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ALGEMEEN
1. Inleiding
De aanleiding tot het onderhavige wetsvoorstel tot regeling van de
verevening van pensioenrechten bij scheiding vormt de situatie die is
ontstaan door het arrest van de Hoge Raad van 27 november 1981, NJ
1982, 503. Ingevolge dit arrest, hierna te noemen het pensioenarrest,
moeten, anders dan voordien werd aangenomen, de door beide echtge–
noten opgebouwde pensioenrechten in het algemeen voor het gedeelte
dat op het tijdstip van de ontbinding van de gemeenschap door
echtscheiding of scheiding van tafel en bed reeds was opgebouwd, bij
de verdeling van de gemeenschap door middel van waardeverrekening in
aanmerking worden genomen. In de periode voorafgaand aan het pen–
sioenarrest gold dat pensioenaanspraken zodanig verknocht werden
geacht aan de persoon van de rechthebbende dat zelfs geen verrekening
mogelijk was (zie arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 1959, BNB
1959, 355). De Hoge Raad baseerde zijn beslissing in het pensioenarrest
onder meer op de gedachte dat ter zake van pensioenrechten niet alleen
verknochtheid bestaat met de persoon van de rechthebbende op
pensioen, maar in de regel tevens een niet te verwaarlozen band met de
persoon van de andere echtgenoot. Wat betreft de ouderdomspen–
sioenen bestaat deze band hierin, dat het pensioenrecht, zo de rechtheb–
bende gehuwd is, uit maatschappelijk oogpunt bestemd is te voorzien in
de behoefte van beide echtgenoten en dat voorts de opbouw van
zodanig pensioen, in verband met de gehele of gedeeltelijke financiering
daarvan uit de gemeenschap en de bij velen bestaande taakverdeling
binnen het huwelijk, in beginsel moet worden gezien als het resultaat van
de gemeenschappelijke inspanning van beide echtgenoten, voort–
vloeiende uit de zorg die zij krachtens artikel 81, Boek 1 B.W. aan elkaar
verschuldigd zijn, aldus de Hoge Raad.
Naar onze mening kan deze benadering in het huidige tijdsgewricht in
niet alle gevallen meer opgeld doen. In het licht van de ontwikkeling naar
gelijke maatschappelijke posities van vrouwen en mannen en verzelfstan–
diging van vrouwen, zoals ook neergelegd in het Beleidsplan Emancipatie
(Tweede Kamer 1984-1985, 19052, nrs. 1-2, hoofdstuk III) is het
streven er immers op gericht dat iedere volwassene in staat moet zijn in
zijn eigen levensonderhoud te voorzien. In die visie dient ieder der
echtgenoten zorg te dragen voor de opbouw van een eigen pensioen.
In een situatie, waarin beide echtgenoten tijdens de huwelijksperiode
hun eigen inkomen blijven verdienen en hun eigen pensioenrechten
opbouwen, ligt een verrekening van de in de huwelijksperiode
opgebouwde pensioenrechten bij scheiding minder voor de hand. De
zich thans voltrekkende ontwikkeling in de richting van een toenemende
participatie van vrouwen in het arbeidsproces zal in toenemende mate
tot eerder genoemde situatie leiden. Wij realiseren ons echter dat een
dergelijke situatie van zelfstandige pensioenopbouw van beide echtge–
noten nog lang niet is bereikt.
Voor die gevallen waarin een der echtgenoten - meestal de vrouw niet of in onvoldoende mate eigen pensioen heeft opgebouwd, is pen–
sioenverevening wenselijk en is een binnen een wettelijk kader nader
uitgewerkte regeling van pensioenverevening ook nodig. Wenselijk
omdat de situatie van een eenzijdige pensioenopbouw binnen het
huwelijk thans nog veel voorkomt, gezien vooral de taakverdeling binnen
het huwelijk. Nodig uit een oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtsze–
kerheid. Immers, de Hoge Raad beoogde met het pensioenarrest pen–
sioenverrekening tot regel te maken en gaf daartoe in zijn overwegingen
gemotiveerde richtlijnen, maar de Hoge Raad was, uiteraard, in zijn
mogelijkheden beperkt door het bestaand wettelijk kader én door de
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gegeven casuspositie. Hierdoor rees een aantal juridische vragen dat in
de praktijk voor onzekerheden zorgde.
De juridische vragen die na het pensioenarrest rezen c.q. bleven
bestaan betroffen de soorten aanspraken die moeten worden verrekend,
de relatie tussen het huwelijksgoederenregime en verrekening, het
moment en de wijze van verrekenen. In een grote stroom literatuur en
een aantal procedures zijn deze vragen aan de orde gesteld. Was het
voor het arrest zo dat het bestaan van pensioenaanspraken op zichzelf bij
een scheiding geen complicerende factor vormde, sinds november 1981
is die situatie gewijzigd. BIJ iedere scheiding waarbij aan ten minste een
zijde pensioenaanspraken bestaan, moet sinds dat tijdstip in beginsel
verrekening plaatsvinden. Het \s derhalve van belang dat er duidelijkheid
komt in de gerezen juridische vragen. Bij voorbeeld met betrekking tot de
vraag welke pensioenrechten verdeeld moeten worden of hoe te
handelen indien terzake tussen partijen geen overeenstemming bestaat.
Soms wordt ter vermijding van problemen verevening achterwege
gelaten. In die situaties moet het tot de taak van de wetgever worden
gerekend bescherming te bieden en klaarheid te brengen. Dit neemt niet
weg dat indien de echtgenoten terzake van pensioenverrekening in geval
van scheiding zelf een regeling willen treffen, die adequaat is toege–
sneden op de situatie waarin zij verkeren en de pensioenregeling(en)
waaronder zij vallen, hen daartoe alle vrijheid dient te worden gelaten.
Echter voor die gevallen waarin geen overeenstemming kan worden
bereikt tussen de beide echtgenoten of waarin tussen hen een ongelijke
uitgangspositie ten aanzien van onderhandelingen over dergelijke
afspraken bestaat dan wel op dit terrein tussen hen niets geregeld is, is
een wettelijk geregelde pensioenverevening onmisbaar.
Een ongelijke uitgangspositie zal zich kunnen voordoen, indien de
taakverdeling tussen de echtgenoten zodanig is geweest, dat een van
hen niet of niet volledig eigen inkomsten uit arbeid en dientengevolge
onvoldoende zelfstandige pensioenaanspraken heeft kunnen verwerven
tijdens het huwelijk. Het voorliggende voorstel voorziet in een pensioen–
delmg in die gevallen waarin tussen de echtgenoten niet bij notariële
akte of bij een akte die ondertekend is door een advocaat, afspraken zijn
gemaakt omtrent de tijdens de huwelijksjaren opgebouwde pensioen–
rechten in geval scheiding zich mocht voordoen. Uitgangspunt van die
wettelijke regeling is dat de opbouw van pensioenrechten tijdens het
huwelijk een gezamenlijke inspanning is van beide echtgenoten teneinde
na het 65e levensjaar te kunnen beschikken over een aanvullend ouder–
domspensioen. Dit brengt met zich, dat iedere echtgenoot op de pen–
sioengerechtigde leeftijd van de andere echtgenoot aanspraak krijgt op
de helft van het vanaf de huwelijkssluiting tot het tijdstip van scheiding
opgebouwde ouderdomspensioen.
Het onderhavige voorstel is gebaseerd op een voorontwerp van wet
betreffende verrekening van pensioenrechten bij scheiding dat de
voorganger van de huidige Minister van Justitie namens het kabinet op 9
oktober 1985 met toelichting voor advies heeft toegezonden aan de
Sociaal Economische Raad, de Emancipatieraad en de Verzekerings–
kamer. Het voorontwerp was opgesteld door een interdepartementale
werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de departementen van
Binnenlandse Zaken, Defensie, Financiën, Justitie en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Behalve van de drie genoemde adviesorganen, zijn adviezen ontvangen
van de Nederlandse Orde van Advocaten, de Koninklijke Notariële
Broederschap en de Vereniging voor Bedrijfspensioenfondsen.
Aan het slot van deze inleidende paragraaf wijzen wij op het verschil
tussen pensioenverevening en pensioenverrekening, zoals uiteengezet
door mr. Th.L.J. Bod in WPNR 5774, 151. De Hoge Raad spreekt over
pensioenverrekening. Pensioenverrekening impliceert een waardedeling,
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een verrekening van de contante waarde van pensioenrechten en heeft
een huwelijksvermogensrechtelijke basis. Het pensioenarrest heeft pen–
sioenverrekening als uitgangspunt. Wij geven, in navolging van mr. Bod,
de voorkeur aan de term pensioenverevening. Pensioenverevening is niet
geënt op het huwelijksvermogensrecht. Bij pensioenverevening wordt het
ouderdomspensioen gedeeld en is in beginsel niet de (contante) waarde
van dat pensioen de maatstaf aan de hand waarvan moet worden
verdeeld. Onze voorkeur voor de term pensioenverevening hangt samen
met onze keuze voor het stelsel van pensioendeling, met afwijzing van
het stelsel van waardedeling. Op deze keuze zal hieronder in paragraaf
4.3 dieper worden ingegaan.
2. De op het voorontwerp uitgebrachte adviezen
Het in hoofdstuk 1 genoemde voorontwerp behelsde dat in geval van
echtscheiding of scheiding van tafel en bed, ongeacht het gelder.de
huwelijksgoederenregime, de ene echtgenoot tegenover het uitvoerings–
orgaan recht krijgt op uitbetaling van een deel van het pensioen van de
ander en wel vanaf de ingangsdatum van dat pensioen of indien de
scheiding daarna plaatsvindt, vanaf het tijdstip van de scheiding. Een en
ander op voorwaarde dat binnen twee jaar na de scheiding daarvan
mededeling is gedaan aan het uitvoeringsorgaan. Met betrekking tot de
omvang van het uit te betalen deel werden twee alternatieven in het
voorontwerp opgenomen; op deze alternatieven wordt hieronder (zie
vooral paragraaf 4.3) nog uitvoerig teruggekomen. De ontworpen
regeling was regelend recht: bij notariële akte konden de echtgenoten
een andere regeling treffen, in sommige gevallen met instemming van
het uitvoeringsorgaan.
Gaarne spreken wij allereerst onze erkentelijkheid uit voor de gedegen,
veelal uitvoerige adviezen die de genoemde instellingen hebben uitge–
bracht. Wij geven ons rekenschap van de inspanning die de opstelling
daarvan heeft gevergd. Zonder deze adviezen zou een goede voorbe–
reiding van het onderhavige wetsvoorstel niet mogelijk zijn geweest.
Op de inhoud van deze adviezen zal in het vervolg van deze materie bij
de diverse onderwerpen en artikelen worden teruggekomen. In dit
hoofdstuk geven wij van deze adviezen slechts een korte karakterisering.
De Sociaal-Economische Raad acht het in zijn advies van 20 maart
1987 niet wenselijk dat op dit moment tot een wettelijke regeling van
pensioenverrekening wordt overgegaan, omdat over de rechtsgrond
daarvan nog teveel onduidelijkheid en verschil van opvatting bestaat. Het
maatschappelijk en juridisch denken over huwelijk en pensioen is in
beweging. Pensioenverrekening staat bovendien, aldus de SER,
vooralsnog op gespannen voet met de filosofie zoals die thans aan veel
pensioenregelingen ten grondslag ligt (blz. 39). De pensioentoezegging
is naar het oordeel van de Raad te karakteriseren als een persoonsge–
bonden arbeidsvoorwaarde die in beginsel aan de werknemer pleegt te
worden gedaan; aan het pensioen komt een arbeidsvervangende
betekenis toe. Ten aanzien van de rechtsgrond voor pensioenverrekening
kan nog niet worden gesproken van een communis opinio; mede daarom
onthoudt de SER zich van een inhoudelijk oordeel over de grondslag van
pensioenverrekening (blz. 38). De ontwikkelingen op pensioengebied ten
aanzien van onder meer flexibilisering en individualisering dienen, alsdus
de SER, te worden afgewacht.
De SER betwijfelt voorts of het praktische karakter van de doelstelling
van het voorontwerp voldoende grond is voor regelgeving. Hij meent
bovendien dat de regeling in verschillende opzichten meer dan nodig
verschilt van het arrest van de Hoge Raad en het bevreemdt hem dat niet
eerst naar minder ingrijpende middelen is gezocht (blz. 43 i/o 70). Het
rechtstreekse vorderingsrecht op het uitkeringsorgaan wijst de Raad
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onder meer om deze reden af (blz. 48). Ten onrechte, aldus de SER,
wordt de huwelijksvermogensrechtelijke grondslag van het pensioen–
arrest losgelaten. Deze en andere afwijkingen van het arrest van de Hoge
Raad missen voldoende zelfstandige motivering. Hierdoor wordt, aldus
de SER, de zorgvuldigheid opgeofferd aan de doelmatigheid, verandert
pensioenverrekening van karakter en ontstaan mogelijk onbedoelde
effecten (blz. 44 i/o 71).
In de brief waarin het advies van de SER aan de eerste ondergete–
kende is aangeboden, heeft de SER verzocht om indien toch tot wette–
lijke regeling zou worden besloten, in de gelegenheid te worden gesteld
omtrent het bijgestelde wetsontwerp te adviseren.
De Emancipatieraad meent in zijn advies van 24 september 1986 (blz.
15) dat er wel een wettelijke regeling dient te komen, maar dat deze
minder omvattend zou moeten zijn dan die waarin het voorontwerp
voorziet. De Raad is van mening dat verrekening niet altijd moet plaats–
vinden, maar dat dit afhankelijk moet zijn van de situatie waarin men
tijdens het huwelijk heeft verkeerd (blz. 16). De Raad verwijst hierbij (blz.
12) naar de doelstellingen van het Beleidsplan Emancipatie, dat op 21
juni 1985 door de Ministerraad is vastgesteld (Tweede Kamer
1984-1985, 19052, nrs. 1-2).
De hoofddcelstelling van het emancipatiebeleid op het terrein van
arbeid en inkomen is het bereiken van een situatie waarin een ieder
volwassen individu, ongeacht sekse, burgerlijke staat of de leefvorm
waarvan hij of zij deel uitmaakt, een zelfstandig bestaan kan opbouwen;
dat wil in dit verband zeggen in eigen levensonderhoud kan voorzien en
voor zich zelf kan zorgen. Dit houdt ook in het zorgdragen voor een eigen
pensioen. Deze doelstelling is thans nog niet bereikt; er bestaat nog een
groot aantal huwelijken waarin de taakverdeling zodanig is dat de vrouw
mee opbouwt aan het pensioen van haar echtgenoot en op die manier
geen eigen pensioenvoorziening opbouwt. In die situatie is het onrecht–
vaardig om pensioenrechten na de beëindiging van het huwelijk niet te
verrekenen. In toenemende mate ontstaan echter nieuwe situaties en
leefvormen waarbij vrouwen steeds zelfstandiger worden en meer in
staat zijn in hun eigen levensonderhoud en hun oudedagsvoorziening te
voorzien. Voor die situaties moet verrekening van pensioenrechten geen
vanzelfsprekende zaak zijn. Vanuit deze optiek is er, aldus de Raad, wel
een wettelijke regeling nodig ter vergroting van de rechtszekerheid maar
dient daarin geen algemene wettelijke verplichting tot verrekening te
worden opgenomen.
De Verzekeringskamer (advies van 29 april 1986) is van oordee! dat
het niet op haar weg ligt om stelling te nemen ten aanzien van omvang
en strekking van de in het voorontwerp voorgestelde regeling en beoogt
derhalve in haar advisering te blijven binnen het praktische kader van de
in het voorontwerp neergelegde gedachten, waarbij met name aandacht
is geschonken aan een aantal uitvoerings-technische aspecten (blz. 2).
Daarop wordt hieronder teruggekomen.
De Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen heeft zich in haar advies
van 14 april 1986 tegen een wettelijke regeling uitgesproken. Zij acht
een wettelijke regeling alleen bestaanbaar indien maatschappelijk de
volledige emancipatie zal zijn doorgewerkt, en een volledige individuali–
sering zal zijn bereikt, waardoor de partners beiden in staat zullen zijn in
de eigen behoeften te voorzien. De regeling zou dan een voorziening
moeten geven in die gevallen waarin één van de partners om wat voor
reden dan ook, toch niet aan het arbeidsproces deelneemt.
De Nederlandse Orde van Advocaten onderschrijft in zijn advies van
10 april 1986 het algemene uitgangspunt van het voorontwerp, met
name ook de keuze voor een rechtstreekse vordering op het uitvoerings–
orgaan. Nog bestaande rechtsonzekerheden kunnen (en moeten) bij de
wet worden opgelost. Vereenvoudiging voor de praktijk - ook van belang
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voor de verhouding tussen partijen - kan eveneens alleen bij wet worden
verkregen (blz. 1).
De Koninklijke Notariële Broederschap acht de in het voorontwerp
voorgestelde regeling te fragmentarisch en prematuur. Een diepgaande
bezinning op de pensioenproblematiek zal eerst moeten plaatsvinden
(blzz. 8-9). Wel acht de Broederschap de rechtstreekse vordering op het
uitvoeringsorgaan een belangrijke verbetering ten opzichte van de
huidige praktijk (blz. 10) (Rapport van december 1986).
De in dit hoofdstuk genoemde adviezen zijn als bijlagen II t/m VII bij
deze memorie gevoegd.1
Na ontvangst van de genoemde adviezen hebben de toenmalige
betrokken bewindslieden zich beraden omtrent de wenselijkheid van
regelgeving en de inhoud van een in te dienen wetsvoorstel. Op het
resultaat van dit beraad en op de overwegingen die tot dat resultaat
hebben geleid komen wij in de volgende paragrafen terug. Allereerst
heeft de toenmalige Minister van Justitie bij brief van 2 november 1988
op basis van een daartoe strekkend besluit van de Ministerraad van 7
oktober 1988 en mede namens de ambtsvoorganger van de vierde
ondergetekende de Stichting van de Arbeid in kennis gesteld van zijn
voornemen, de indiening van een wetsvoorstel pensioenverevening bij
scheiding te bevorderen. In deze brief zijn, mede gezien het verzoek van
de SER om in de gelegenheid te worden gesteld zich omtrent het bijge–
stelde wetsvoorstel uit te laten, tevens de hoofdlijnen van het in te
dienen wetsvoorstel geschetst en is aan de geadresseerde de
gelegenheid geboden, te doen weten of deze schets haar aanleiding gaf
tot het maken van opmerkingen.
De Stichting van de Arbeid heeft bij brief van 6 januari 1989 aan de
toenmalige Minister van Justitie doen weten, dat het voornemen tot
wetgeving haar bestuur verbaasde en ernstig teleurstelde. Het stichtings–
bestuur verwees te dier zake naar het SER-advies van 20 maart 1987.
Het bestuur gaf te kennen geen kans te zien, slechts op basis van de
tekst van de brief van 2 november 1988 een oordeel te geven over de
hoofdlijnen van het wetsvoorstel en gaf dringend in overweging alsnog af
te zien van wettelijke regeling.
Tenslotte heeft op basis van de aangepaste concepten op ambtelijk
niveau mondeling overleg plaatsgevonden met de Verzekeringskamer
over de pensioentechnische aspecten. Dit overleg heeft tot verdere
aanpassingen geleid.
3. Redenen en doelstelling van de voorgestelde regeling
De oorspronkelijke aanleiding tot en nog steeds de voornaamste reden
voor het onderhavige wetsvoorstel is de in het pensioenarrest neerge–
legde doelstelling te verwezenlijken en de uitvoerbaarheid van het arrest
te bevorderen. Wij verwijzen naar hetgeen hierboven in de Inleiding is
opgemerkt.
Het zijn in eerste instantie de betrokken advocaten die met de pen–
sioenproblematiek bij scheiding worden geconfronteerd. Deze proble–
matiek komt bij de eventuele problemen over de alimentatie, de
(toeziende) voogdij over de kinderen, de omgangsregeling, de boedel–
scheiding en de scheidingsprocedure zelf. De advocaten treffen over
deze zaken veelal een regeling in een scheidingsconvenant. Daaraan
gaan onderhandelingen vooraf. Gegevens moeten worden opgevraagd en
opgewacht, eventueel moeten adviezen van deskundigen worden
ingewonnen. Met betrekking tot pensioenaanspraken doet zich een zeer
grote diversiteit van casusposities voor, zodat zich hier niet gemakkelijk
een zekere routinematige benadering kan ontwikkelen. De betrokkenen
zijn in de thans bestaande situatie ook voor de regeling van de
verevening van hun pensioenaanspraken in hoge mate afhankelijk van
1

