
Scheiden zonder rechter, 
niets meer aan te doen 

Met enige acrobatiek is het sinds 1 april 2001 mogelijk om in één dag te scheiden, 
buiten de rechter om. In de publieke opinie is ophef ontstaan omdat deze mogelij~ 
heid 'per ongeluk' in het leven zou zijn geroepen als (ongewenst) uitvloeisel van het 
geregistreerd partnerschap en de opensteUing van het huwelijk voor homoseksuelen. 
Niets is minder waar. Maar de politieke discussie over de wènselijkheid van 'buitenge
rechtelijk scheiden' is (hoewel door velen onopgemerkt) achterhaald. 

D e mogelijkheid te scheiden in één d M t . S I d ingeschreven in het Register van Geregis-
d . . 1 . 1 d nr oor ar 1ne onneve d P h D . h". ag IS een mtv oe1se van e vvet _______________ treer e artnersc appen. oor msc riJVIng 
Openstelling Huwelijk. Deze wet van de verklaring eindigt het geregistreerd 

maakt het mogelijk voor twee personen van gelijk geslacht in het partnerschap.1•2 Deze hele gang bestaat uit administratieve han-
huwelijk te treden. Bovendien kan volgens deze wet een huwelijk delingen. Theoretisch is scheiden buiten de rechter om in één dag 
worden omgezet in een geregistreerd partnerschap (en vice versa) dus mogelijk, zij het dat deze handelingen van gemeentezijde ver-
door het opmaken van een akte van omzetting door de ambtenaar traging kunnen opleveren. 
van de burgerlijke stand van de woonplaats van een der partijen. 
Het huwelijk eindigt vervolgens op het moment dat de akte is ge
registreerd in het Register van Geregistreerde Partnerschappen. 
Op dat moment begint het geregistreerd partnerschap, dat vervol
gens weer kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden. De 
verklaring waaruit deze overeenstemming blijkt wordt door beide 
partijen ondertekend (én een of meer advocaten of notarissen) en 
gedateerd en wederom door de ambtenaar van de burgerlijke stand 

De auteur is advocaat en redactielid van ldee. 
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Flitsscheiding 

Ophef ontstond in de landelijke pers toen gesuggereerd werd dat 
deze mogelijkheid 'per ongeluk' door de wetgever in het leven is 
geroepen. Dat is echter niet waar. De Kamerstukken wijzen uit dat 
wel degelijk bij de omzetting tot beëindiging is stilgestaan, maar 
dat men verwachtte dat 'het vermoedelijk niet vaak zal voorko
men•.3,4 Staatssecretaris Kalsbeek van Justitie heeft in antwoord 
op Kamervragen van verontruste SGP- en CDA-leden aangegeven 
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dat 'de omzettingsmogelijkheid niet in het leven is geroepen met 
het uitsluitend doel na de omzetting het geregistreerd partner
schap met wederzijds goedvinden te doen beëindigen'·5• 6 

Na de publieke ontdekking van dit 'side-effect' was onmiddellijk de 
term 'flitsscheidingen' geboren. Sindsdien hebben notarissen al 
laten weten de flitsscheiding als extra dienst aan hun klanten aan 
te bieden.7 

inmiddels achterhaald is. De thans aanwezige mogelijkheid van 
omzetting tot beëindiging geeft vrij baan voor een wettelijke vast
legging van de buitengerechtelijke ontbinding van het huwelijk. 
De verplichte tussenstap van de omzetting kan achterwege wor
den gelaten. Uiteraard dienen hier allerlei waarborgen aan te 
worden gesteld en moeten de thans aanwezige beperkingen aan 

deze omzetting worden inge
vuld. Het laatste woord over Flitsscheiding is, zoals het 

woord al zegt, scheiden in een 
(flits van een) seconde. Of is 
het scheiden in een impulsief 
en ondoordacht moment? Dat 
laatste zal veelal niet het ge
val zijn. Een flitsscheiding is 
vooralsnog alleen weggelegd 
voor echtparen die onderling 

Na de publieke ontdekking de wijze van vastlegging en 
structurering van de bemid
deling bij echtscheiding is 
dan ook niet gezegd. 'side-effect' was onmiddelijk 

term 'flitsscheidingen' geboren 
Het voorgaande roept de 
vraag op of dit nou allemaal 
wel de bedoeling van de wet-

overeenstemming hebben be-
reikt én geen kinderen hebben.8 Deze onderlinge overeenstem
ming ontstaat meestal niet vanzelf. 

