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WETGEVING

WETSVOORSTEL VAN 7 AUGUSTUS 2020
tot invoering van de mogelijkheid van een 

vaststelling van de EOO door de ambtenaar van 
burgerlijke stand
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Twee hypothesen
nieuw art. 229, § 4 oud BW

• Ten Eerste ➔

Gezamenlijke aanvraag door de echtgenoten bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de gemeente waar ten minste één van de 
echtgenoten gedomicilieerd is.

Dit kan indien de feitelijke scheiding (6 maanden) blijkt uit het op 
verschillende adressen ingeschreven zijn blijkens het bevolkingsregister, 
vreemdelingenregister of wachtregister,

-De aanvraag gebeurt door middel van een schriftelijke verklaring die 
tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand.

-De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van 
echtscheiding bedoeld in artikel 64 oud BW op bij de overhandiging van 
de verklaring door de beide echtgenoten.

-Het opgeheven artikel 1257 Ger.W. wordt hersteld en het bepaalt dat 
de echtgenoten die het huwelijk gezamenlijk wensen te beëindigen 
met toepassing van artikel 229, § 4 oud BW, een akkoord kunnen 
sluiten bij een notaris dat de verdeling van gemeenschappelijke 
goederen regelt.
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-Indien echtgenoten geen akkoord bereiken, kan de verdeling 
gevorderd worden zoals bepaald in artikel 1207 e.v. Ger.W. (procedure 
m.b.t. de gerechtelijke verdeling) 

-De verklaring van echtscheiding bij de burgerlijke stand heeft ten 
aanzien van de echtgenoten gevolg vanaf de dag van de melding van de 
echtscheiding in het bevolkingsregister (nieuw art. 1278 Ger.W.)

• Ten tweede  ➔

-Eenzijdige aanvraag door één echtgenoot bij de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de gemeente waar ten minste één van de echtgenoten gedomicilieerd is.

-Dit kan indien de feitelijke scheiding (1 jaar) blijkt uit het op verschillende adressen 
ingeschreven zijn blijkens het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of 
wachtregister.

-De aanvraag gebeurt door middel van een schriftelijke verklaring die tegen 
ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

- De ambtenaar van de burgerlijke stand bezorgt een afschrift van deze verklaring 
aan de andere echtgenoot. De Koning kan de elektronische voorwaarden bepalen 
voor een elektronische overhandiging van de verklaring.
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-De eenzijdige verklaring van de beëindiging wordt overhandigd aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van 
beide echtgenoten of, indien de echtgenoten geen woonplaats hebben in 
dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
woonplaats van de echtgenoot die de verklaring aflegt. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand betekent binnen acht dagen de beëindiging bij 
gerechtsdeurwaardersexploot aan de andere partij.

-De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van echtscheiding
bedoeld in artikel 64 oud BW, onverwijld op na de betekening bij 
deurwaardersexploot.

-De verdeling van de gemeenschappelijke goederen kan gevorderd worden 
zoals bepaald in artikel 1207 e.v. Ger.W.

De eenzijdige verklaring van echtscheiding bij de burgerlijke stand heeft 
ten aanzien van de echtgenoten gevolg vanaf de dag na de dag waarop 
de andere echtgenoot kennis heeft genomen van de verklaring van 
echtscheiding (nieuw art. 1278 Ger.W.).
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Commentaar

Doelstelling van het wetsvoorstel ➔

Een nutteloze en tijdrovende procedure voor de familierechtbank 
vermijden, zodat de familierechtbank meer tijd heeft voor zaken die 
een echte beoordeling vereisen. De procedure bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand is gebaseerd op die van de wettelijke samenwoning. 

Commentaar ➔

1.

Voor de voorlopige maatregelen m.b.t. de kinderen, het 
onderhoudsgeld tussen echtgenoten, de uitkering na echtscheiding de 
vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen zullen de 
echtgenoten zich toch tot de familierechtbank moeten wenden zodat 
de beoogde ontlasting eerder gering zal zijn.

2.

De beëindiging via eenzijdige verklaring zal door de andere echtgenoot 
zowat ervaren worden als een ‘verstoting’ die hij/zij mag vernemen 
hetzij via gerechtsdeurwaarder hetzij door een bericht in de ‘e-box’. Dat 
zal eerder ‘conflict verhogend’ werken met vervolgprocedures voor de 
familierechtbank.
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3.

Het echtscheidingsrecht is op zich al een complex en weinig 
transparant gebeuren. Het is voor alle actoren, de echtgenoten, de 
kinderen, de grootouders enz. toch bevattelijker als het gehele 
contentieux bij eenzelfde instantie (de familierechter) blijft.