Ter inzage gelegd op de bibliotheek
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rechtshulp. Procedures tot in drie instanties kunnen nodig zijn. De verre–
keningsproblematiek vormt dan ook een niet geringe belasting voor de
rechtspraktijk.
Voorts kan worden gewezen op het belang van een wettelijke vereve–
ningsregeling voor vrouwen. Dit is hiervoor ook reeds aangestipt. De
taakverdeling binnen het huwelijk is thans nog vaak zodanig dat een van
beide echtgenoten, meestal de vrouw, niet of in onvoldoende mate een
eigen pensioenvoorziening kan opbouwen. Daarnaast zij overwogen dat
vrouwen veelvuldig in deeltijd werken en een lager arbeidsmkomen
ontvangen. Ook dit leidt ertoe dat vrouwen minder aanspraken
opbouwen. Het is moeilijk aanvaardbaar dat deze echtgenoot aan een
daadwerkelijke pensioenverevening zoals door de Hoge Raad bedoeld
niet toekomt omdat die te ingewikkeld en daardoor vaak ook te kostbaar
is, of omdat een getroffen regeling uiteindelijk wegens gebrek aan
verhaalsmogelijkheid niet kan worden gerealiseerd. De betrokkenen
lopen kans op ingewikkelde en soms zeer emotionele en psychische
belastende procedures. Zolang de hiervoor beschreven situatie blijft
bestaan achten wij een wettelijke regeling die geldt wanneer partijen niet
zelf tot overeenstemming zijn gekomen wenselijk. Zoals reeds uit de
Inleiding blijkt delen wij de visie van de Emancipatieraad dat in een
samenleving waarin mannen en vrouwen zelfstandig in staat zijn om in
hun eigen levensonderhoud en in hun eigen oudedagsvoorziening te
voorzien aan een dergelijke regeling geen behoefte bestaat. Bedacht zij
evenwel dat de opbouw van ouderdomspensioen in de regel in de
periode van het 25ste tot het 65ste jaar plaatsvindt. Bestaande
verschillen in de opbouw van pensioenaanspraken, zoals hiervoor
beschreven, zullen derhalve nog in de verre toekomst doorwerken. Tegen
deze achtergrond zijn wij van mening dat nog gedurende een lange
periode de wenselijkheid van een wettelijke vereveningsregeling blijft
bestaan die een bescherming biedt voor die gevallen waarin tussen
partijen geen voor ieder van hen aanvaardbare regeling wordt getroffen
met betrekking tot de verdeling van tijdens hun huwelijk opgebouwde
pensioenaanspraken. Zoals reeds opgemerkt dient aan partijen die vanuit
een eigen zelfstandige positie bij convenant een bij hun situatie
passende, van het wettelijk regime afwijkende regeling willen treffen,
daartoe alle vrijheid te worden gelaten. Wij achten het wenselijk dat
dergelijke convenanten in de ervoor in aanmerking komende gevallen in
toenemende mate zullen worden gesloten, zodat, mede door de
maatschappelijke ontwikkelingen in de richting van een steeds grotere
economische zelfstandigheid van met name de vrouw, de reikwijdte van
het bij dit wetsvoorstel ontworpen stelsel van pensioenverevening op den
duur navenant zal kunnen afnemen.
Als uitgangspunt voor deze wettelijke regeling is gekozen voor een
pensioendeling. Met een dergelijke pensioendeling wordt naar ons
oordeel het meest recht gedaan aan de gedachte dat opbouw van pen–
sioenrechten tijdens de huwelijksperiode een inspanning is van beide
huwelijkspartners, die erop gericht is te bereiken dat zij beiden kunnen
genieten van een redelijke oudedagsvoorziening. Daarmee wordt dan
tevens bereikt dat bij gebreke van onderlinge overeenstemming ten
aanzien van de tijdens de huwelijksjaren opgebouwde pensioenrechten
daarover niet meer behoeft te worden geprocedeerd. Hiermee kan een
belangrijke potentiële bron van conflictstof tussen scheidende echtge–
noten wegvallen.
Naar aanleiding van het advies van de Emancipatieraad kan de vraag
worden gesteld of niet zou kunnen worden volstaan met een meer
beperkt regime in die zin dat alleen geregeld wordt op welke wijze de
pensioenverevening zou moeten plaatsvinden, indien de verevening
daadwerkelijk plaatsvindt. Wij menen dat in dat geval onvoldoende is
gewaarborgd dat het in alle daartoe geëigende gevallen tot pensioenver–
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evening zal komen. Voorts kan worden opgemerkt dat het partijen vrij
staat in die gevallen waarin er sprake is van economische zelfstandigheid
en waarin beide echtgenoten een adequate pensioenvoorziening hebben
kunnen opbouwen afwijkende afspraken te maken, bijvoorbeeld door de
door beiden opgebouwde pensioenaanspraken tot een gelijk bedrag
buiten de verevening te houden of door verevening van pensioenrechten
geheel uit te sluiten (zie voor dit laatste artikel 2, eerste lid, laatste
zinsdeel). De wenselijkheid om op deze wijze onderling pensioenrechten
te kunnen verrekenen heeft, zoals in paragraaf 4.3 nog zal worden
uiteengezet, mede geleid tot de keuze van de in artikel 3b van het
voorontwerp opgenomen wijze van verevening.
De in hoofdstuk 2 aangegeven, door enige adviesorganen tegen
wetgeving aangevoerde bezwaren achten wij niet van doorslaggevende
betekenis. De bezwaren te dier zake van de SER en van de Koninklijke
Notariële Broederschap gaan voorbij aan onze praktische overwegingen
en aan de beperkte strekking van de voorgestelde regeling. Het voorstel
brengt geen wijziging in de grondslagen van het pensioenstelsel en loopt
dus niet vooruit op ontwikkelingen die zich op dat terrein kunnen
voordoen. Het is op zich juist dat op dit moment in het kader van de
adviesaanvrage inzake de integrale pensioenproblematiek aan de SER en
de Emancipatieraad van 26 november 1987 een discussie gaande is over
het karakter van de pensioenvoorziening. De discussies over de toekomst
van de aanvullende pensioenen zijn echter naar onze indruk niet van dien
aard dat daarbij de noodzaak van een regeling, zoals in het onderhavige
wetsvoorstel wordt voorzien, in het geding is. Mocht te zijner tijd de
uitkomst van de discussies leiden tot wijziging van de wetgeving betref–
fende de aanvullende pensioenen, dan zal alsdan moeten worden bezien
of en zo ja in hoeverre daaraan consequenties voor de voorgestelde
wettelijke regeling van pensioenverevening moeten worden verbonden.
De situatie waar deze regeling op ziet betreft in wezen geen pensioen–
probleem, maar in de eerste plaats de verhouding tussen (gewezen)
echtgenoten. De taakverdeling binnen het huwelijk is vaak nog zodanig
dat éèn van beiden niet of in onvoldoende mate een eigen pensioenvoor–
ziening opbouwt. Als een wettelijke regeling de realisering van de - in
alle adviezen in beginsel als billijk beschouwde - pensioenverevening of
–verrekening in aanzienlijke mate kan bevorderen, is het naar onze
mening niet verantwoord daarmee te talmen in afwachting van de
uitkomst van een wellicht nog langdurige discussie over de grondslagen
van het pensioenstelsel die, zoals gezegd, niet echt in het geding zijn.
De regeling heeft, zoals gezegd, een beperkte strekking. Wij zijn tot de
conclusie gekomen dat het wenselijk en zelfs hier en daar noodzakelijk is,
af te wijken van het in de rechtspraak gevormde recht. Een rechtstreeks
vorderingsrecht op een uitvoeringsorgaan, waarin het wetsvoorstel, in
navolging van het voorontwerp, voorziet, kan nu eenmaal door de rechter
niet worden geschapen. Ook is het voor de rechter vrijwel onmogelijk,
gesteld natuurlijk dat hij dat zou willen, pensioenverrekening te plaatsen
buiten het strikte kader van het wettelijke huwelijksvermogensrecht.
Niettemin kunnen zowel voor het een als voor het ander goede redenen
zijn. Zijn zulke redenen er, en volgens ons is dat het geval, dan moet de
wetgever niet schromen zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Op de specifieke bezwaren en opmerkingen, zoals opgenomen in de
ontvangen adviezen, gaan wij hieronder nog in.
4. Hoofdlijnen van de voorgestelde regeling
4.1. Reikwijdte
In artikel 1 is de reikwijdte van de regeling aangegeven. In de
toelichting bij dat artikel wordt daarop uitvoerig ingegaan. In dit
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algemeen gedeelte van deze memorie maken wij hieromtrent enkele
meer algemene opmerkingen.
In vergelijking met het voorontwerp is de opsomming van de
regelingen waarop het stelsel van de verevening van toepassing zal zijn,
onder andere aangepast in die zin dat het pensioen van allen, die
verplicht zijn om deel te nemen aan een verplicht gesteld bedrijfspen–
sioenfonds, onder die regeling valt. Daarmee wordt tevens bereikt dat
ook het pensioen van zelfstandigen, die onder de regeling vallen, in de
verevening wordt betrokken. Pensioenvoorzieningen die niet in het kader
van een arbeidsovereenkomst zijn opgebouwd (te weten lijfrenten) vallen
buiten de voorgestelde regeling. V.U.T.-aanspraken en invaliditeitspen–
sioenen zullen niet in de verevening worden betrokken.
Op een V.U.T.-uitkering bestaat alleen recht indien betrokkene in
dienst is van de onderneming c.q. werkzaam is in een bedrijfstak op het
moment van het bereiken van de V.U.T.-gerechtigde leeftijd; het is een
voorwaardelijk recht, waarvan niet zeker is of het wordt geldend
gemaakt. Indien het dienstverband beëindigd wordt vóór het bereiken
van de V.U.T.-gerechtigde leeftijd dan wordt geen recht op een
V.U.T.-uitkering meegegeven. Gedurende de duur van die uitkering wordt
bovendien nog levenslang pensioen opgebouwd.
Een invaliditeitspensioen ingevolge een niet-overheidspensioenregeling
is een tijdelijk pensioen en een aanvulling op de W.A.O. (loonver–
vangend) en wordt in het algemeen verzekerd door middel van een
risicoverzekering, welke geen premievrije waarde heeft. Het invaliditeits–
pensioen zoals de overheidspensioenregelingen dat kennen is in wezen
niets anders dan een loondervingsuitkering terzake van arbeidsonge–
schiktheid. Wij wijzen in dit verband ook op het arrest van de Hoge Raad
van 23 december 1988, NJ 1989, 700, waarin werd beslist dat een
invaliditeitspensioen toegekend ingevolge een overheidspensioenregeling
naar zijn aard zo sterk aan de persoon van de door invaliditeit getroffen
echtgenoot verknocht is dat het niet in de gemeenschap valt, ook niet bij
wege van verrekening. De Hoge Raad merkt hierbij op dat ook
aanspraken op uitkeringen op grond van de Ziektewet, de W.A.O. en de
A.A.W. niet in de gemeenschap vallen.
Zoals hieronder (par. 4.3) apart zal worden toegelicht, behoeven
volgens dit wetsvoorstel nabestaandenpensioenen niet verevend te
worden.
Voor ouderdomspensioenregelingen welke niet onder de werkingssfeer
van dit wetsvoorstel vallen, blijft het in de rechtspraak ontwikkelde
stelsel van pensioenverrekening van toepassing. Men zie hieromtrent
nader de toelichting bij artikel 1, vierde lid van artikel I en bij artikel II.
4.2. Rechtstreekse vordering op het uitvoeringsorgaan
Gelet op de in paragraaf 3 genoemde criteria voor een wettelijke
regeling, ligt het voor de hand dat gekozen is voor een verevening van
rechtswege, te realiseren door middel van een vordering op het uitvoe–
ringsorgaan. Rechterlijke tussenkomst is dan in beginsel niet meer nodig.
Deze oplossing houdt tevens in dat de verevening van de pensioen–
rechten plaatsvinden kan, los van de scheiding en deling van een
gemeenschap van goederen en dat bij een scheiding en deling ingeval
van echtscheiding of scheiding van tafel en bed dus geen rekening hoeft
te worden gehouden met de aanwezige pensioenrechten.
De SER is van oordeel dat het creëren van een rechtstreekse vordering
op het uitvoeringsorgaan een principieel minder juiste weg is, omdat
hiermee ten onrechte het accent zou worden gelegd op de zorggedachte
als scheppend beginsel voor de pensioenverevening, terwijl de SER gelet
op het pensioenarrest vooralsnog de vermogensrechtelijke verhouding
tussen de echtgenoten als primaire rechtsgrond voor verevening ziet (blz.
48).
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Op de verhouding in het kader van pensioenverevening tussen de
bedoelde zorggedachte enerzijds en de vermogensrechtelijke betrek–
kingen tussen de echtgenoten anderzijds komen wij zo aanstonds (onder
par. 4.5) terug; thans merken wij reeds op dat die verhouding onzes
inziens los staat van het al dan niet creëren van een rechtstreekse
vordering op het uitvoeringsorgaan. Wij achten deze rechtstreekse
vordering van cruciaal belang. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten
(blz. 2) en de Koninklijke Notariële Broederschap (blz. 10) hebben zich
voor deze rechtstreekse vordering uitgesproken. Juist hierdoor wordt een
grote hoeveelheid conflictstof uit de weg geruimd en wordt een belang–
rijke vereenvoudiging bereikt.
De belanghebbende zal binnen twee jaar aan het uitvoeringsorgaan
zijn scheiding moeten melden (artikel 2, tweede lid van artikel I).
Voorkomen moet worden dat relevante gegevens niet meer te achter–
halen zijn of verloren gaan. Zodra het recht op uitbetaling als in het
wetsontwerp voorzien ontstaat (dat tijdstip ligt per definitie bij of na
pensioeningang) stelt het uitvoeringsorgaan op basis van de relevante
gegevens vast welk ouderdomspensioen aan de gepensioneerde vanaf de
datum van pensioeningang zou moeten worden uitbetaald als slechts
deelnemingsjaren gelegen tussen de desbetreffende huwelijksluiting en
de scheiding zouden meetellen voor de pensioenberekening, en
uitgaande van de fictie dat de pensioenverzekering op de datum van
scheiding is beëmdigd (voor zover de burgerlijke staat bij de bepaling
van de hoogte van het pensioen van belang is, zal hierbij van de
gehuwde staat van de tot verevening verplichte partij moeten worden
uitgegaan; vgl. artikel 3, eerste lid van artikel I). Daarbij zullen verho–
gingen en indexeringen voor en na pensioeningang die zouden zijn
toegepast als het ouderdomspensioen in werkelijkheid aldus was
berekend mede in aanmerking moeten worden genomen. In dit verband
zij opgemerkt dat de berekening van de opgebouwde pensioenaan–
spraken met behulp van een fictief pensioen als hier bedoeld meebrengt
dat die aanspraken niet beïnvloed worden door de lotgevallen van de
deelnemer na de scheiding; zijn carrière en de daarmee gepaard gaande
loonmutaties zijn dus niet van invloed. In het stelsel van het wetsvoorstel
is het aan de andere partij uit te betalen deel gelijk aan de helft van het
fictieve pensioen. Zoals hiervoor reeds is uiteengezet worden, indien
vervolgens toeslagen worden verleend op het ingegane pensioen, die
naar rato van de aan beide echtgenoten uit te betalen delen van het
pensioen over hen beiden verdeeld.
Indien de hierboven bedoelde mededeling aan het uitvoeringsorgaan
achterwege blijft, heeft de desbetreffende persoon weliswaar geen recht
jegens het uitvoeringsorgaan, maar wel een recht op uitbetaling jegens
de andere echtgenoot (artikel 2, zesde lid). Op dat recht is het bij of
krachtens de onderhavige regeling bepaalde van overeenkomstige
toepassing.
4.3. Keuze tussen alternatieve

