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Geachte heer Opstelten,
Bij brief, met bovengenoemd kenmerk, heeft u de Raad voor de rechtspraak (de “Raad”) verzocht
advies uit te brengen inzake het ontwerp-reparatiebesluit Huwelijksgoederenregister 1969 (het
“Besluit”).
Het Besluit wijzigt dat voortaan in het huwelijksgoederenregister niet alleen de datum van ontbinding
van de huwelijksgemeenschap wordt vermeld, maar ook het tijdstip. Door deze wijziging sluit het
Besluit aan bij de tekst van artikel 1:99 Burgerlijk Wetboek (BW) zoals dat sinds 1 januari 2012 luidt.
In het aangehaalde artikel wordt namelijk gesproken over “het tijdstip van indiening van een verzoek tot
echtscheiding”.
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1

1

De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke
adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen
worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel
79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving
in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid
en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de
wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak.
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Advies
1. Algemene opmerkingen
De Raad onderschrijft de strekking van de door u voorgestelde wijziging om de inconsistentie in de
regelgeving weg te nemen, maar vraagt uw aandacht voor de navolgende praktische
uitvoeringsgevolgen.

2. Aandachtspunten
Bepaling van het tijdstip
De ontbinding van de huwelijksgemeenschap geschiedt door het indienen van het
echtscheidingsverzoek. Deze echtscheidingsverzoeken worden doorgaans per post ingediend. De vraag
rijst welk tijdstip in die situatie geldt als tijdstip van ontvangst. Indien dit het tijdstip is dat het poststuk
door de griffie voor ontvangst wordt gestempeld, kan dit leiden tot willekeurigheden; niet alle
poststukken kunnen tegelijkertijd door de griffie worden behandeld. Genoemd probleem kan
ondervangen worden door als tijdstip op de dag van ontvangst uit te gaan van 00.00uur.
Onderkend wordt dat daarmee niet de beoogde precisering van het moment van ontbinding van de
huwelijksgemeenschap wordt bereikt. Aan de advocatuur is in dat verband door het Landelijk Overleg
van Sector-Voorzitters Familie (LOVF) eerder als mogelijke werkwijze aanbevolen dat waar behoefte
bestaat aan registratie van het exacte tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek, dit verzoek
aan de balie van het gerecht dient te worden afgegeven met de vraag het tijdstip van ontvangst te
registreren.
Aanpassing ict-systeem
De Raad merkt op dat het voor de registratie van het tijdstip noodzakelijk is om het primaire
processysteem “Civiel” aan te passen aangezien hierin het huwelijksgoederenregister wordt
bijgehouden. Registratie van het tijdstip is in het huidige systeem niet mogelijk. De aanpassing van dit
ict-systeem zal (enige) tijd vergen. Het is van belang hier voor wat betreft de datum van invoering
rekening mee te houden.
De Raad is van mening dat gelet op vorenstaande kanttekening de MvT verduidelijking en aanscherping
behoeft. Daarnaast wijst de Raad er op dat tijd gemoeid gaat met het realiseren van de benodigde
wijziging in het ict-systeem.
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3. Werklast
De Raad voorziet voor inwerkingtreding van het Ontwerpbesluit op zichzelf beperkte gevolgen voor de
werklast van de gerechten. Wel zal op administratief niveau extra werk ontstaan als op ieder
echtscheidingsverzoek een tijdstip van binnenkomst moet worden vermeld en dit in het ict-systeem
dient te worden geregistreerd.
4. Slot
Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of indien
uit nadere uitvoeringsregelgeving ict-aanpassingen of belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan
wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de
aanpassing van het ict-systeem en de voorbereiding van de gerechten op de invoering van het
uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs als hij geïnformeerd wordt over de plaatsing van de
definitieve tekst in het Staatsblad.

Hoogachtend,

Mr. F. C. Bakker
Lid van de Raad voor de rechtspraak

