafgaande zal wel duidelijk zijn geworden, dat het alimentatierecht volop in beweging is. Er zijn stromingen die de gedachte ingang willen
doen vinden, dat in beginsel de gescheiden vrouw geen recht heeft op
onderhoud door de gewezen man, maar dat zij daarin zoals ieder ,ander
zelf behoort te voorzien. Men wil daarop dan nog wel enige uitzondering
toelaten, in het bijzonder wanneer en zolang de vrouw kinderen te verzorgen heeft, maar dat moet dan uitzondering blijven en ook van de vrouw
die kinderen thuis heeft kan worden geëist, dat zij door te werken zichzelf
een inkomen verschaft. En als dat niet mogelijk is, dan zou de gemeenschap er eerder aan toe zijn om in haar onderhoud te voorzien dan de
gewezen man, die deze hypotheek op zijn nieuw bestaan niet zou behoeven
te dulden. Organisaties als de 'Stichting organisatie gescheiden mensen'
en 'Actiegroep Vrouwen van Alimentatieplichtigen' laten zich luide horen
ten betoge dat eigenlijk iedere alimentatie na scheiding onrechtmatig is
en dat in ieder geval de 'levenslange alimentatie' een ernstige onrechtvaardigheid is, die zo spoedig mogelijk dient te verdwijnen. Daartegenover
hoort men thans iets minder van de Bond van gescheiden vrouwen 'Divortium', die de belangen van de gescheiden vrouwen en haar gezinnen in zijn
vaandel heeft geschreven en die tenminste even sterke argumenten aanvoert voor de handhaving van de onderhoudsplicht.
Ten tijde van de totstandkoming van de Wet herziening echtscheidingsrecht is in de Kamers de positie van de gescheiden vrouwen uitvoerig
onderwerp van discussie geweest. Naar aanleiding van een vraag van het
Tweede Kamerlid mevrouw Barendregt is in september 1970 een werkgroep Interdepartementaal Overleg Onvolledige Gezinnen in het leven
geroepen, die een rapport heeft uitgebracht over de positie van de gescheiden vrouwen en haar gezinnen.
In dit rapport werden vier mogelijkheden aan de orde gesteld, hiePonder
in het kort te vermelden:
A. Verbeterde versie van het ·bestaande alimentatiesysteem.
B. Een combinatie van alimentatieplicht met een overheidsbijdrage, die
het mogelijk moet maken aan de gescheiden vrouw een basisuitkering te
geven, vergelijkbaar met die welke een weduwe krachtens de Algemene
Weduwen- en Wezenwet ontvangt. Er zou een fonds moeten komen, dat
enerzijds de onderhoudsbijdrage int en de wettelijke rijksbijdragen ontvangt en anderzijds de uitkeringen verricht.
C. Een verplichte verzekering voor gehuwden. Recht op uitkering heeft
de echtgenoot die na scheiding niet of niet voldoende in eigen levensonderhoud kan voorzien. Van rechtswege wordt als zodanig aangemerkt
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de gescheiden vrouw, die op het ogenblik van scheiding voldoet aan nader
te bepalen voorwaarden, waarvoor eveneens de AWW als voorbeeld wordt
genomen. Van alimentatie zou in dit systeem nog slechts in beperkte mate
sprake zijn, nl. indien de uitkering krachtens de verzekering onvoldoende
wordt geacht en de andere echtgenoot tot betaling van een aanvullend
bedrag in staat is.
D. Een volksverzekering, die aan de gescheiden vrouw een zelfde uitkering waarborgt als aan de weduwe krachtens de AWW. Eveneens met
aanvullende alimentatie.
In de onder 11 vermelde brief van 15 april 1975 (nr. 11860.3) delen de
minister van Justitie, de staatssecretarissen van Sociale Zaken en CRM
en van Financiën aan de Tweede Kamer mede, dat dit rapport - een respectabel werkstuk (Kamerstuk zitting 1971/1972, 11860.1) - slechts
tot zeer weinig reacties aanleiding heeft gegeven. In die brief worden
voorts de vier bovengenoemde stelsels besproken, met de conclusie dat
aan stelsel A - verbeterde alimentatie - voorlopig de voorkeur moet worden gegeven. Stelsel B is erg gecompliceerd en de stelsels C en D zouden
leiden tot een verhoogde premiedruk, wat de regering niet gewenst acht.