verrekeningsmethoden

In het voorontwerp waren onder artikel 3a en 3b een tweetal verschil–
lende methoden opgenomen, die als basis zouden kunnen dienen voor de
wettelijke regeling van pensioenverdeling. In de adviezen en commen–
taren is uitvoerig aandacht besteed aan de merites van deze alterna–
tieven. Wij zijn mede naar aanleiding van de ontvangen reacties van
mening dat het de voorkeur verdient het alternatief dat in artikel 3b was
neergelegd als basis te nemen voor het onderhavige wetsvoorstel. In het
navolgende worden de alternatieven, verder aan te duiden als alternatief
a en alternatief b, besproken en wordt aangegeven welke overwegingen
ons tot deze keuze gebracht hebben.
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Alternatief a kan als volgt worden beschreven. De bepaling van het
deel van het ouderdomspensioen van de deelnemer dat aan de andere
partij moet worden uitbetaald op de pensioengerechtigde leeftijd van de
deelnemer vindt plaats op basis van een waardeberekening van de vanaf
de huwelijkssluiting tot het tijdstip van scheiding opgebouwde rechten
op ouderdomspensioen en het daarbij behorende nabestaandenpensioen,
het zogenaamde fictieve nabestaandenpensioen. Daartoe dient de
contante waarde van die rechten bepaald te worden. De helft van de
contante waarde van het ouderdomspensioen verminderd met de helft
van de contante waarde van het fictieve nabestaandenpensioen is de
contante waarde van het deel van het ouderdomspensioen, dat aan de
andere partij moet worden betaald.
In dit alternatief kan het te verevenen ouderdomspensioen in geval van
grote leeftijdsverschillen tussen partijen negatief zijn en aan de andere
kant zelfs 100% bedragen. Het voorontwerp bevatte dan ook een
zogenaamde mitigeringsbepaling, inhoudende dat het te verevenen
pensioen tussen 0% en 50% van het te bereiken ouderdomspensioen
moet liggen.
Alternatief b behelst het volgende. Elke partij krijgt op de pensioenge–
rechtigde leeftijd van de deelnemer de helft van het vanaf de huwelijks–
sluiting tot het tijdstip van scheiding opgebouwde ouderdomspensioen.
Een mitigeringsbepaling zoals hierboven omschreven is derhalve niet
nodig. Hier is dus sprake van pensioendeling. Bij de berekening blijft het
nabestaandenpensioen geheel buiten beschouwing.
in beide systemen behoudt de andere partij bij het overlijden van de
(gewezen) deelnemer recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen, zoals
in de desbetreffende pensioenregeling is voorzien.
Een cijfervoorbeeld is opgenomen in bijlage I van deze memorie.
De SER spreekt in zijn advies (blz. 51) de voorkeur uit voor alternatief
a, maar heeft daartegen het volgende bezwaar. Het dualistische karakter
in het pensioenarrest van de Hoge Raad (vermogensgedachte en zorgge–
dachte) komt versterkt naar voren door de beperking tot de tijdens de
duur van het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. De regeling dient
derhalve mede betrekking te hebben op de voorhuwelijkse jaren. Alter–
natief a zal volgens de SER waarschijnlijk ook maatschappelijk als het
billijkst worden ervaren.
De SER erkent dat aan alternatief b uitvoeringstechnische voordelen
verbonden zijn. Als groot bezwaar ziet de SER echter dat dit alternatief
zich verder verwijdert van het arrest.
Zoals hiervoor in hoofdstuk 2 van deze memorie van toelichting reeds
is aangegeven, is de Emancipatieraad blijkens zijn advies geen
voorstander van een wettelijke plicht tot verevening (blz. 16). Indien een
bepaalde systematiek in de wet zou worden vastgelegd, gaat de voorkeur
van de Emancipatieraad uit naar alternatief b. De Raad is van mening dat
de band tussen enerzijds de gemeenschappelijke inspanning van beide
huwelijkspartners - de rechtsgrond voor verevening van het nabestaan–
denpensioen - en anderzijds het resultaat daarvan, namelijk het
nabestaandenpensioen, veel minder rechtstreeks is dan bij het ouder–
domspensioen. Verevening conform alternatief b biedt in vergelijking met
verevening conform alternatief a bovendien het voordeel van vereenvou–
diging (blzz. 18-19).
De Verzekeringskamer, die uit actuarieel oogpunt de alternatieven
heeft afgewogen, komt in zijn advies in het bijzonder op praktische
gronden tot een voorkeur voor alternatief b. Alternatief a is aanzienlijk
lastiger uit te voeren dan b. Bij de vaststelling van de pensioenverevening
in alternatief a zal moeten worden aangegeven op welke grondslagen de
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berekening gebaseerd dient te worden en zal actuariële bijstand veelal
noodzakelijk zijn. Desondanks wordt bij dat alternatief toch geen exacte
vermogensverdeling bereikt door de mitigeringsbepaling. Voorts wijst de
Verzekeringskamer er op dat het nabestaandenpensioen waarop volgens
de diverse pensioenwetten feitelijk aanspraak moet blijven bestaan op
vele punten afwijkt van het fictieve nabestaandenpensioen dat in alter–
natief a van het voorontwerp in de verevening moet worden betrokken
(blzz. 6-7).
Naar aanleiding van bovengenoemde adviezen hebben wij het
volgende overwogen. Wij delen de zienswijze van de SER dat alternatief
a meer aansluit bij het arrest van de Hoge Raad. Overigens was ook in
het voorontwerp reeds sprake van een belangrijke afwijking: voorgesteld
was immers een beperking van de verrekening tot de huwelijkse jaren. In
dit verband wordt verwezen naar hoofdstuk 3.
In de tweede plaats kan worden opgemerkt, dat uit alle adviezen naar
voren komt dat alternatief b uitvoeringstechnisch te prefereren is omdat
daarbij de uiterst gecompliceerde contante waardeberekeningen
achterwege kunnen blijven. Daarnaast kunnen de uitkomsten van die
berekeningen afhankelijk van de leeftijd van de huwelijkspartners tot
onbegrijpelijke resultaten leiden.
Anderzijds moet worden erkend dat alternatief b zich verder verwijdert
van de grondslag van het huwelijksvermogensrecht. Een verevening
waarbij het opgebouwde bijzonder nabestaandenpensioen buiten
beschouwing zal blijven, leidt in vergelijking met alternatief a tot een
bevoordeling van degene die recht heeft op bijzonder nabestaandenpen–
sioen.
Alles overwegende menen wij dat alternatief b de voorkeur verdient.
Allereerst wijzen wij op het verschil in aard, achtergrond en bestemming
van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. De Emanci–
patieraad wijst in zijn advies op het feit dat het nabestaandenpensioen is
gegrond op de solidariteitsgedachte: alle deelnemers aan het pensioen–
fonds betalen eraan mee. Er is dus niet in dezelfde mate als bij het
ouderdomspensioen sprake van een duidelijk verband met de gemeen–
schappelijke inspanning van beide huwelijkspartners (blzz. 18-19). Het
nabestaandenpensioen is bovendien bestemd niet voor beide echtge–
noten voor hun gezamenlijke oude dag (zoals het ouderdomspensioen),
maar slechts voor de langstlevende echtgenoot. Verdeling van alleen het
ouderdomspensioen, verevening, benadert derhalve het meest de
praktijk. Bovendien heeft zulk een verevening praktische voordelen en
sluit derhalve aan bij de hoofddoelstelling van het wetsvoorstel. Het is
immers mede de bedoeling om de uitvoerbaarheid van pensioenver–
evening te bevorderen. Daarbij past ook een methode die voor de uitvoe–
ringspraktijk relatief eenvoudig is te berekenen. Bij pensioenverevening
(alternatief b) is contante waardeberekening niet nodig. Voor de belang–
hebbenden zullen de resultaten goed te begrijpen zijn. Een ieder krijgt
immers de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdoms–
pensioen. De huwelijkspartners krijgen derhalve anders dan in alternatief
a elk een zelfde bedrag aan ouderdomspensioen, voorzover dit pensioen
tijdens het huwelijk is opgebouwd (zie Bijlage I).
Daarnaast zouden wij op het volgende willen wijzen. In de praktijk
zullen bij een verevening veelvuldig meerdere pensioenaanspraken in het
geding zijn. Naarmate de verdeling van betaalde arbeid tussen gehuwde
mannen en vrouwen meer gelijk wordt zal het ook meer voorkomen dat
beide echtgenoten te verevenen ouderdomspensioenaanspraken hebben.
Wij zouden ons kunnen voorstellen dat partijen pogen zoveel mogelijk
«met gesloten beurzen» te verevenen, door ouderdomspensioenaan–
spraken tot een gelijk bedrag buiten de verevening te houden. Uiteraard
zijn dan wel berekeningen van het uitvoeringsorgaan nodig. Nadat

