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Nr. 15 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 22 maart 1990

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 11) worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

In artikel I, onderdeel B, komen in het voorgestelde nieuwe derde lid
van artikel 3 de woorden «het doen van een verzoek aan de rechter» te
luiden: het instellen van een vordering. De woorden «dat verzoek kan
worden gedaan samen met een verzoek tot echtscheiding» komen te
luiden: die vordering kan worden ingesteld samen met een vordering tot
echtscheiding.

B

Artikel IV, onderdeel C, komt te luiden:

Na artikel 824a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 824b

Indien aan de rechter blijkt dat een vordering tot toekenning van een
uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding aan een echtgenoot ten
laste van een andere echtgenoot als voorwaarde is verbonden aan
verlening van bijstand, stelt de rechter de gemeente die de voorwaarde
heeft gesteld, in de gelegenheid schriftelijk of ter zitting haar mening
omtrent de vordering kenbaar te maken.

In artikel IV wordt na onderdeel C een nieuw onderdeel D toegevoegd,
luidende:
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In artikel 828a worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. In het eerste lid wordt na ten 4°, ingevoegd:
5° vaststelling van een bedrag verschuldigd krachtens § 2 van

Hoofdstuk IV A van de Algemene Bijstandswet,
6° wijziging van een rechterlijke beschikking tot vaststelling van het te

verhalen bedrag als bedoeld in § 2 van Hoofdstuk IV A van de Algemene
Bijstandswet,

7° verzet tegen een beschikking tot verhaal als bedoeld in artikel 64a,
derde lid, van de Algemene Bijstandswet

2. In het vierde lid komen de woorden «eerste lid onder 1°. en 3°.» te
luiden: eerste lid onder 1°., 3°. en 5°. De woorden «onder 2°.» komen te
luiden: onder 2°., 6°. en 7°.

De artikelen IX en X vervallen.

Toelichting

De verwerping door de Eerste Kamer der Staten-Generaal van het
wetsvoorstel tot herziening van het scheidingsprocesrecht (19 242)
noodzaakt tot aanpassing van enige onderdelen van het onderhavige
wetsvoorstel.

De omstandigheid dat niet over de gehele linie voor scheidingszaken
de verzoekschriftprocedure gaat gelden, moet in het voorgestelde
nieuwe artikel 3 van de wet redactioneel worden verwerkt. Hetzelfde
geldt voor het voorgestelde artikel 828, vierde lid, dat tevens een andere
plaats (in een nieuw artikel 824b Rv.) moet vinden. Artikel 828a Rv. blijft
nu op de oude leest geschoeid, met inbegrip van de competentiere–
geling. De nieuwe onderdelen die ertoe strekken dat voor de verhaalspro–
cedure de alimentatieprocedure gaat gelden, zijn nu in het oude artikel
828a opgenomen. De artikelen IX en X kunnen thans als overbodig
vervallen.

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