Bemiddeling 

Waar in echtscheidingsprocedures de kans groot is dat de stand
punten (en dus de emoties) van partijen op formele wijze gepola
riseerd worden, waardoor de uitkomst (rechterlijke uitspraak) 
voor beide partijen lastig te accepteren kan zijn, geeft bemiddeling 
partijen juist de gelegenheid om op meer constructieve en infor
mele wijze tot onderlinge overeenstemming te komen. Partijen 
houden min of meer het heft in eigen hand en worden bij dit pro
ces door een professionele bemiddelaar begeleidt. Omdat één op de 
vier huwelijken tegenwoordig strandt in een echtscheiding, is de 
markt van 'bemiddeling' in potentie enorm.9 

In maart 1999 zijn voor een periode van twee jaren in een viertal 
ressorts (Amsterdam, Leeuwarden, Den Bosch en Den Haag) 
experimenten van start gegaan waarbij bemiddeling in plaats van 
procedure bij echtscheiding centraal stond. Deze experimenten 
zijn gestart naar aanleiding van Anders Scheiden (1996), het rap
port van de Commissie-De Ruiter (Commissie Herziening 
Scheidingsprocedure). De experimenten gingen gepaard met 
wetenschappelijk onderzoek verricht door de Vrije Universiteit en 
het Verwey-Jonker Instituut. De resultaten van dit onderzoek zijn 
vastgelegd in de publicatie Bemiddeling in Uitvoering. Uit dit rap
port blijkt dat de experimenten succesvol zijn geweest: ruim drie
kwart van de bemiddelingspogingen heeft geleid tot een weder
zijdse overeenkomst waarin de belangrijkste zaken zijn gere
geld.10 Het rapport doet verder een aantal aanbevelingen om de 
procedure rond bemiddeling van waarborgen te voorzien. 

· Het rapport is op 8 oktober 2001 door de staatssecretaris Kalsbeek 
naar de 'I\veede Kamer gestuurd. Zij geeft in een begeleidend 
schrijven aan allereerst advies te vragen aan een aantal betrokken 
instellingen en organisaties, voordat zij zelf een standpunt in
neemt over de structurele invoering van omgangs- en echtschei
dingsbemiddeling.11 

Conclusie 

Gezien de succesvolle experimenten ligt het in de verwachting dat 
ontbinding van het huwelijk buiten rechte discussiepunt zal zijn 
bij de eventuele structurele invoering van omgangs- en echtschei
dingsbemiddeling. De conclusie moet luiden dat deze discussie 
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gever is geweest. Hierop kan 
ik geen eenduidig antwoord 

geven. De Memorie van Toelichting leert ons echter dat hoewel de 
mogelijkheid van omzetting is gesignaleerd, de ontbinding van het 
huwelijk door de rechter en de ontbinding van het geregistreerd 
partnerschap buiten de rechter om toch wel als een verschil wor
den aangeduid dat in de Wet Openstelling Huwelijk is gehand
haafd.12 Formeel gezien heeft de wetgever daarmee gelijk. Ma
terieel gezien is door de wetgever het antwoord op de vraag naar 
nut en noodzaak van scheiding buiten rechte inmiddels wel gege-

ven. • 

Noten 

1. Ik merk hierbij op dat ik niet beoog een volledige weergave te 
geven van alle technisch juridische aspecten. 
2. Zie ook Advocatenblad nr 13, 2001, mw. mr A. Sluis; NJB nr 1, 
2002, mr L.J.H. Gijbels en mr J.A. Kamerling. 
3. Memorie van Thelichting 26 672 nr. 3 1998-1999, blz. 9; 
4. Nota naar aanleiding van het verslag d.d. 3.11.2000 Wetsvoor
stel 26 672 nr.5, 'I\veede Kamer vergaderjaar 1999-2000 blz.25. 
5. 'I\veede Kamer Aanhangsel van de Handelingen vergaderjaar 
2000- 2001 blz. 3543. 
6. Uit de praktijk volgt dat, gezien het aantal omzettingen in de 
periode 1 april 2001 tot en met 31 juli 2001, de mogelijkheid van 
omzetting ter beëindiging van het huwelijk niet veelvuldig wordt 
toegepast. In deze periode vonden 33 omzettingen plaats waarvan 
vaststaat dat daarvan een zestal binnen korte tijd met wederzijds 
goedvinden is geëindigd. 
7. 'Scheiden standaard in pakket', in: Algemeen Dagblad 19.11. 
2001. 
8. Aan de flitsscheiding zitten wel een aantal haken en ogen, zo
als het feit dat een omgangsregeling omtrent de kinderen de tus
senkomst van de rechter vereist en de wettelijke regels omtrent de 
duur van alimentatie niet van toepassing zijn op de onderling 
getroffen regeling. 
9. 'Het muffe is van 't gezin af, in: De Volkskrant, 20.11.2001 
10. Persbericht Ministerie van Justitie 18.10.2001 
11. Bij afronding van dit artikel is de brief van staatssecretaris 
Kalsbeek aan de 'I\veede Kamer de laatste stand van zaken. 
12. Memorie van Toelichting Wetsvoorstel 26 672 nr 3. Blz. 6., 
'I\veede Kamer 1998-1999. 
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