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 893, nr. 3

12

eenmaal de ouderdomspensioenaanspraken zijn berekend kunnen
partijen zelf bezien in hoeverre deze vereveningsmethode kan worden
toegepast. Bij alternatief a is een dergelijke verrekeningsmethode veel
gecompliceerder. In de eerste plaats is het voor het uitvoeringsorgaan
bezwaarlijker om de pensioenverevening vast te stellen en in de tweede
plaats kunnen de door de uitvoeringsorganen gehanteerde actuariële
berekeningsmethoden verschillen.
4.4. Mogelijkheid van conversie
Ingevolge de hoofdregel van het wetsvoorstel krijgt de tot verevening
gerechtigde echtgenoot aanspraak op een deel van het ouderdomspen–
sioen van de tot verevening verplichte echtgenoot en behoudt eerstge–
noemde zijn aanspraak op het bijzonder nabestaandenpensioen. Dit
impliceert dat de band tussen de gewezen echtgenoten niet geheel
verbroken wordt. De aanspraak op een deel van het ouderdomspensioen
is immers gerelateerd aan het leven van de tot verevening verplichte
echtgenoot, wiens pensioenuitkering bij vooroverlijden van de tot
verevening gerechtigde echtgenoot de volle omvang herkrijgt.
Artikel 5 van het wetsvoorstel opent de mogelijkheid dat de aanspraak
van de tot verevening gerechtigde echtgenoot op het deel van het ouder–
domspensioen tezamen met zijn of haar aanspraak op het bijzonder
nabestaandenpensioen met toestemming van het uitvoeringsorgaan
wordt omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Het
uitvoeringsorgaan zal van zijn bevoegdheid al dan niet toestemming te
verlenen een redelijk gebruik moeten maken. Het voordeel van deze
mogelijkheid is dat de band met de gewezen echtgenoot wordt
doorbroken. Wij verwachten dat veel echtgenoten daaraan de voorkeur
geven. Aangezien in dit geval sprake is van de omzetting van een verze–
kering op het leven van de tot verevening verplichte echtgenoot naar een
verzekering op het leven van de tot verevening gerechtigde echtgenoot
achten wij de toestemming van het uitvoeringsorgaan noodzakelijk.
De SER acht deze mogelijkheid van conversie minder wenselijk, daar
hierdoor de waarborgen dat de ten behoeve van de pensioentoezegging
gereserveerde en te reserveren gelden die bestemming ook daadwer–
kelijk krijgen, worden aangetast (blz. 54). Bedacht moet echter worden
dat hier altijd de instemming van het uitvoeringsorgaan is vereist. Voorts
kan naar onze mening niet worden gezegd dat ingeval van conversie in
de zin van artikel 5 de desbetreffende gelden worden onttrokken aan hun
bestemming, gelet op de aard en doelstelling van het pensioen. Wij
hebben, de voordelen en de eventuele nadelen tegen eikaar afwegend,
gemeend de mogelijkheid van conversie, die reeds in het voorontwerp
was opgenomen, in dit wetsvoorstel te moeten handhaven. Daarbij
hebben wij ook overwogen dat de bedoelde conversie goed aansluit bij
het advies van de Emancipatieraad. Immers, het stelsel van conversie
heeft het voordeel dat het recht op pensioen van de tot verevening
gerechtigde echtgenoot geheel los zal staan van dat van de andere
echtgenoot.
Voor de uitwerking van de mogelijkheid van conversie wordt verwezen
naar de toelichting bij artikel 5.
4.5. Verhouding tot het huwelijksvermogensrecht
Zoals gezegd is voor de Hoge Raad een der overwegingen voor pen–
sioenverevening, dat de taakverdeling binnen het huwelijk vaak zodanig
is dat één van beiden niet of nauwelijks een eigen pensioenvoorziening
opbouwt. Wij sluiten ons daarbij aan. Of dat een vermogensrechtelijke,
dan wel eerder een verzorgingsrechtelijke benadering is, dan wel beide,
is daarbij minder relevant. Enerzijds kan er in dit verband op worden
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gewezen dat het gaat om een verevening van een pensioenaanspraak die
tot uitkering komt. Op een (mede) vermogensrechtelijke grondslag wijst
voorts de omstandigheid dat zowel in het stelsel van de Hoge Raad als in
dat van dit wetsvoorstel de verevening in beginsel moet plaatsvinden los
van de draagkracht of de behoefte van de echtgenoten.
Anderzijds is in het wetsvoorstel de formele band met het huwelijks–
goederenrecht losgelaten. Dat wil zeggen dat pensioenverevening plaats–
vindt ongeacht het tussen de echtelieden geldende huwelijksgoederen–
regime, tenzij de huwelijkspartners uitdrukkelijk een afwijkende regeling
zijn overeengekomen. Dit heeft bijval ondervonden (van de Nederlandse
Orde van Advocaten (blz. 1)), maar ook kritiek (van de SER (blz. 44) en
van de Koninklijke Notariële Broederschap (blz. 8)). Ook hier hebben wij
ons laten leiden door in de eerste plaats praktische overwegingen: een
zuiver consequente toepassing van het huwelijksgoederenrecht zou tot
minder goed te hanteren uitkomsten leiden. Zo gaat het huwelijksvermo–
gensrecht toch uit van een afrekening tussen de echtgenoten die in
beginsel onmiddellijk na de scheiding dient te worden geëffectueerd,
terwijl in het geval van pensioenverevening er juist veel meer voor te
zeggen valt - dat is dan ook het uitgangspunt van het wetsvoorstel - dat
de afrekening in beginsel pas plaatsvindt vanaf het moment dat en in de
mate waarin de pensioenaanspraken tot uitkering komen. Hier is dus
geen onmiddellijke, maar een uitgestelde afrekening het uitgangspunt,
tenzij voor conversie wordt gekozen. Overigens lijkt ook de Hoge Raad
verrekening door middel van een voorwaardelijke uitkering voorop te
stellen; de voorwaarde die in vervulling moet gaan is dan, dat het
pensioen zelf daadwerkelijk tot uitkering komt. De Hoge Raad heeft er in
verschillende arresten op gewezen dat de eisen van redelijkheid en
billijkheid vaak meebrengen (kunnen meebrengen), dat de verrekening
slechts kan plaatsvinden door een voorwaardelijke uitkering, niet alleen
in het pensioenarrest van 1981, maar ook in de arresten van 24 juni
1983, NJ 1984, 554 en van 30 september 1983, NJ 1984, 555.
Ook de hierboven in paragraaf 4.3 toegelichte keuze voor «alternatief
b», welke keuze impliceert dat het nabestaandenpensioen, anders dan de
Hoge Raad besliste, niet in de verevening wordt betrokken, leidt tot een
lossere band met het huwelijksvermogensrecht. De aanspraak op
nabestaandenpensioen is immers evenals die op ouderdomspensioen in
beginsel op geld waardeerbaar.
Voorts zou een handhaving van zuiver huwelijksvermogensrechtelijke
uitgangspunten ertoe leiden dat de voorhuwelijkse jaren in beginsel
zouden moeten worden meegeteld. Ook de Hoge Raad gaat daarvan uit.
Wij achten een dergelijke consequentie niet gewenst. Zij vergroot de
kans op onbillijke uitkomsten die vervolgens - waarschijnlijk aan de hand
van een ingewikkelde regeling - weer zouden moeten worden gecorri–
geerd. Een bijkomend probleem zou zijn de categorie van gevallen waarin
het niet gaat om de eerste scheiding van een of beide partijen. In feite
zouden voor elke scheiding welke niet voor beide partijen de eerste
scheiding is, bijzondere regelingen moeten worden opgesteld. Ook de
Hoge Raad wijst in het pensioenarrest op omstandigheden, bijvoorbeeld
indien het geen eerste huwelijk betreft, die aanleiding kunnen geven het
pensioen, voor zover het voor het huwelijk reeds was opgebouwd, geheel
of gedeeltelijk buiten de verdeling te houden. Het in een verevening
betrekken van pensioenrechten die voor het huwelijk zijn opgebouwd zou
ook niet goed te rijmen zijn met het feit dat de taakverdeling binnen het
huwelijk, waardoor vaak een van beiden niet of nauwelijks een eigen
pensioenvoorziening kan opbouwen, aan de gedachte van pensioenver–
evening ten grondslag ligt.
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4.6. Relevant rechtsfeit
Momenteel bestaat er rechtsonzekerheid met betrekking tot de vraag
bij welk huwelijksgoederenregime het arrest effect heeft en bij welk niet.
Daar zoals gezegd in het wetsvoorstel de formele band met het
huwelijksgoederenrecht is losgelaten, dient een ander rechtsfeit te
worden aangewezen waaraan de regeling wordt gekoppeld. Als relevant
rechtsfeit geldt in de gedachte van dit wetsvoorstel scheiding van echt of
van tafel en bed. De regeling voorziet in de mogelijkheid om bij het
sluiten van het huwelijk of op een later tijdstip ervan af te wijken zoals bij
huwelijkse voorwaarden kan worden afgeweken van het wettelijke stelsel
van algehele gemeenschap van goederen (zie par. 4.5). De afwijking die ook algehele uitsluiting van de regeling kan inhouden - kan slechts
plaatsvinden bij notariële akte of bij een akte die mede wordt onder–
tekend door een advocaat (artikel 2, eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel
5, eerste lid van artikel I); het hoeft dus niet per se te gaan om een akte
van huwelijkse voorwaarden. De notariële akte waarbij van het bepaalde
in de onderhavige regeling wordt afgeweken of waarbij de regeling zeif
wordt uitgesloten, kan een afzonderlijke akte zijn. Het bepaalde in
afdeling 1 («Huwelijkse voorwaarden in het algemeen») van titel 8 van
Boek 1 B.W. is daarop dan niet van toepassing. Ook in de mogelijkheid
dat in plaats van een notaris een advocaat (of twee advocaten) betrokken
is (zijnj bij de totstandkoming van de akte, is voorzien.
4.7. Aanvullend recht
De genoemde criteria voor een wettelijke regeling impliceren dat het
hier een regeling van aanvullend recht behoort te zijn. Partijen zijn vrij
anders overeen te komen, dat wil zeggen het recht op pensioenver–
evening als neergelegd in de onderhavige regeling uit te sluiten. Ook
staat het partijen in beginsel vrij in onderling overleg partieel af te wijken
van de wettelijke regeling. De vorm waarin dat kan geschieden en de
plaatsen in de regeling waarin naar deze mogelijkheid wordt verwezen,
kwamen hierboven in par. 4.4 en par. 4.6 reeds ter sprake. Soms is
instemming van het uitvoeringsorgaan vereist; daarop wordt in de
toelichting bij de desbetreffende artikelen teruggekomen.
4.8. Recht op uitbetaling van een deel van het ingegane ouderdomspen–
sioen
Bij de vormgeving van de voorgestelde regeling is een keuze gemaakt
voor een stelsel waarbij de verevening plaatsvindt door aan de partij die
geen deelnemer in de pensioenregeling was jegens het uitvoerings–
orgaan een recht te geven op uitbetaling van een deel van het ingegane
ouderdomspensioen van de deelnemer. De pensioenrechten blijven als
zodanig onaangetast. Zo behoudt de tot verevening verplichte
echtgenoot bij vooroverlijden van de tot verevening gerechtigde
echtgenoot een aanspraak op het volle ouderdomspensioen. Ook blijft
een eventuele aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen bestaan.
Deze benadering sluit nauw aan bij die van de Hoge Raad. Alleen kon de
Hoge Raad de betrokken partij geen afdwingbaar recht jegens het
uitvoeringsorgaan verschaffen (de andere partij moest meewerken
bijvoorbeeld door het verstrekken van een machtiging tot uitbetaling).
4.9. Beperking van verevening om administratieve redenen
Het komt ons wenselijk voor in het wetsvoorstel een minimumbedrag
voor het te verevenen ouderdomspensioen op te nemen. Door de
verwijzing in het desbetreffende derde lid van artikel 3 van het
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wetsvoorstel naar artikel 32, vierde lid, van de Pensioen– en spaarfond–
senwet (P.S.W.) is dit bedrag f 360 per jaar. Overwogen is verevening
achterwege te laten indien het verschil van de som van de ouderdoms–
pensioenen van de ene partner en de som van de ouderdomspensioenen
van de andere partner minder zou zijn dan 5% van de som van de ouder–
domspensioenen van de beide partners tezamen. Bij nader inzien is een
bepaling terzake achterwege gelaten in verband met de daaraan
verbonden uitvoeringstechnische problemen. Voorts zij bedacht dat het
partijen vrij staat om in die situaties, waarin de opgebouwde pensioen–
aanspraken van beide echtgenoten gelijk of nagenoeg gelijk zijn, van
verevening af te zien.

5. Bevoegde rechter
In artikel 11 van het voorontwerp werd voor geschillen omtrent een
recht op uitbetaling als in dat voorontwerp bedoeld de burgerlijke rechter
bevoegd verklaard. In verschillende adviezen is op deze bepaling kritiek
geleverd. Zo wezen de SER en de Koninklijke Notariële Broederschap op
de wenselijkheid van een nadere afbakening ten opzichte van bijvoor–
beeld de in artikel 33 P.S.W. bevoegd verklaarde kantonrechter en de
krachtens artikel 3 Ambtenarenwet bevoegde ambtenarenrechter. Ook
de Nederlandse Orde van Advocaten wees op deze bepalingen en kwam
tot de conclusie dat waarschijnlijk de minste problemen verwacht kunnen
worden indien zo nauw mogelijk bij deze artikelen wordt aangeknoopt.
Dat brengt mee dat de beste oplossing hier is, in dit wetsvoorstel geen
bepaling omtrent de bevoegdheid van de rechter op te nemen. Daarmee
wordt bereikt dat in de door de adviesorganen bedoelde gevallen de
kantonrechter respectievelijk de ambtenarenrechter bevoegd blijft. Ook is
