
31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering in verband met verlening aan
de notaris van bevoegdheden in verband met
gemeenschappelijke verzoeken tot
echtscheiding en tot ontbinding van een
geregistreerd partnerschap

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in

bepaalde situaties, behalve een advocaat ook een notaris bevoegd te
maken tot het indienen van gemeenschappelijke verzoeken tot echtschei-
ding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap, alsmede om
ter terechtzitting te verschijnen en de echtgenoten of geregistreerde
partners daarbij als raadsman bijstand te verlenen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 815 wordt een lid toegevoegd, luidende:
8. Indien het een gemeenschappelijk verzoek betreft en de echtgenoten

niet gehouden zijn een ouderschapsplan over te leggen ingevolge het
tweede lid, kan het verzoekschrift, behalve door een advocaat, ook
worden ondertekend en ingediend door een notaris. In dat geval geldt
diens kantoor als de gekozen woonplaats van de verzoekers.

B

Aan artikel 818 wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. In afwijking van artikel 279, derde lid, kunnen, indien het verzoek-

schrift overeenkomstig artikel 815, achtste lid, is ingediend door een
notaris, de verzoekers bij notaris verschijnen en kan de notaris ook hun
raadsman zijn.
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C

Aan artikel 821, vijfde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien de
voorlopige voorzieningen bij gemeenschappelijk verzoekschrift zijn
gevraagd, zijn de artikelen 815, achtste lid, en 818, zevende lid, van
overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,
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