
Voorzitter: Korthals Altes

Tegenwoordig zijn 67 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, De Blécourt-Maas, De Boer,
Boorsma, Braks, Van den Broek-
Laman Trip, Van Bruchem, Castri-
cum, Dees, Doesburg, Dölle, Dupuis,
Van Eekelen, Eversdijk, Van Gennip,
Ginjaar, Hessing, Van Heukelum,
Hofstede, Holdijk, Van den Hul-Omta,
Jaarsma, De Jager, Ketting,
Kneppers-Heijnert, Kohnstamm,
Korthals Altes, Van der Lans, Van
Leeuwen, Lemstra, Lodders-Elfferich,
Luijten, Lycklama à Nijeholt,
Meindertsma, Pastoor, Pitstra,
Platvoet, Le Poole, Rabbinge,
Rensema, Roscam Abbing-Bos,
Rosenthal, Ruers, Van Schijndel,
Schuurman, Schuyer, Swenker, Tan,
Terlouw, Van Thijn, Timmerman-
Buck, Varekamp, Ter Veld, De Vries,
Van Vugt, Walsma, Witteveen,
Woldring, Wolfson, Wöltgens en
Zwerver,

en mevrouw Kalsbeek, staatssecreta-
ris van Justitie.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

De Wolff en Stevens, wegens
bezigheden elders.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik

voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat op 14 mei jl. zijn ingeko-
men de geannoteerde agenda met
documenten voor de zitting van de
JBZ-raad, en de geannoteerde
agenda met documenten voor die
van het Gemengd comité op
ministerieel niveau op 28 en 29 mei
a.s. Deze documenten zijn op 21 mei
aangevuld. Op deze agenda staan
ten minste zes het Koninkrijk
verbindende besluiten. De bijzondere
commissie voor de JBZ-raad heeft
hedenmorgen over deze stukken
beraadslaagd. De commissie stelt
voor, in te stemmen met de
ontwerpbesluiten 2b, 2c, 2d, 2e, 2j,
2o, 2w, 2y, 2aa, 11a, 12a en 13 van
de JBZ-raad. Ten aanzien van de
punten 3, 6, 7 en 16 op de B-lijst stelt
de commissie voor de lopende
bespreking en de definitieve teksten
af te wachten. Hetzelfde geldt voor
het ontwerpbesluit 5 op de agenda
van het Gemengd comité op
ministerieel niveau.

Ik stel voor, deze adviezen te
volgen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de titels 6 en 8 van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek
(rechten en plichten echtgenoten

en geregistreerde partners)
(27084).

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Timmerman-Buck (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Het voorlig-
gende voorstel van wet betreft
wijzigingen van de titels 6 en 8 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
De CDA-fractie kan instemmen met
de meeste voorgestelde wijzigingen,
maar heeft grote bezwaren tegen de
voorgestelde schrapping van de
samenwoningsplicht van echtgeno-
ten en geregistreerde partners. Ik
beperk mij dan ook tot bespreking
van dat punt. Allereerst ga ik in op
de argumenten voor schrapping van
de samenwoningsplicht, vervolgens
op de samenwoningsplicht als
beginselbepaling en tot slot op het
belang van deze bepaling vanuit het
perspectief van de rechtsordening.

Krachtens artikel 83 BW, eerste lid,
zijn echtgenoten en geregistreerde
partners jegens elkaar tot samen-
woning verplicht. Van die verplich-
ting zijn zij ontslagen als gewichtige
redenen zich daartegen verzetten, als
een voorlopige voorziening van
kracht is dan wel een verzoek tot
echtscheiding of scheiding van tafel
en bed aanhangig is gemaakt. De
regering hanteert twee argumenten
voor het schrappen van de samen-
woningsplicht die ik op hun
zelfstandige draagkracht wil
beoordelen. Het eerste argument is
dat thans ook reeds kan worden
afgeweken van de samenwonings-
plicht. Het zou geen betoog moeten
behoeven dat dit argument niet
overtuigend kan zijn. Dat van een
uitgangspunt kan worden afgeweken,
maakt de hoofdregel om dı́e reden
immers nog niet zwakker of
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