denkbaar dat de rechtbank bevoegd is, bijvoorbeeld wanneer het geschil
zich voordoet in het kader van een zwarighedenprocedure na
echtscheiding. Voorts kan in voorkomende gevallen behoefte bestaan
aan een kort geding bij de president van de rechtbank. Kortom:
bestaande bevoegdheidsregelingen geven in voorkomende gevallen
voldoende duidelijkheid aan, tot welke rechter men zich moet wenden.
Het verdient naar onze mening de voorkeur, de bestaande situatie niet te
wijzigen. Wij hebben om deze redenen artikel 11 van het voorontwerp
niet opgenomen in het wetsvoorstel en daarin ook geen ander bepaling
omtrent de bevoegde rechter opgenomen.

6. Plaats van de regeling
Bepaald wordt dat aan de tot verevening gerechtigde echtgenoot
jegens het uitvoeringsorgaan een recht op uitbetaling toekomt van het
ingegane ouderdomspensioen van de tot verevening verplichte
echtgenoot. Er is derhalve niet sprake van een (voorwaardelijke)
vordering op de tot verevening verplichte echtgenoot, maar van een
(voorwaardelijke) vordering op het uitvoeringsorgaan. De uitwerking van
dit vorderingsrecht, dat op zich privaatrechtelijk van aard is, is dan ook in
het bijzonder bestemd voor het uitvoeringsorgaan. Om die redenen
geven wij er de voorkeur aan en ligt het ook in de lijn van de huidige
systematiek, de regeling niet in het Burgerlijk Wetboek op te nemen.
Daar het arrest niet alleen effect heeft op pensioenen waarop de
Pensioen– en spaarfondsenwet van toepassmg is maar ook op een reeks
anderssoortige pensioenen, zoals pensioenen ingevolge de Algemene
burgerlijke pensioenwet, menen de ondergetekenden, dat opname van
de voorgestelde regeling in een aparte wet de meest doelmatige
oplossing vormt. Deze oplossing brengt met zich dat die aparte wet ten
opzichte van wettelijke pensioenregelingen in zekere zin lex specialis is
en waar nodig de wettelijke grondslag vormt voor bij de verevening van
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pensioenen ingevolge die regelingen aan de orde komende rechten,
verplichtingen en bevoegdheden. Een enkel voorbeeld moge dit verdui–
delijken. Met betrekking tot de mogelijkheid van conversie (zie hiervoor)
is de instemming van het betrokken uitvoeringsorgaan vereist. De
bevoegdheid tot het geven van die instemming volgt uit de vereve–
ningswet, ook al is die niet uitdrukkelijk gegeven in de wet houdende de
pensioenregeling die het uitvoeringsorgaan uitvoert. Dat geldt ook, als
dat al nodig is, voor het doen van afstand door een tot verevening
gerechtigde echtgenoot van het recht op nabestaandenpensioen in het
kader van conversie.
Wel zal krachtens het voorgestelde artikel II in het Burgerlijk Wetboek
worden bepaald dat pensioenrechten die krachtens de onderhavige
regeling in beginsel moeten worden verevend, en met die pensioen–
rechten verband houdende rechten op nabestaandenpensioen niet vallen
in een gemeenschap van goederen. Daarmee wordt voorkomen dat
verevening of verrekening van pensioenrechten krachtens pensioenrege–
lingen die onder het onderhavige wetsvoorstel vallen en van daaraan
gebonden nabestaanpensioen buiten de onderhavige regeling om
mogelijk is.
7. Fiscale gevolgen
Alvorens in te gaan op de fiscale gevolgen van de voorgestelde wijzen
van verevening van pensioenrechten geven wij aan hoe in de loon– en
inkomstenbelasting rekening wordt gehouden met de pensioenver–
evening zoals die thans plaatsvindt op grond van het arrest HR 27
november 1981, NJ 1982, 503. Aangezien het arrest voor de tot
verevening gerechtigde echtgenoot louter een vorderingsrecht jegens de
andere echtgenoot kan meebrengen en niet een recht jegens het uitvoe–
ringsorgaan, worden de pensioentermijnen te gelegener tijd ten volle aan
die andere echtgenoot uitbetaald en wordt daarop ten laste van die
echtgenoot loonbelasting ingehouden. Dient die echtgenoot ter
verevening van de pensioenrechten een gedeelte van de pensioenter–
mijnen door te betalen, dan vormen die betalingen bij hem als persoon–
lijke verplichtingen aftrekbare periodieke uitkeringen (artikel 45, eerste
lid, onder c, iuncto artikel 25, zesde lid, onderdeel a, van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964). Bij de ontvangende, tot verevening gerech–
tigde echtgenoot zijn die periodieke uitkeringen ten volle belastbaar
(artikel 30, eerste lid, onderdeel b, iuncto artikel 25, zesde lid, onderdeel
a, van de genoemde wet). De fiscale behandeling komt derhalve in
zoverre overeen met die van alimentatie-uitkeringen.
Zouden de echtgenoten ter verevening van de pensioenrechten
overeenkomen dat aan de tot verevening gerechtigde echtgenoot een
eenmalige uitkering, bij voorbeeld een geldbedrag of een andere vermo–
genswaarde, toekomt dan is de fiscale behandeling gelijk aan die van
afkoopsommen van alimentatie. Dit houdt in dat de overgegane waarde
volledig aftrekbaar is als persoonlijke verplichting bij de tot verevening
verplichte echtgenoot en volledig belastbaar is bij de andere echtgenoot
(artikel 45, eerste lid, onderdeel i, respectievelijk artikel 31, zevende lid,
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964).
Voor de in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde wijzen van
verevening van pensioenrechten kunnen de fiscale gevolgen anders zijn
dan de hiervoor geschetste. De in de artikel 2 en 3 van het onderhavige
wetsvoorstel neergelegde wijzen van verevening waarbij de deling bij
helfte plaatsvindt van het pensioenrecht voor zover dat voor verevening
in aanmerking komt, heeft op zichzelf geen fiscale gevolgen: voor de tot
verevening gerechtigde echtgenoot ontstaat van rechtswege een
zelfstandig recht jegens het uitvoeringsorgaan op uitbetaling te
gelegener tijd in zoverre van de pensioentermijnen. Die termijnen zullen
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in zoverre door die echtgenoot worden genoten en bij deze zijn onder–
worpen aan de inhouding van loonbelasting (en premieheffing volksver–
zekeringen). De tot verevening verplichte echtgenoot wordt uitsluitend
belast voor het gedeelte van de pensioentermijnen dat daadwerkelijk aan
hem wordt uitgekeerd. Het vorenstaande geldt mutatis mutandis ook in
de situatie dat aan de tot verevening gerechtigde echtgenoot in geval
van conversie een eigen pensioenrecht wordt toegekend dat, behoudens
het bijzonder nabestaandenpensioen, is gebaseerd op de helft van het
pensioenrecht voor zover dat voor verevening in aanmerking komt.
De fiscale gevolgen zijn anders in de situatie dat niet binnen twee
jaren na de scheiding aan het uitvoeringsorgaan die scheiding wordt
gemeld. Alsdan heeft de tot verevening gerechtigde echtgenoot immers
louter een recht op doorbetaling van de pensioentermijnen jegens de
andere echtgenoot. Deze situatie is derhalve gelijk aan die onder het
huidige regime: de termijnen worden ten volle belast bij de echtgenoot
die jegens het uitvoeringsorgaan recht heeft op uitbetaling daarvan. De
«doorbetaling» van een gedeelte van de pensioentermijnen in het kader
van de verevening leidt in zoverre tot een aftrek als persoonlijke verplich–
tingen - artikel 45, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomsten–
belasting 1964 - en tot belastbaarheid als inkomsten in de vorm van
bepaalde periodieke uitkeringen - artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van
die wet - bij de ontvangende echtgenoot.
Als fiscaal relevante situaties resteren nog die waarbij een zelfstandig
recht van de tot verevening gerechtigde echtgenoot jegens het uitvoe–
ringsorgaan tot stand komt - al of niet in de vorm van een eigen pen–
sioenrecht - doch waarbij bij notariële akte een ander deel dan de helft
van het voor verevening in aanmerking komende pensioenrecht wordt
toegescheiden. Voor de loonbelasting is alsdan louter als fiscaal gevolg
wenselijk dat de inhouding daarvan aansluit bij de feitelijke uitbetalingen
door het uitvoeringsorgaan aan de onderscheidene echtgenoten. Voor de
inkomstenbelasting is wenselijk dat voorzover door een echtgenoot een
vermogenswaarde wordt opgeofferd ter verwerving van het gedeelte van
het pensioenrecht dat uitgaat boven de helft van het pensioenrecht, voor
zover dat voor verevening in aanmerking komt, die vermogenswaarde
aftrekbaar is als persoonlijke verplichting in de zin van artikel 45, eerste
lid, onderdeel i, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Bij de
andere echtgenoot zou hetzelfde bedrag in de heffing dienen te worden
betrokken ingevolge artikel 31, zevende lid, van die wet. De aftrek–
baarheid bij de ene echtgenoot en de belastbaarheid bij de andere
echtgenoot heeft slechts fiscale effecten voor zover er bij de echtge–
noten tariefverschillen optreden. Teneinde louter deze fiscale gevolgen te
bewerkstelligen wordt met het onderhavige wetsvoorstel rekening
gehouden in het wetsvoorstel dat in het kader van de zogenaamde brede
herwaardering wijzigingen beoogt aan te brengen onder meer in de Wet
op de loonbelasting 1964. De vraag zou kunnen rijzen of (de fiscale
claim op) de zogenaamde fiscale oudedagsreserve eveneens in de
verevening zou moeten worden betrokken. Naar ons oordeel is een
dergelijke verevening niet aan de orde aangezien de fiscale oudedagsre–
serve geen recht op een oudedagsvoorziening inhoudt, doch louter een
fiscaal beclaimde rekengrootheid.
8. Uitvoerings–, deregulerings– en emancipatieaspecten
De regeling beoogt mede de rechtszekerheid te dienen. Hiervan wordt
een verlichting van de rechtspraktijk verwacht. Zo wordt verwacht dat de
werklast van het justitieel apparaat alsmede die van de advocatuur zal
verminderen. Deze verwachting wordt gerechtvaardigd door het feit dat
de (gewezen) echtgenoot te wiens profijte het pensioen wordt gedeeld
rechtstreeks jegens het uitvoeringsorgaan recht heeft op betaling en dus
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niet meer genoodzaakt is zich te dier zake tot zijn (gewezen) echtgenoot
te wenden. Laatstbedoelde noodzaak, gecreëerd door het pensioenarrest
van de Hoge Raad, is een bron van rechtsonzekerheid en geschillen en
dus van civielrechtelijke procedures tussen de (gewezen) echtgenoten.
Het wegnemen van deze onzekerheden strookt met dereguleringsdoel–
stellingen.
De instellingen die tot uitbetaling van pensioen gehouden zijn (in het
wetsvoorstel aangeduid als: uitvoeringsorganen) zijn belast met de
uitvoering van de pensioenverevening. Sommige pensioenfondsen zullen
extra gegevens van alle pensioenverzekerden moeten vastleggen. Voorts
zullen extra gegevens in het bestand moeten worden opgenomen in
verband met het feit dat ook van de tot pensioenverevening gerechtigde
echtgenoot gegevens moeten worden vastgelegd. Verder zullen alle
pensioenfondsen berekeningen moeten maken voor de vaststelling van
het te verevenen ouderdomspensioen. Dit zijn factoren die kunnen leiden
tot een verhoogde werkbelasting bij deze instellingen.
Wij tekenen daarbij aan dat ook thans reeds voor de vaststelling van
het bijzonder nabestaandenpensioen berekeningen moeten worden
gemaakt en worden gemaakt. Voorts is het in het algemeen zo dat sinds
1981 op verzoek van betrokkenen het desbetreffende pensioenfonds een
actuariële berekening verricht van datgene wat aan de rechthebbende
echtgenoot toekomt op grond van het pensioenarrest van de Hoge Raad.
Een gedeelte van de aanloopkosten is daarmee al gemaakt. Gebruikelijk
is overigens ook thans al dat aan de betrokkenen kosten in rekening
worden gebracht. Er kan in dit verband verder op worden gewezen dat
het in het wetsvoorstel gekozen berekeningssysteem technisch gezien
eenvoudiger is dan het door de Hoge Raad in zijn arrest van 1981 aange–
geven stelsel, temeer daar gekozen is voor alternatief b van het
voorontwerp. Tenslotte: de kosten van de vaststelling van aanspraken en
de administratieve verwerkingen in ieder zich voordoend geval van
scheiding mogen ook in de toekomst aan de echtgenoten in rekening of
in mindering op de aan hen uit te betalen pensioenen worden gebracht.
Artikel 6 bepaalt dit uitdrukkelijk. Met betrekking tot deze kosten kunnen
nadere, ministeriële, regels worden gesteld.
De regeling creëert ten behoeve van de (gewezen) echtgenoot te
wiens profijte het pensioen wordt gedeeld een rechtstreekse aanspraak
jegens het uitvoeringsorgaan. Bij niet-naleving door het uitvoerings–
orgaan van de verplichtingen die de regeling op hem legt, kan de belang–
hebbende (gewezen) echtgenoot zich wenden tot de bevoegde rechter.
De algemene sancties van het (proces)recht staan partijen ter
beschikking.
De beoogde wetgeving is met name ook van belang voor gehuwde
vrouwen die bijvoorbeeld in verband met het verzorgen van het
huishouden tijdens hun huwelijk geen of onvoldoende aanspraken op
ouderdomspensioen hebben kunnen opbouwen. Op deze aspecten is in
hoofdstuk 2 en 3 ingegaan.