Verder wordt er met betrekking tot de stelsels C (gehuwdenverzekering)
en D (volksverzekering) op gewezen, dat het de vraag is in hoeverre de
echtscheiding als een maatschappelijk risico kan worden aanvaard en een
beroep op de solidariteit van de gehuwden als groep of zelfs van alle gehuwden en ongehuwden kan worden gedaan. Nadere bezinning- aldus
de brief- is nodig op de maatschappelijke gevolgen van echtscheiding en
op de mogelijke verzekerbaarheid daarvan. Daarmee hangt samen de
vraag of een verplichte verzekering, zoals door de werkgroep is geformuleerd, in overeenstemming is te brengen met het rechtsgevoel van de
onderscheidene maatschappelUke groeperingen, met name die welke van
mening zijn, dat na de juridische verbreking van het huwelijk niet alle
verplichtingen van de ex-partners tegenover elkaar eindigen.
Dus blijft het voorlopig bij het bestaande stelsel, de alimentatie verschuldigd door de ex-echtgenoot die het betalen kan aan de andere exechtgenoot die het nodig heeft, vast te stellen door de rechter, die daarbij
rekening mag houden met alle door hem van belang geachte omstandigheden. Een algemene beperking in duur ('geen levenslange alimentatie')
wordt door de regering niet voorgesteld. Wel wil zij de suggestie van het
rapport overnemen om 'ter wegneming, althans vermindering van de
psychische druk als gevolg van contact tussen de gewezen echtgenoten'
de inning en de uitbetaling van de alimentaties - en wellicht ook het
vragen van wijziging van de zijde van de onderhoudsgerechtigde- op te
dragen aan een overheidsorgaan, nl. de raad voor de kinderbescherming,
die dan gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheid van vereenvoudigde executie die art. 479 g R v de raad nu al verschaft voor het innen
van onderhoudsbedragen voor minderjarigen.
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Noten behorende bij het preadvies Mr. A. A. L. Minkenhof

(1) De andere waren: kwaadwillige verlating, veroordeling wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van vier jaren of langer, na het huwelijk uitgesproken, en zware verwondingen of zodanige mishandelingen van de andere echtgenoot waardoor diens leven wordt in gevaar gebracht of hem zware verwondingen zijn toegebracht.
(2) Soms wèl uitgesproken: HR 24 okt. 1947, NJ 1947, 653: 'dat de in geding zijnde uitkering de strekking heeft de vrouw in staat te stellen overeenkomstig haar, mede door het
ontbonden huwelijk bepaalde, stand te leven'.
(3) Voor een bijzonder geval kan worden verwezen naar HR 22 maart 1974, NJ 1974, 354,
met noot van Haardt.
(4) HR 4 juni 1954, NJ 1954, 392.
(5) Zie A. Minkenhof 'Andere tijden, andere alimentatiezeden ?' in Speculum Langemeijer
(1973), p. 333 e.v.
(6) NJB 1955, p. 351.
(7) HR 21 juni 1968, NJ 1969, 331.
(7a) Zie bijv. HR 9 okt. 1964, NJ 1966, 84 en 2 april1965, NJ 1966, 85 met noot D.J.V.
(8) HR 15 jan. 1954, NJ 1954, 148.
(9) WPNR 4416/17 (1955).
(10) 28 mei 1971, NJ 1971, 371 en 10 mei 1974, NJ 1975, 183 met noot E.A.A.L.
(11) HR 29 nov. 1963, NJ 1964, 151.
(12) HR 2 nov. 1962, NJ 1962, 472.
(13) ZieL. D. Pels R~jcken Aard en rechtsgevolgen der alimentatieovereenkomst Door Tijd
en Vlijt 1777-1935, p. 118 e.v.
(14) Brief van de Minister van Justitie, de Staatssecretarissen van Sociale Zaken en van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Financiën, nr 11860 (betr.
Rapport betreffende de financiële positie van de gescheiden vrouwen en haar gezinnen).
(15) Zie hierover P.P. Lampe NJB 1975, 1163 e.v.
(16) HR 22 juli 1942, 645 ; 6 juni 1969, NJ 1969, 298.
(17) Losbl. Burg. Rechtsvordering (Kluwer).
(18) Coops-Westerouxen van Meeteren-Reinholä, p. 276.
(19) Zie Mr. E. Ruppert Onder oudsverplichtingen en bijstandsverhaal, WPNR 5335.
(20) HR 10 mei 1974, NJ 1975, 1, noot A.R.B.
(21) HR 25 juni 1971, NJ 1972, 58, noot D.J.V.
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