ARTIKELEN
ARTIKEL I

Dit artikel bevat de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De
artikelen II tot en met V bevatten aanpassingswetgeving.
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Artikel 1
Eerste lid
Onderdeel a
Zowel bij echtscheiding als bij scheiding van tafel en bed vindt
ingevolge de voorgestelde regeling verevening van ouderdomspensioen
plaats. De in de wettekst gehanteerde term «scheiding» ziet dus op de
situatie van echtscheiding en op die van scheidmg van tafel en bed.
Onderdeel b
Onder b is het tijdstip van scheiding, na hetwelk de termijn van
mededeling als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de onderhavige
regeling aanvangt, nader gedefinieerd. In verband met het stellen van
een termijn waarbinnen genoemde mededeling dient te geschieden en
teneinde het aan de andere echtgenoot toekomende deel van het ouder–
domspensioen exact te kunnen berekenen, is dit noodzakelijk. Als tijdstip
van echtscheiding geldt de datum van inschrijving van het vonnis in de
registers van de burgerlijke stand en als tijdstip van scheiding van tafel
en bed de datum waarop het vonnis in kracht van gewijsde gaat.
Onderdeel c
In dit onderdeel is het uitvoeringsorgaan gedefinieerd dat het pensioen
moet uitbetalen. Het recht op uitbetaling ontstaat derhalve jegens dat
orgaan.
Indien een pensioenfonds zijn risico's heeft herverzekerd maar het
fonds blijft zelf de uitbetalingen verrichten is het pensioenfonds het
uitvoeringsorgaan.
Indien een pensioenfonds alle risico's heeft overgedragen aan een
verzekeraar, de betalingen rechtstreeks geschieden door die verzekeraar
en de verzekerde begunstigde is, ontstaat het recht op uitbetaling jegens
de verzekeraar. Indien bij voortijdige beëindiging van de deelneming de
gewezen deelnemer een bewijs van zijn rechten jegens een verzekeraar
heeft meegekregen en nadien de scheiding plaatsvindt, dient de
scheiding in deze situatie dan ook bij de verzekeraar gemeld te worden.
Het komt ook voor dat éèn uitvoeringsorgaan meerdere pensioenen
gecoördineerd uitbetaalt. De betaling van het pensioen wordt dan aan
het coördinerende uitvoeringsorgaan overgedragen. Het overdragende
uitvoeringsorgaan blijft echter aansprakelijk voor de verplichting tot
betaling en blijft de hoogte van het uit te betalen pensioen vaststellen;
dit orgaan blijft dan ook het uitvoeringsorgaan in de zin van deze wet.
Een pensioentoezegging van een vennootschap aan een groot–
aandeelhouder behoeft in gevolge het bepaalde in artikel 2, derde lid,
aanhef juncto onderdeel c, van de P.S.W. niet te worden uitgevoerd op
de in artikel 2, eerste lid, van de P.S.W. aangegeven wijzen. Een derge–
lijke toezegging mag worden uitgevoerd door middel van een reservering
op de balans van de vennootschap die de toezegging doet of door
middel van een reservering in een aparte pensioen-B.V. In dat geval is de
vennootschap c.q. de pensioen-B.V. volgens de gegeven definitie het
uitvoeringsorgaan.
Met de term «gehouden» wordt aangegeven dat het gaat om de
verplichting tot betaling jegens de rechthebbende. De Verzekeringskamer
is van mening dat aan de definitie een zinsnede zou moeten worden
toegevoegd luidende: dan wel alleen onverplichte toeslagen verleent. Wij
menen dat de term «gehouden zijn» alleen ziet op de enkele verplichting
tot betaling van pensioen, hoe ook genaamd; ook indien er onverplichte
toeslagen worden verleend met een voorwaardelijk karakter, ontstaat,
wanneer aan de voorwaarde(n) is voldaan, een verplichting tot uitbe–
taling. Met de term «gehouden zijn» is geen kwalificatie gegeven van het
karakter van het pensioen.
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Onderdeel d
In dit onderdeel is gedefinieerd wat onder het (te verevenen) pensioen
moet worden verstaan, nl. ouderdomspensioen. Daarmee wordt bereikt
dat de andere pensioenen, te weten nabestaandenpensioenen en invalidi–
teitspensioenen, voor zover niet anders bepaald (zie de toelichting op het
tweede lid, onderdeel c), niet onder de wettelijke verplichting tot
verevening vallen.
Er is van afgezien om een nadere precisering van het begrip ouder–
domspensioen aan te brengen. Elke betaling welke zijn grond vindt in een
toezegging van betaling van ouderdomspensioen dient mede in de
verevening te worden betrokken, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is
bepaald (zie artikel 2, eerste lid). Het kan daarbij derhalve gaan om
(onverplichte) toeslagen, betalingen ter compensatie van premies sociale
verzekeringen, tijdelijk ouderdomspensioen en dergelijke.
Onderdeel e
In dit onderdeel wordt het nabestaandenpensioen gedefinieerd.
Hiervoor geldt mutatis mutandis hetzelfde als hetgeen in onderdeel d
over het ouderdomspensioen is gezegd. Een definiëring van het
nabestaandenpensioen blijft nodig in verband met het bepaalde in artikel
5.
Tweede lid
Onderdeel b
De term «uitzicht op pensioen» komt voor in enige van de in het vierde
lid van artikel 1 genoemde wetten en betekent dat degene die vóór het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het deelnemerschap aan de
in die wetten vervatte pensioenregelingen (bijvoorbeeld: het «ambtenaar–
schap» in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet) verliest als
gevolg van uittreding uit de dienst van een lichaam in de zin van die wet
bij het bereiken van die leeftijd recht verkrijgt op pensioen. Voornoemde
term komt overeen met het overigens gebruikelijke «aanspraak op
pensioen».
Onderdeel c
Diverse pensioenregelingen geldend voor overheidspersoneel kennen
het «invaliditeitspensioen» of wat daarmee overeenkomt. Zodanig
pensioen wordt herberekend bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd
door de gerechtigde. Bij die herberekening wordt met recht op invalidi–
teitspensioen doorgebrachte tijd in aanmerking genomen als voor
pensioen geldige diensttijd in een mate die afhankelijk is van de mate
van algemene invaliditeit. Materieel komt een aldus herberekend invalidi–
teitspensioen overeen met ouderdomspensioen (zie ook HR 23 december
1988, NJ 1989, 700).
Derde lid
In het algemeen gedeelte van deze memorie is aangegeven welke
uitkeringsregelingen onder het voorgestelde regime vallen (pag. 18 e.v.).
Het komt voor dat ter zake van pensioenregelingen, welke een pen–
sioengerechtigde leeftijd kennen die lager ligt dan 65 jaar, ontheffing
wordt verleend van het voorschrift tot het meegeven van een premievrije
aanspraak aan personen die vóór het bereiken van de pensioengerech–
tigde leeftijd het dienstverband beëindigen, voor wat betreft het tijdelijk
pensioen dat bedoeld is om de nog niet ingegane A.O.W. te compen–
seren. Deze regelingen zijn vergelijkbaar met V.U.T.-regelingen, welke,
zoals uiteengezet in het algemeen gedeelte van deze memorie, niet
onder de werkingssfeer vallen van deze wet.
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Daarom is in het derde lid geregeld dat deze tijdelijke pensioenuitke–
ringen slechts in de verevening worden betrokken ingeval geen
ontheffing ter zake van die uitkeringen is verleend.
Vierde, vijfde en zesde lid
In het vierde, vijfde en zesde lid wordt een limitatieve opsomming
gegeven van de pensioenregelingen en pensioenen, die onder de
werkingssfeer van deze wet vallen. Regelingen die niet zijn aangeduid,
bijvoorbeeld buitenlandse ouderdomspensioenen, vallen niet onder de
werkingssfeer.
Vierde lid, onderdeel a
Met betrekking tot het gestelde in dit onderdeel wordt opgemerkt, dat
hieronder alle pensioenregelingen worden begrepen die getroffen zijn ter
uitvoering van pensioentoezeggingen van werkgevers in het particuliere
bedrijfsleven aan personen verbonden aan hun onderneming. Daaronder
vallen ook pensioenregelingen, die getroffen zijn ter uitvoering van pen–
sioentoezeggingen als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a tot en
met c, van de P.S.W., bijvoorbeeld pensioentoezeggingen van vennoot–
schappen aan grootaandeelhouders, en ter uitvoering van pensioentoe–
zeggingen ten aanzien waarvan ingevolge artikel 29 van de P.S.W.
oritheffing verleend is van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van die
wet. Kenmerkend voor de in het derde lid van artikel 2 P.S.W. bedoelde
pensioenregelingen is, dat deze niet overeenkomstig de voorschriften
van de P.S.W. uitgevoerd behoeven te worden. Opgemerkt zij nog, dat
een pensioentoezegging in de zin van artikel 2, eerste lid, van de P.S.W.
zowel schriftelijk als mondeling kan worden gedaan.
Onder de in dit onderdeel a gegeven omschrijving vallen niet de pen–
sioenregelingen op grond van toezeggingen door particuliere personen
gedaan aan hen, die met betrokkenen een overeenkomst hebben tot het
verrichten van op het huis of de huishouding betrekking hebbende of
andere persoonlijke diensten, bijvoorbeeld eeri huishoudster of een
tuinman. In dergelijke gevallen is er namelijk geen sprake van een
toezegging van een werkgever in de zin van artikel 2, eerste lid, van de
P.S.W., omdat er geen sprake is van een onderneming. In dit verband
zijn bedoelde pensioenregelingen afzonderlijk in onderdeel k
omschreven.
Vierde lid, onderdeel b
In de gevallen waarin de deelneming in een bedrijfspensioenfonds met
toepassing van de Wet betreffende verplichte deelneming in een
bedrijfspensioenfonds (1949, J 121) verplicht is gesteld, komt het voor
dat aan de deelneming in een dergelijk pensioenfonds niet een pensioen–
toezegging van een individuele werkgever ten grondslag ligt. De
werkgever is immers zonder meer verplicht zijn werknemers krachtens de
verplichtstelling bij het fonds aan te melden. Teneinde te voorkomen dat
dergelijke gevallen op grond van het bepaalde in onderdeel a buiten de
toepassing van de regeling zouden blijven is onderdeel b opgenomen. De
verplichting tot deelneming aan een bedrijfspensioenfonds in het kader
van genoemde wet kan ook voor zelfstandigen gelden. Ook ten aanzien
van hen is het in dit onderdeel bepaalde dan van toepassing.
Onderdelen c t/m g
Waar onderdelen a en b en het zesde lid in hoofdzaak zien op pen–
sioenregelingen in de «marktsector», zien de onderdelen c tot en met g
alsmede het vijfde lid op de diverse pensioenvoorzieningen in de
overheidssfeer met inbegrip van de voorziening ten behoeve van de
dragers van een politiek ambt.
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Zesde lid
Bij de wet van 1 december 1988 (Stb. 557) is de wet van 13
december 1972 (Stb. 702), waarbij onder meer het Fonds Voorheffing
Pensioenverzekering is opgericht, zodanig gewijzigd dat het bestuur van
dat fonds de mogelijkheid heeft rentebaten van het Fonds Voorheffing
Pensioenverzekering aan te wenden ten behoeve van de voortzetting van
de pensioenvoorziening van werkloze werknemers. Het bestuur van het
Fonds Voorheffing Pensioenverzekering heeft van die mogelijkheid
gebruik gemaakt en bij besluit van 24 februari 1989 de Bijdrageregelen
Fonds Voorheffing Pensioenverzekering vastgesteld. Deze regelen zijn
gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant 1989, 61. Indien in het
kader van die regelen pensioenopbouw is bekostigd dient ook dat
pensioen in de verevening te worden betrokken. Het zesde lid strekt
daartoe.
Zevende lid
Op grond van het zevende lid kan bij algemene maatregel van bestuur
worden bepaald dat andere regelingen onder het regime van dit
wetsvoorstel worden gebracht. Daarmee wordt bereikt dat een pensioen–
regeling onder de regeling kan worden gebracht zonder dat daar
wetswijziging voor nodig is. In het voorontwerp was voorgesteld dat
zulks bij ministeriële regeling kon worden geregeld. Op grond van de
uitgebrachte adviezen zijn wij van mening dat een aanwijzing van de
betreffende pensioenvoorziening als een pensioen in de zin van deze wet
van zodanig gewicht is dat delegatie door middel van een algemene
maatregel van bestuur moet geschieden.
Artikel 2
Eerste en tweede lid
Artikel 2 bevat de kern van de regeling zoals omschreven in het
algemeen deel van deze toelichting: ingeval van scheiding heeft de ene
echtgenoot van rechtswege recht op pensioenverevening met betrekking
tot door de andere echtgenoot tijdens het huwelijk opgebouwde pen–
sioenaanspraken. Daaraan gekoppeld is een rechtstreeks vorderingsrecht
op het uitvoeringsorgaan.
In artikel 2 van het voorontwerp was slechts dit met de pensioenver–
evening beoogde rechtsgevolg van een zelfstandig vorderingsrecht
expliciet aangegeven. In navolging van de suggestie van de commissie
Pensioenverrekening van de Koninklijke Notariële Broederschap (rapport
inzake het Voorontwerp van wet «Verrekening pensioenrechten bij
scheiding», november 1986, blz. 2, 12-13) is thans eerst de hoofdregel
geformuleerd (lid 1: verevening van pensioenrechten). Vervolgens
voorziet het tweede lid in een recht op uitbetaling jegens het uitvoerings–
orgaan. In het algemene deel van deze toelichting is reeds uiteengezet
dat dit wetsvoorstel een regeling bevat van aanvullend recht. Het staat
partijen in beginse! vrij zelf afspraken te maken over de tijdens de
huwelijkse jaren opgebouwde pensioenen. Dit houdt dan een uitsluiting
van de wettelijke regeling in. Dit laatste volgt uit de redactie van het
eerste lid. In het voorontwerp lag deze mogelijkheid besloten in artikel 4,
eerste lid (« ... hetwelk kan worden gesteld op nul,»). Het leek ons juister
om het niet dwingende karakter van de regeling in de hoofdregel tot
uitdrukking te brengen. Ook staat het partijen vrij om in onderling overleg
in dit vereveningssysteem wijzigingen aan te brengen, zij het dat in
bepaalde gevallen daarvoor de toestemming van het uitvoeringsorgaan is
vereist (zie paragraaf 4.6 ). Artikel 4 voorziet dan ook in de mogelijkheid
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te kiezen voor een regeling die van artikel 3 afwijkt, hetwelk de wijze en
de mate van verevening bepaalt (zie de toelichting aldaar).
Het recht op pensioenverevening verplicht het uitvoeringsorgaan om,
mits partijen in leven zijn, op de pensioneringsleeftijd van de rechtheb–
bende op het ouderdomspensioen het voor de (gewezen) echtgenoot van
die rechthebbende bestemde deel van dat pensioen in termijnen uit te
keren aan die echtgenoot.
De uitvoeringsorganen zullen het in het tweede lid van artikel 2
genoemde deel slechts kunnen berekenen als zij over de relevante
gegevens beschikken. In dat verband is het noodzakelijk dat de scheidmg
tijdig wordt gemeld bij het uitvoeringsorgaan, zodat gegevens die
betrekking hebben op bijvoorbeeld het loon op het tijdstip van scheiding,
kunnen worden bewaard. Mitsdien is aan deze in het tweede lid neerge–
legde betalingsverplichting een voorwaarde verbonden: een van beide
echtgenoten moet binnen twee jaar na het tijdstip van scheiding van het
feit van die scheiding schriftelijke mededeling hebben gedaan aan het
uitvoeringsorgaan. Is dit niet gebeurd, dan is er derhalve geen gehou–
denheid van het orgaan tot uitbetaling (zie hierover de toelichting op het
zesde lid van het onderwerpelijke artikel). Naar mag worden verwacht zal
het in de regel de tot verevening gerechtigde echtgenoot zijn die door
tussenkomst van zijn advocaat zo snel mogelijk na de scheiding een en
ander aan het uitvoeringsorgaan doorgeeft. Deze heeft daarbij immers
het meeste belang. Ook in het voorlichtingsmateriaal zal erop worden
gewezen dat tijdig mededeling moet worden gedaan van de scheiding.
Derde lid
Dit lid betreft de effectuering van het recht op uitbetaling en de
ingangsdatum.
Het moge duidelijk zijn dat voor de verwerkelijking door het uitvoe–
ringsorgaan van het recht op uitbetaling van het aan de tot verevening
gerechtigde echtgenoot toekomende deel van het pensioen dezetfde
voorwaarden dienen te gelden als die van toepassing zijn op grond van
de desbetreffende pensioenregeling ten aanzien van het tot uitkering
komen van het te verevenen pensioen zelf. Hierbij moet worden gedacht
aan aanvraagprocedures, het tijdig doen van mededelingen omtrent
verandering van adres, bewijs van in leven zijn, termijnen van uitbetaling
en dergelijke. Ligt echter het tijdstip van de scheiding na deze datum,
dan zal de uitbetaling of direct, vanaf het tijdstip van de scheiding,
ingaan óf indien het uitvoeringsorgaan pas na laatstgenoemd tijdstip
bericht van de scheiding heeft ontvangen, eerst na een maand na
ontvangst van dat bericht. Als gezegd, het uit te betalen deel dient vanaf
de in het pensioenreglement aangegeven normale ingangsdatum te
worden uitgekeerd. Indien van de normale ingangsdatum wordt
afgeweken in die zin dat de verzekerde met vervroegd pensioen gaat, zal
ook de tot verevening gerechtigde echtgenoot het hem/haar toekomende
deel eerder ontvangen, te weten met ingang van de datum waarop het
vervroegde ouderdomspensioen ingaat. Uit de redactie van de tweede
zin van het derde lid volgt dat uitstel van het ouderdomspensioen door
de verzekerde geen invloed heeft op de ingangsdatum van het recht op
uitbetaling. Wij achten het niet goed verdedigbaar dat het uit te betalen
deel later dan bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd door de tot
verevening verplichte echtgenoot, wordt uitgekeerd. De andere partij
heeft er recht op te weten dat uitbetaling in elk geval vanaf een bepaalde
datum, i.c. het tijdstip waarop de verzekerde 65 jaar wordt, zal
geschieden. Anders ligt het indien de tot verevening gerechtigde instemt
met een latere uitkering.
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Vierde lid
Hierin wordt aangegeven wanneer het recht op uitbetalirig eindigt.
De uitbetaling geschiedt zolang beide partijen in leven zijn. Overlijdt de
pensioengerechtigde dan eindigt daarmede het recht op pensioen en dus
ook het recht op uitbetaling van een deel daarvan. Afhankelijk van de
omstandigheden kan daarvoor in de plaats komen een recht op bijzonder
nabestaandenpensioen. Overlijdt de tot verevening gerechtigde
echtgenoot dan wordt het pensioen van de andere echtgenoot verhoogd
met het deel dat voor eerstgenoemde bestemd was.
Eindigt het ouderdomspensioen om een andere reden, bij voorbeeld
omdat het een tijdelijk karakter draagt, dan eindigt met het bereiken van
de datum waarop dat pensioen eindigt, ook het recht op uitbetaling van
een deel daarvan. Indien partijen opnieuw met elkaar huwen of in de
situatie dat zij van tafel en bed zijn gescheiden, zich met elkaar
verzoenen, is er geen grond meer voor verevening van pensioenaan–
spraken tussen hen, zodat het recht op uitbetaling dan eveneens eindigt.
In dit verband zij gewezen op de artikelen 166 en 176 Boek 1 B.W.,
waarin onder meer is bepaald dat door hertrouwen of verzoening als hier
bedoeld alle gevolgen van het huwelijk herleven, alsof er geen scheiding
had plaatsgehad.
Vijfde lid
Dit lid voorziet in de verplichting voor het uitvoeringsorgaan aan de tot
verevening gerechtigde echtgenoot een bewijsstuk te verstrekken
waaruit blijkt hoeveel zijn aandeel in het pensioen bedraagt en vanaf
welke datum de betalingen zullen aanvangen. De andere echtgenoot
ontvangt hiervan een afschrift. Daaruit kan hij afleiden welk bedrag op
zijn ouderdomspensioen met toepassing van deze regeling in mindering
zal worden gebracht.
Zesde lid
Dit lid geeft het gevolg aan van het achterwege laten van de
mededeling aan het uitvoeringsorgaan als bedoeld in het tweede lid van
het onderhavige artikel. Indien twee jaren zijn verstreken na het tijdstip
van de scheiding van partijen en het uitvoeringsorgaan heeft nog geen
bericht terzake ontvangen, is het uitvoeringsorgaan niet verplicht het
recht op pensioenverevening te effectueren in die zin dat er aan zijn kant
een gehoudenheid bestaat om over te gaan tot uitbetaling van een deel
van het ouderdomspensioen aan de echtgenoot van de rechthebbende
op dat pensioen. Met andere woorden: aan de zijde van de tot pensioen–
verevening gerechtigde echtgenoot ontstaat in dat geval geen recht op
uitbetaling jegens het uitvoeringsorgaan. Deze behoudt evenwel een
recht op verevening: de andere echtgenoot is tot verevening verplicht.
Eerstgenoemde heeft derhalve een vordering op de andere echtgenoot
tot betaling van een deel van diens ouderdomspensioen.
Deze vordering is onderworpen aan de voorgestelde regeling voor
zover van toepassing
Artiket 3
Eerste en tweede lid
Artikel 3 bevat een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 2.
Beide vormen de hoofdregel met betrekking tot de wettelijke verevening.
De wijze van verevening is als volgt.
De hoofdregel is dat de helft van het totale ouderdomspensioen dat
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zou moeten worden uitbetaald als uitsluitend gedurende de deelne–
mingsjaren tussen de huwelijkssluiting en het tijdstip van scheiding zou
zijn deelgenomen moet worden uitbetaald aan de andere echtgenoot.
Anders gezegd, om de hoogte van het uit te betalen pensioen te bepalen,
wordt uitgegaan van de fictie dat de tot verevening verplichte
echtgenoot uitsluitend gedurende de tijd van zijn huwelijk (of een
gedeelte daarvan) aan de pensioenregeling heeft deelgenomen. Zie
eerste lid, onderdeel a.
Met deze formulermg wordt bereikt dat een eventueel opgebouwd
achterbalkon in levensjarenregelingen eveneens wordt verevend.
Bij wijze van voorbeeld wordt hieronder aangegeven welk pensioen
verevend moet worden voor een werknemer die van zijn 30ste tot zijn
40ste levensjaar gehuwd is geweest en tegelijkertijd in dienst is geweest
van een onderneming; bij de aanvang van het huwelijk verdient hij
f 45 000 en bij (echt)scheiding verdient hij f. 60 000 per jaar in een
eindloonregeling met respectievelijk levensjaren en dienstjaren met
indexatie.
rer.sioen–
grcr.dsiag
in aulaer.s

Te verevener. pensioen
levensjarer.regeling

Pensioen–
gror.dslag
in guldens
G 40

G 4;

Te verevenen pensioen in
dienstjarensystee.il met
indexatie

G 30

G 30

40 leeftijd
in jaren

30

40 l e e f t i j d
in jaren

G 30 = pensioengrondslag bij 30-jarige leeftijd
G 40 = pensioengrondslag bij 40-jarige leeftijd
E22J = opgebouwde pensioenaanspraken
Daarnaast wordt door de fictie vermeld in onderdeel b, dat betrokkene
de deelnemmg beëindigd zou hebben op het tijdstip van scheiding,
bereikt dat verhogingen of verlagingen van het pensioen (bij voorbeeld
door indexatie) gelegen tussen het tijdstip van (echt)scheiding (of het
einde van de deelname) en de ingangsdatum van de toepasselijke
regeling in aanmerking worden genomen. De verhogingen en verlagingen
van ingegane pensioenen worden op grond van het bepaalde in het
tweede lid eveneens in de verevening betrokken.
Naast de ficties inzake de deelnemersjaren en de beëindiging van het
deelnemerschap is een derde fictie opgenomen (art. 3, eerste lid,
onderdeel c) namelijk dat er van wordt uitgegaan dat de betrokkene
vanaf de pensioendatum gehuwd is. Het komt voor dat ouderdomspen–
sioenen van ongehuwden verhoogd worden ter compensatie van het
verschil tussen het A.O.W.-gehuwdenpensioen vermeerderd met de
inkomensafhankelijke toeslag en het A.O.W.-ongehuwdenpensioen. Wij
zijn van mening dat deze verhoging niet in de verevening moet worden
betrokken, aangezien het recht op deze verhoging gekoppeld is aan de
burgerlijke staat van de tot verevening verplichte echtgenoot.
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Derde lid
Diverse adviesorganen hebben er voor gepleit om pensioenen die een
bepaald bedrag niet te boven gaan niet in de verevening te betrekken. Bij
de keuze van het grensbedrag is aansluiting gezocht bij het in artikel 32,
vierde lid, van de P.S.W. genoemde bedrag van pensioen per jaar; dit
bedrag is thans f 360 per jaar. Een pensioen van dat bedrag of minder
mag zowel door het uitvoeringsorgaan als door de pensioengerechtigde
afgekocht worden. Voor de bepaling van de hoogte van dit bedrag is de
reglementaire ingangsdatum van het pensioen beslissend.
Toepassing van de artikelen 3 of 4 kan er ook toe leiden dat een aan
een van de echtgenoten toekomend deel van het uit te betalen pensioen,
dat in de verevening is betrokken, f 360 of minder bedraagt. Het ligt in
ons voornemen om artikel 32, vierde lid, van de P.S.W. in die zin aan te
passen dat zowel het deel dat aan de tot verevening verplichte
echtgenoot als het deel dat aan de tot verevening gerechtigde
echtgenoot van het te verevenen pensioen toekomt, niet kan worden
afgekocht, indien een van beide delen f 360 niet te boven gaat. Afkoop
in een dergelijk geval zou naar onze mening een ongewenste uitbreiding
van het afkoopregime betekenen. Daarnaast zij bedacht dat in die
gevallen dat de tot verevening gerechtigde echtgenoot eerder komt te
overlijden dan de tot verevening verplichte echtgenoot het ouderdoms–
pensioen weer geheel aan de eerstgenoemde toevalt. Zie hierna onder
artikel III, onderdeel E.
Artikel 4
Artikel 4 voorziet in de mogelijkheid van het wettelijke verevenings–
systeem af te wijken. Ingevolge artikel 4 kunnen partijen het te
verevenen deel van het pensioen op een door hen te kiezen bedrag of
percentage bepalen. Zij kunnen nadere overeenkomsten treffen niet
alleen ten aanzien van genoemd deel maar ook ten aanzien van de in het
tweede lid van artikel 3 bedoelde verhogingen of verlagingen van het
pensioen na de ingangsdatum (bijvoorbeeld door indexatie).
Eerste lid
In het eerste lid van artikel 4 is, evenals in de artikelen 2, eerste lid, 5,
eerste lid en 11 neergelegd dat een van het onderhavige voorstel afwij–
kende pensioenverevening dient te worden overeengekomen bij notariële
akte of bij een akte die mede wordt ondertekend door een advocaat. Wij
hebben gemeend dit vormvereiste te moeten voorschrijven ter
bescherming van de tot pensioenverevening gerechtigde echtgenoot. De
waarborg die de notariële akte in dit opzicht biedt, is bekend. Daarnaast
zal de behoefte om afwijkende afspraken te maken veelal rijzen ter
gelegenheid of naar aanleiding van een scheidingsprocedure. Een schei–
dingsconvenant is dan de aangewezen gelegenheid om ook afspraken
omtrent de pensioenverevening of de uitsluiting daarvan vast te leggen.
Bij een scheiding is altijd tenminste één advocaat betrokken. De
advocaat van één der echtgenoten of de advocaten van beide echtge–
noten stelt of stellen ook, indien mogelijk, het scheidingsconvenant op.
De handtekening van tenminste één advocaat is in onze visie evenals die
van de notaris een waarborg dat aan de echtgenoten de nodige infor–
matie is verstrekt. Wanneer twee advocaten bij een scheiding betrokken
zijn, ligt het voor de hand dat ieder zijn eigen cliënt inlicht. Wanneer
slechts één advocaat bij de zaak betrokken is, menen wij ervan te mogen
uitgaan dat deze de beide echtgenoten van de benodigde informatie
voorziet. Het is dan naar onze mening niet nodig om daarnaast nog een
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gang naar de notaris te eisen. Vandaar dat de regeling telkens voorziet in
twee mogelijkheden, waaruit men kan kiezen.
De Verzekeringskamer vraagt zich af waarom in dit geval niet ook, naar
analogie van artikel 8a, derde lid, van de P.S.W. op gemeenschappelijk
verzoek van de beide echtgenoten een afwijkende regeling door de
rechter kan worden getroffen (blz. 12). Wij geven er de voorkeur aan,
afwijking slechts op de hiervoor vermelde wijze mogelijk te maken. De
notaris en de advocaat zijn de meest geëigende personen om de echtge–
noten hier bij te staan, gezien de samenhang die veelal zal bestaan hetzij
tussen de pensioenverevening en het huwelijksvermogensregime dat de
echtgenoten kiezen, hetzij tussen de pensioenverevening en de scheiding
en deling van een huwelijksgemeenschap. Ook speelt bij onze keuze een
rol, dat een van de doeieinden van het onderhavige wetsvoorstel is, de
rechter zo min mogelijk met de pensioenvereveningsproblematiek te
belasten. De rechter zou de door de echtgenoten voorgestelde regeling
moeten toetsen. Nu er een goed alternatief voorhanden is, te weten de
notaris of de advocaat, geven wij er de voorkeur aan de rechter niet met
deze toetsing te belasten. Het vorenstaande geeft ons aanleiding om
deze gelegenheid te gebruiken artikel 8a, derde lid, van de P.S.W. aan te
passen in die zin dat daarin de mogelijkheid dat op gemeenschappelijk
verzoek van de beide echtgenoten door de rechter een afwijkende
regeling wordt getroffen komt te vervallen. Zie verder de toelichting op
Artikel III, Onderdeei B.
Indien het door de echtgenoten gewenste deel niet een vast bedrag of
een vast percentage is (er is bijvoorbeeld een koppeling gelegd met een
indexeringspercentage), is uitdrukkelijke instemming van het uitvoerings–
orgaan vereist, omdat zulks voor het uitvoeringsorgaan tot een
verhoogde werklast kan leiden. Uit de tweede zin van het eerste lid volgt
dat zulks als voorwaarde is gesteld voor de geldigheid van de overeen–
komst tussen partijen.
Tweede lid
De gebondenheid van het uitvoeringsorgaan betreft alleen de periode
gelegen na de ontvangst van het afschrift van de akte. De termijn van
twee jaar hangt samen met de mededelingstermijn van artikel 2, tweede
lid. Binnen deze termijn dient voor betrokkenen duidelijkheid ten aanzien
van de pensioenverevening te zijn geschapen. Voor de gebondenheid van
het uitvoeringsorgaan maakt het geen verschil of de vereveningsovereen–
komst al dan niet is ingeschreven in het openbaar huwelijksgoederenre–
gister bedoeld in artikel 116, boek 1 B.W. De echtgenoten dienen ten
opzichte van het uitvoeringsorgaan het bepaalde in het eerste en tweede
lid in acht te nemen en het uitvoeringsorgaan kan niet een overeenkomst
worden tegengeworpen die niet aan haar is overgelegd maar wel in het
huwelijksgoederenregister is ingeschreven. Indien partijen verzuimen
tijdig een afschrift van de akte aan het uitvoeringsorgaan over te leggen
zijn zij, uiteraard, ten opzichte van elkaar aan de vereveningsovereen–
komst gebonden. Deze gebondenheid bestaat ook, bij tijdige
overlegging, ten aanzien van de periode voordat het uitvoeringsorgaan
het afschrift heeft ontvangen.
Derde lid
Het uitvoeringsorgaan moet aan de tot verevening gerechtigde
echtgenoot een bewijsstuk van zijn aanspraak verschaffen. De andere
echtgenoot ontvangt daarvan een afschrift. Hetzelfde is bepaald in het
vijfde lid van artikel 2; verwezen zij naar de toelichting op dat onderdeel.
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Artikel 5
Ingevolge dit artikel kan de aanspraak op het deel van het ouderdoms–
pensioen van de tot verevening gerechtigde echtgenoot tezamen met de
aanspraak op het bijzonder nabestaandenpensioen worden omgezet in
een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Wellicht ten overvloede zij
erop gewezen dat bedoeld deel niet per se de helft behoeft te zijn van
het ouderdomspensioen van de tot verevening verplichte echtgenoot. Tot
welke verdeling men hierbij wil komen, wordt derhalve aan de echtge–
noten zelf overgelaten. Zulks dient bij notariële akte of bij een akte die
mede wordt ondertekend door een advocaat, te worden geregeld. Met
betrekking tot dit alternatief moge worden verwezen naar de toelichting
bij artikel 4. Anders dan bij de systematiek die voortvloeit uit de hoofd–
regel van artikel 2 betekent dit dat bij vooroverlijden van de tot
verevening gerechtigde echtgenoot het deel van het ouderdomspensioen
dat was gereserveerd voor een eigen recht op pensioen van die
echtgenoot niet weer toevalt aan de tot verevening verplichte
echtgenoot. Een groot voordeel van deze methode is dat de band met de
gewezen echtgenoot die in de voorgestelde vereveningssystematiek blijft
bestaan, wordt doorbroken. Aangezien hier sprake is van een omzetting
van een verzekering op het leven van de tot verevening verplichte
echtgenoot naar een verzekering op het leven van de tot verevening
gerechtigde echtgenoot achten wij de instemming van het uitvoerings–
orgaan hier eveneens een vereiste.
Derde lid
Omdat er sprake is van een vermindering van het recht op pensioen
ontvangt de tot verevening verplichte echtgenoot ingevolge dit lid, naast
een afschrift van de kennisgeving van het eigen recht op pensioen
waarop de tot verevening gerechtigde echtgenoot aanspraak kan maken,
een kennisgeving van de aanspraak op het eigen, verminderde pensioen.
In de oorspronkelijke opzet was geregeld dat de omzetting ook kon
plaatsvinden bij een andere pensioenverzekeraar. Wij hebben er van
afgezien om deze regeling in het onderhavige wetvoorstel op te nemen.
De nieuwe aanspraak kan wel met toepassing van artikel 32a van de
P.S.W. worden overgedragen aan een andere pensioenverzekeraar.
Artikel 6
Diverse commentatoren hebben de vraag opgeworpen welke kosten in
rekening gebracht mogen worden. Verwijzend naar paragraaf 8 van het
algemeen deel herhalen wij dat de kosten van de vaststelling van de
aanspraken en de administratieve verwerkingen aan de echtgenoten
kunnen worden doorberekend. Mocht op enig moment blijken dat zich in
de uitvoering problemen op dit punt voordoen dan kan op grond van een
ministeriële regeling nader worden aangegeven wat onder kosten van
verevening moet worden verstaan. Gezien het karakter van een dergelijke
regeling achten wij het wenselijk dat de Verzekeringskamer daarover
wordt gehoord.
Artikel 7
Eerste lid
Wettelijke en andere bepalingen met betrekking tot beslag, inhouding
en korting bieden aan crediteuren van een tot verevening verplichte
echtgenoot tot aan een zekere grens de mogelijkheid, verhaal te zoeken
op diens pensioen. Zou hieronder tevens het gedeelte van het pensioen
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vallen dat aan de andere echtgenoot moet worden uitbetaald, dan zou
deze andere echtgenoot gedwongen worden om mee te betalen aan de
schulden van de tot verevening verplichte echtgenoot. Dat is uiteraard
niet de bedoeiing. Dit lid strekt ertoe dit eventuele effect van beslag,
inhouding of korting te voorkomen.
Tweede lid
In artikel 32, tweede lid, van de Pensioen– en spaarfondsenwet en in
artikel 29, tweede lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in
een beroepspensioenregeling is geregeld in welke gevallen en in
hoeverre kan worden beschikt over pensioen of een aanspraak op
pensioen te weten door overdracht, inpandgeving of elke andere
handeling waardoor de deelnemer of gewezen deelnemer enig recht op
zijn pensioen of zijn aanspraak op pensioen aan een ander toekent en
wel in zoverre als dat pensioen of die aanspraak op pensioen vatbaar is
voor beslag. In verband hiermede dient geregeld te worden dat niet
beschikt kan worden over dat deel van het pensioen of de aanspraak op
pensioen, dat aan de tot verevening gerechtigde echtgenoot wordt
onderscheidenlijk moet worden uitbetaald. Het tweede lid strekt daartoe.
Derde lid
Teneinde te voorkomen, dat afkoop bemoeilijkt zou worden is in het
derde lid geregeld, dat afkoop is toegestaan indien op redelijke wijze
rekening is gehouden met de pensioenbelangen van de tot verevening
gerechtigde echtgenoot. In artikel 32a van de Pensioen– en spaarfond–
senwet, is voor afkoop de voorwaarde gesteld, dat met de pensioenbe–
langen van de echtgenoot of gewezen echtgenoot op redelijke wijze
rekening is gehouden. Het op redelijke wijze rekening houden met de
pensioenbelangen van de tot verevening gerechtigde echtgenoot
betekent in elk geval dat die afkoop niet mag leiden tot benadeling van
de tot verevening gerechtigde echtgenoot. Door die formulering wordt
ook voorzien in de behoefte aan een wijze, die tevens tegemoet komt aan
de noodzaak uitvoeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van
onbekendheid met het adres van de andere echtgenoot, en chicanes te
voorkomen.
In verschillende regelingen wordt aan afkoop niet dezelfde betekenis
toegekend. In de P.S.W. wordt onder afkoop mede een reserve–
overdracht verstaan. In de nieuwe situatie betekent dit dat ingeval van
reserve-overdracht de aanspraak op ouderdomspensioen van de tot
verevening gerechtigde echtgenoot ontstaat jegens het overnemende
uitvoeringsorgaan. In de overheidspensioenwetten wordt de term afkoop
alleen gebruikt bij de afkoop van kleine bedragen.
Met de formulering dat het afkoop betreft in de zin van de toepasse–
lijke regeling wordt met deze verschillen rekening gehouden.
Vierde lid
Op grond van het vierde lid kunnen nadere regels worden gesteld voor
de berekening van het ouderdomspensioen dat aan de tot verevening
gerechtigde echtgenoot moet worden uitbetaald in geval van
reserve-overdracht.
Vijfde lid
In artikel 32, derde lid, van de Pensioen– en spaarfondsenwet en artikel
29, derde lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in een
beroepspensioenregeling is geregeld dat een volmacht tot invordering
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van pensioen steeds herroepelijk is. In verband met die bepaling is het
nodig te regelen dat de volmacht tot invordering slechts betrekking heeft
op het deel van het pensioen dat aan de tot verevening verplichte
echtgenoot wordt uitbetaald.
Artikel 8
Een voorbeeld moge duidelijk maken wat de strekking van dit artikel is.
Artikel J 1, eerste lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet luidt:
«Indien bij samenloop van ambtenarenpensioenen het gezamenlijk
bedrag van die pensioenen het grensbedrag, omschreven in het volgende
lid, zou overschrijden, wordt het laatstelijk toe te kennen pensioen zoveel
beperkt als nodig is om die overschrijding te voorkomen».
Het grensbedrag is het pensioen dat bij veertig voor pensioen tellende
jaren zou zijn berekend, uitgaande van de hoogste middelsom van
berekeningsgrondslagen, aldus het tweede lid van genoemd artikel. De
bedoelde «middelsom» representeert hier het «eindloon».
Indien nu in een situatie als waarop vorenbedoelde bepalingen zien de
echtgenoot die recht heeft op pensioenverevening onverminderd recht
zou behouden op uitbetaling van het haar of hem toekomende deel,
berekend volgens artikel 3, zou er sprake zijn van overbedeling. Het op
overeenkomstige wijze verminderen van het aan de tot verevening
gerechtigde uit te betalen deel kan in het gegeven voorbeeld geschieden
door ook ten aanzien van samenlopende uit te betalen delen een grens–
bedrag te hanteren. Dat bedrag zou dan in het voorbeeld zijn de helft van
het fictieve pensioen dat bij een meetellen van de gehele huwelijksduur
als voor pensioen geldige tijd (deelnemersjaren) over de hoogste fictieve
middelsom bij het einde van het huwelijk zou moeten worden berekend.
Artikel 9
In dit artikel is een informatieplicht voor partijen neergelegd. Hiermede
is de suggestie van de Nederlandse Orde van Advocaten (blz. 3) gevolgd.
Pensioenverevening kan niet worden geëffectueerd zonder dat partijen
elkaar en het uitvoeringsorgaan over en weer de relevante gegevens
verschaffen. Indien deze gegevens niet eigener beweging worden
verschaft, kunnen de echtgenoten elkaar en het uitvoeringsorgaan en
vice versa daarom verzoeken. Ingevolge het onderhavige artikel zijn de
genoemden verplicht elkaar desgevraagd de noodzakelijke gegevens te
verschaffen. Te denken valt hierbij aan diverse data (huwelijksdatum,
tijdstip van scheiding, geboortedata), loongegevens, adressen, bank– en
girogegevens en notariële akten betreffende pensioenverevening. In dit
verband verdient vermelding de bijlage bij het commentaar van de
Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen, welke bijlage de inventarisatie
bevat van de in de administratie van de fondsen extra op te nemen
gegevens indien het voorontwerp wet zou worden.
Mét de Nederlandse Orde van Advocaten zijn wij van mening dat aan
niet-nakoming van de in het onderhavige artikel neergelegde verplichting
geen aparte sanctie hoeft te worden verbonden. Deze verplichting kan
indien nodig volgens algemene regelingen in rechte worden
afgedwongen.
Artikel 10
In het voorontwerp was een bepaling opgenomen dat pensioen
gelegen voor inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel buiten
beschouwing zou blijven, indien het uitvoeringsorgaan zou aantonen, dat
het het gedeelte dat tijdens die deelnemingsjaren is opgebouwd niet zou
kunnen berekenen. In het voorontwerp werd er op gewezen dat deze
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bepaling met name zag op levensjarenregelingen en op regelingen met
wachtjaren.
Bij nader inzien zijn wij van mening dat deze bepaling te veel ruimte
zou laten om gedeelten van het ouderdomspensioen niet in de
verevening te betrekken. Door het stellen van rekenregels, waarbij
bepaalde ficties worden gehanteerd, kan naar onze mening een bevre–
digend resultaat worden bereikt.
Bij wijze van voorbeeld zij hier gewezen op de uitwerking van een
dergelijke regel bij levensjarenregelingen. Bij de toepassing van deze
regelingen zal het aanvangssalaris bij deelname aan de regeling en het
salaris op het tijdstip van scheiding bekend zijn. Indien het huwelijk
tussen deze tijdstippen gesloten is, kan het loon van de deelnemer niet
bekend zijn. Door middel van een rekenregel kan worden bepaald dat er
van wordt uitgegaan dat het loon gedurende de hele periode lineair
(rechtevenredig) is gestegen.
Artikel 11
Dit artikel bevat een bepalmg van overgangsrecht. De voorgestelde
vereveningsregeling zal in beginsel op iedere scheiding die na de inwer–
kingtreding van de wet plaatsvindt, van toepassing zijn (artikel 12),
derhalve ongeacht het geldende huwelijksgoederenregime, tenzij partijen
bij notariële akte het recht op pensioenverevening als hier bedoeld,
uitdrukkelijk uitsluiten (artikel 2, eerste lid) dan wel een afwijkende
regeling treffen (artikelen 4 en 5).
Krachtens het voorontwerp vindt pensioenverevening niet plaats,
indien partijen vóór de inwerkingtreding van de wet bij huwelijkse
voorwaarden algehele gemeenschap van goederen hebben uitgesloten of
beperkt. Over het algemeen zijn de commentatoren op het voorontwerp
van mening dat de wettelijke regeling niet zonder meer buiten werking
zou moeten worden gesteld indien vóór de inwerkingtreding ervan een
bepaald huwelijksgoederenregime is overeengekomen. Uit het maken
van huwelijksvoorwaarden mag niet worden afgeleid dat partijen pen–
sioenverrekening niet wensten, zo wordt door de Commissie Pensioen–
verrekening van de Koninklijke Notariële Broederschap gesteld (rapport
inzake het voorontwerp, blz. 11) (zie in gelijke zin o.m. de SER (blz. 65)
en de Nederlandse Orde van Advocaten (blz. 6) in hun adviezen over het
voorontwerp).
Na heroverweging van deze kwestie zijn wij met een meerderheid van
de commentatoren van mening dat ook ingeval van oude huwelijksvoor–
waarden de wettelijke regeling in beginsel van toepassing dient te zijn.
Niet de enkele aanwezigheid van huwelijksvoorwaarden verzet zich tegen
pensioenverevening, maar de inhoud van dergelijke voorwaarden zou
zich tegen verrekening van pensioenrechten kunnen verzetten. In
navolging van het in de meeste adviezen terug te vinden voorstel terzake
bepaalt artikel 11 dan ook dat er wél wordt verevend, tenzij de aard van
het huwelijksgoederenstelsel zich daartegen verzet. Ingevolge deze
voorziening ligt het voor de hand dat in geval van een beperkte
uitsluiting, te denken valt aan een gemeenschap van winst en verlies of
vruchten en inkomsten, verevening zal plaatsvinden. Het moge duidelijk
zijn dat er in het extreme geval van «koude uitsluiting» niet verevend
wordt. Men zie in dit verband ook het zeer onlangs, op 5 oktober 1990,
gewezen arrest van de Hoge Raad, RvdW nr. 170. Te bedenken valt wel
dat na inwerkingtreding van de wet ook ingeval van koude uitsluiting
pensioenverevening uitdrukkelijk dient te worden uitgesloten.
Uiteraard moet het mogelijk zijn voor partijen om in onderling overleg
van genoemde regel af te wijken; zulks past ook in de opzet van het
wetsvoorstel. Dit is neergelegd in de tweede zin van artikel 11.
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Artikel 12
Ook hier gaat het om een regel van overgangsrecht. Het ligt voor de
hand en in de lijn van het reeds bij herhaling genoemde pensioenarrest
van 27 november 1981 dat de wet geen effect heeft op scheidingen, die
plaatsvonden voor het pensioenarrest. Het pensioenarrest bevat op dit
punt uitdrukkelijke regeling van overgangsrecht: het bestrijkt de voorlig–
gende periode in beginsel niet. De wettelijke regeling is evenmin van
toepassing op scheidingen die na het arrest doch voor inwerkingtreding
van deze wet plaatsvinden. Ook dit spoort met de benadering van het
pensioenarrest terzake. Voor die scheidingen geldt de jurisprudentiële
regeling (zie Artikel II van het onderhavige wetsvoorstel).
Overigens heeft de regeling wél betrekking op aanspraken, die vóór
inwerkingtreding van deze wet zijn opgebouwd.

ARTIKEL II
Dit artikel strekt tot aanpassing van artikel 94 van het Burgerlijk
Wetboek.
Zoals reeds is uiteengezet in het algemeen gedeelte van deze
toelichting bij de behandeling van de reikwijdte van het wetsvoorstel en
hierboven bij artikel I, vallen alleen die pensioenregelingen onder het
onderhavige wetsvoorstel die zijn opgesomd in het vierde en vijfde lid
van artikel 1. Hierop gebaseerde pensioenrechten worden verevend
ongeacht het vigerende huwelijksgoederenregime. Deze rechten dienen
derhalve niet in de gemeenschap te vallen. Dit dient, gezien het eerder
genoemde arrest van de Hoge Raad van 27 november 1981, N.J. 1982,
503, uitdrukkelijk in de wet te worden neergelegd, omdat bij gebreke
hiervan in voorkomende gevallen twee verschillende vereveningsrege–
lingen van toepassing zouden zijn, te weten de wettelijke en de jurispru–
dentiële regeling. Indien de onderhavige regeling van toepassing is dient
uiteraard ook het in dat geval bestaande recht op nabestaandenpensioen
niet in de gemeenschap te vallen.
Het nieuwe vierde lid van artikel 94 Boek 1 B.W. brengt dit tot
uitdrukking.
De in dit artikel voorgestelde bepaling is voorts van belang omdat
ingevolge deze bepaling genoemd arrest zijn gelding behoudt voor het
terrein gelegen buiten de werkingssfeer van het onderhavige
wetsvoorstel. Te denken valt hierbij aan buitenlandse pensioenen of aan
pensioenvoorzieningen die niet in het kader van een arbeidsverhouding
zijn opgebouwd (t.w. lijfrenten). Verwezen wordt naar het algemeen deel
onder 4.1. Voor deze pensioenen vervult deze bepaling - en dus
genoemd arrest - als het ware een vangnetfunctie. Dergelijke oudedags–
voorzieningen zullen derhalve bij de boedelscheiding, zo die er is, worden
betrokken.
De vraag of de rechtsbetrekking tussen echtgenoten of gewezen
echtgenoten wordt beheerst door vreemd recht en zo ja, welk vreemd
recht, wordt in dit wetsvoorstel niet aangesneden. Deze materie dient
geheel overgelaten te blijven aan de te dier zake geldende regels van
internationaal privaatrecht. Het wetsvoorstel gaat uit van de toepasse–
lijkheid van Nederlands recht. Wanneer de persoonlijke rechtsbetrek–
kingen tussen echtgenoten worden beheerst door vreemd recht, is
daarvan een van de gevolgen dat ook artikel 94 B.W. voor deze rechtsbe–
trekkingen niet geldt. Het hangt dan geheel van het toepasselijke vreemd
recht af, of en in hoeverre de opgebouwde pensioenrechten dienen te
worden verevend c.q. kunnen worden verevend.
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ARTIKEL III
Dit artikel strekt ertoe om een aantal wijzigingen in de Pensioen– en
spaarfondsenwet aan te brengen, in verband met de voorgestelde
regeling voor pensioenverevening.
Onderdeel A
In artikel 7, eerste lid, onderdeel i, is aangegeven dat de statuten en
reglementen van een pensioenfonds bepalingen moeten bevatten met
betrekking tot de rechten en verplichtingen van deelnemers en gewezen
deelnemers in gevallen, waarin de financiële toestand van het fonds
daartoe aanleiding geeft. Mede in verband met het onderhavige
wetsvoorstel achten wij het nodig om ook de overige belanghebbenden
te noemen.
Het gaat daarbij met name om de tot pensioenverevening gerechtigde
echtgenoot of gewezen echtgenoot van de deelnemer of gewezen
deelnemer, aan wie een eigen recht op uitbetaling van een deel van het
ouderdomspensioen van die (gewezen) deelnemer wordt verleend, de
gewezen echtgenoot van een deelnemer of gewezen deelnemer die
ingevolge artikel 8a van de Pensioen– en spaarfondsenwet een eigen
aanspraak op bijzonder weduwen– of weduwnaarspensioen verkrijgt en
de nagelaten betrekkingen.
Onderdeel B
Gebleken is dat sedert de totstandkoming van artikel 8a in de praktijk
vrijwel geen gebruik is gemaakt van de in het derde lid van dat artikel
gegeven mogelijkheid dat door de rechter op gemeenschappelijk verzoek
van de beide echtgenoten wordt beslist tot een regeling die afwijkt van
de in het eerste en tweede lid van artikel 8a gegeven regel. Daarom komt
het ons gewenst voor in het kader van het onderhavige wetsvoorstel, dat
mede tot doel heeft het bereiken van een vereenvoudiging voor de
rechtspraktijk, die mogelijkheid te doen vervallen.
Daar in het voorstel van wet verevening pensioenrechten bij scheiding
is geregeld dat de echtgenoten niet alleen bij notariële akte maar ook bij
een akte die mede wordt ondertekend door een advocaat van de hoofd–
regel van pensioenverevening kunnen afwijken, ligt het in de rede in
artikel 8a, derde lid, afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede
lid van dat artikel ook op die wijze mogelijk te maken.
Onderdeel C
In artikel 8c van de Pensioen– en spaarfondsenwet is geregeld dat een
vermindering van weduwenpensioen en weduwnaarspensioen niet mag
plaatsvinden door een beding van de deelnemer of gewezen deelnemer
jegens zijn werkgever of het pensioenfonds zonder toestemming van de
echtgenoot of gewezen echtgenoot tenzij voor afkoop van die pen–
sioenen elders in de wet een regeling is getroffen. Die bepaling dient om
te voorkomen, dat een aanspraak op weduwen– of weduwnaarspensioen
voornamelijk met het oog op een voorhanden zijnde ontbinding van het
huwelijk zou kunnen worden verminderd. Daar ook een eigen recht op
uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen van de tot
verevening gerechtigde echtgenoot of gewezen echtgenoot van een
deelnemer of gewezen deelnemer, zoals is geregeld in het wetsvoorstel
in artikel I, dezelfde bescherming behoeft wordt voorgesteld in dat artikel
een nieuw eerste lid met deze strekking in te voegen. Ingeval de echtge–
noten ten aanzien van het huwelijksgoederenregime gekozen hebben
voor de zogenaamde «koude uitsluiting» is de toestemming van de
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echtgenoot niet vereist, daar er dan geen sprake is van benadeling van
die echtgenoot bij bedoelde vermindering van het ouderdomspensioen.
Derhalve is voor dat geval een uitzondering opgenomen in dat lid.
Onderdeel D
Met verwijzing naar de toelichting op onderdeel A van artikel III
merken wij op dat evenals het nodig wordt geacht de overige belangheb–
benden te vermelden in artikel 7, eerste lid, onderdeel i, van de
Pensioen– en spaarfondsenwet, het nodig is dat in het voorschrift voor de
verslaggeving van een pensioenfonds aan de Verzekeringskamer, zoals
geregeld in artikel 10, derde lid, van genoemde wet, wordt vastgelegd
dat uit het in dat lid bedoelde jaarlijks verslag bhjkt dat niet alleen de
belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers en gewezen
deelnemers maar ook die van de overige belanghebbenden voldoende
gewaarborgd kunnen worden geacht. De voorgestelde wijziging in
onderdeel C strekt daartoe.
Onderdeel E
Zoals in deze toelichting onder Artikel I, Artikel 3, derde lid, is aange–
geven wordt een aanpassing van artikel 32, vierde lid, van de Pensioen–
en spaarfondsenwet voorgesteld. Genoemd vierde lid wordt aangepast in
die zin, dat in afwijking van de in dat lid gegeven mogelijkheid van
afkoop van een ingegaan pensioen, dat bij ingang een bedrag van f360
niet te boven gaat, geen afkoop wordt toegestaan ingeval van pensioen–
verevening, indien van het te verevenen pensioen het deel dat aan de tot
verevening verplichte echtgenoot toekomt of het deel dat aan de tot
verevening gerechtigde echtgenoot toekomt of beide delen bij ingang
het bedrag van f 360 per jaar niet te boven gaat onderscheidenlijk gaan.
Hiermede wordt een ongewenste uitbreiding van het afkoopregime
voorkomen.
Onderdeel F
Een eigen recht op pensioen van de tot verevening gerechtigde
echtgenoot als voorzien in artikel 5 van de Wet verevening pensioen–
rechten bij scheiding kan, in geval de desbetreffende pensioenregeling
een pensioenregeling is op grond van een pensioentoezegging in de zin
van artikel 2, eerste lid, van de P.S.W., niet beschouwd worden als een
toezegging omtrent pensioen door een werkgever gedaan aan een
persoon verbonden aan zijn onderneming bij de uitvoering waarvan de
bepalingen van de P.S.W. in acht moeten worden genomen. Het nieuwe
artikel 32b strekt er toe de bepalingen van die wet overeenkomstige
toepassing te doen vinden op dat eigen recht op pensioen.

ARTIKEL IV

Dit artikel strekt ertoe om enige wijzigingen in de Wet tot invoering
van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een
notarieel pensioenfonds aan te brengen.
De voorgestelde wijzigingen komen overeen met die in de Pensioen–
en spaarfondsenwet.
Voor de toelichting op dit artikel wordt verwezen naar de toelichting op
artikel III, onderdelen A en D.
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ARTIKEL V
Dit artikel strekt ertoe om een aantal wijzigingen in de Wet betreffende
verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling aan te brengen.
Onderdeel A
Het in dit onderdeel voorgestelde voorziet in de uitbreiding van de
omschrijving van «pensioen» met weduwnaarspensioen. Van deze
gelegenheid van wetswijziging wordt gebruik gemaakt om de op het punt
van nabestaandenpensioen ongelijke behandeling van mannen en
vrouwen in de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroeps–
pensioenregeling op te heffen. De beroepspensioenregelingen kennen
overigens alle in een of andere vorm een voorziening voor weduwnaars–
pensioen.
Onderdeel B
In dit onderdeel wordt voorzien in een wijziging van artikel 8, tweede
lid, onderdeel d, van de Wet betreffende verplichte deelneming in een
beroepspensioenregeling overeenkomstig aan die opgenomen onder
artikel III, onderdeel A. Voor de toelichting op onderdeel B wordt
derhalve verwezen naar de toelichting op genoemd onderdeel A, voor
zover van toepassing op beroepspensioenregelingen.
Onderdeel C
Voor de toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar de
toelichting op artikel III, onderdeel C. In artikel 10, tweede lid, van de
Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
is namelijk een overeenkomstige wijziging opgenomen als in artikel 10,
derde lid, van de Pensioen– en spaarfondsenwet.

ARTIKELV
De praktijk zal enige tijd moeten worden gegund om in te spelen op de
onderhavige regeling. Ook zullen diverse uitvoeringsbesluiten moeten
worden genomen. In verband hiermee is gekozen voor inwerkingtreding
op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
De Minister van Binnenlandse Zaken,
I. Dales
De Minister van Defensie,
A. L. ter Beek
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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Bijlage I

CIJFERVOORBEELD PENSIOENVEREVEIMING BU SCHEIDING
Ter illustratie worden in onderstaande tabel de bedragen gepresen–
teerd zoals die volgens beide alternatieven door de deelnemer aan de
pensioenregeling jaarlijks na ingang van het ouderdomspensioen moeten
worden afgedragen aan de gewezen partner. Deze bedragen gelden voor
een deelnemer aan een 70%-eindloonregeling die direct voorafgaand aan
de pensionering een salaris genoot van f 50 000 per jaar. Het nabestaan–
denpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen.
In het onderhavige voorbeeld is aangenomen dat het huwelijk een
aanvang heeft genomen op het moment van toetreding tot de pensioen–
verzekering. Het pensioen gaat in op 65-jarige leeftijd van de deelnemer.
Voorts zijn de bedragen van toepassing op de situatie dat de man twee
jaar ouder is dan zijn (gewezen) echtgenote.
Tabel. Pensioenverevening bij scheiding, bedragen in guldens per jaar
Alternatief a / Alternatief b
leeftijd bij scheiding
man deelnemer

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0
293
659
1098
1684
2471
3514
4868
6149
6002
6002

vrouw deelnemer

0
915
1830
2745
3660
4575
5490
6405
7320
7320
7320

0
915
1830
2745
3660
4575
5490
6405
7320
7320
7320

Toelichting
In alternatief a wordt het te verevenen pensioen ten laste van de
vrouwelijke deelnemer volledig bepaald door de mitigeringsbepaling dat
maximaal 50% van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouder–
domspensioen wordt verrekend. Ook indien geen leeftijdsverschil tussen
man en vrouw zou zijn verondersteld, zou in alternatief a het door de
vrouwelijke deelnemer te verevenen ouderdomspensioen groter zijn dan
het door de mannelijke deelnemer te verevenen pensioen. Dit is het
gevolg van de bepaling dat de fictieve waarde van het nabestaandenpen–
sioen in mindering wordt gebracht op de waarde van het te verevenen
ouderdomspensioen. Vanwege het verschil in sterftekansen wordt aan
het weduwnaarspensioen een lagere waardering toegekend dan aan het
weduwenpensioen.
Het resultaat volgens alternatief b is voor mannelijke en vrouwelijke
deelnemers gelijk.
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