4.

De echtgenoot die niet wil scheiden kan er belang bij hebben aan te 
tonen dat de feitelijke scheiding niet het bewijs is van een 
onherstelbare ontwrichting, dat hij/zij daaraan geen schuld heeft, dat 
er een ‘zware fout’ in hoofde van de andere echtgenoot enz. Dat komt 
bij de ‘echtscheiding-verstoting’ niet meer aan bod.

5.

Wordt de nieuwe echtscheidingsvorm een derde vorm van 
echtscheiding naast de EOO en de EOT, en is men vrij daar tussen te 
kiezen of moet er een volgorde gerespecteerd worden?

6.

De tekst van het wetsvoorstel is m.b.t. de bevoegde ambtenaar van de 
burgerlijke stand slordig opgesteld. Hetzelfde geldt voor het akkoord (?) 
of de vordering tot vereffening/verdeling in het geval van een 
eenzijdige verklaring van beëindiging.
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RECHTSPRAAK

1. ECHTSCHEIDING - EOO
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Brussel IIbis-verordening

HvJ 25 november 2021

• Vindplaats ➔ ECLI:EU:C:2021:955, T.Fam. 2022, 99, noot M. 
BRACKX

• Trefwoorden ➔ ‘gewone verblijfplaats’ – bevoegde rechter

• Samenvatting ➔

17

18



10

• Feiten:

• de man, die de Franse nationaliteit heeft, en de vrouw, die Ierse is, 
zijn in 1994 in Ierland getrouwd. Zij hebben drie kinderen, inmiddels 
meerderjarig. 

• in 2018 heeft de man een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de 
Tribunal de Grande Instance de Paris (rechter in eerste aanleg Parijs, 
Frankrijk). Omdat die rechter zich relatief onbevoegd heeft verklaard 
om uitspraak te doen over de echtscheiding, heeft de man hoger 
beroep ingesteld bij de Cour d’Appel de Paris (rechter in tweede 
aanleg Parijs, Frankrijk). Deze instantie stelt een prejudiciële vraag 
aan het HvJ.

• De verwijzende rechter merkt o.m. op dat meerdere factoren wijzen 
op de persoonlijke en gezinsband van de man met Ierland, waar hij 
sinds 1999 woonde met zijn echtgenote en zijn kinderen. Hij geeft 
echter ook aan dat de man sinds vele jaren elke week terugkeerde 
naar Frankrijk, waar hij het centrum van zijn zakelijke belangen had 
gevestigd. De verwijzende rechter is dan ook van oordeel dat de man 
in feite twee verblijfplaatsen had, namelijk een doordeweekse 
verblijfplaats in Parijs voor zijn werk en een tweede verblijfplaats bij 
zijn echtgenote en zijn kinderen in Ierland voor de rest van de tijd.

• In het bijzonder wil de verwijzende rechter van het Hof vernemen of 
een echtgenoot die zijn leven verdeelt tussen twee lidstaten zijn 
‘gewone verblijfplaats’ in die twee lidstaten kan hebben, zodat de 
gerechten van beide lidstaten bevoegd zijn om uitspraak te doen over 
de echtscheiding.
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• Beslissing van het Hof

• De man stelt dat hij zijn beroepswerkzaamheden sinds 2010 in Frankrijk 
uitoefent en sinds mei 2017 op vaste en bestendige wijze. Bovendien is hij 
in Frankrijk ingetrokken in een appartement van zijn vader. Hij leidt er een 
sociaal leven. De weigering van zijn echtgenote om in Frankrijk te komen 
wonen, ook al verblijft zij daar regelmatig in het Parijse appartement of in 
het in 2017 gekochte vakantiehuis, is de reden is waarom zij in het dagelijks 
leven naast elkaar zijn gaan leven.

• De vrouw stelt dat zij nooit hebben overwogen om zich met hun gezin in 
Frankrijk te vestigen. De gewone verblijfplaats van het gezin bevindt zich 
dus in Ierland en de man heeft zijn verblijfplaats nooit gewijzigd, hij heeft 
alleen zijn werkadres gewijzigd. Voorts is het feit dat hij sedert meer dan 6 
maanden in Frankrijk werkzaam is en aldaar zijn inkomsten verwerft 
onvoldoende om te stellen dat hij er zijn gewone verblijfplaats heeft. Hij is 
immers tot eind 2018 naar de gezinswoning in Ierland blijven gaan, heeft 
daar hetzelfde leven geleid als voorheen en heeft een advocaat in Ierland 
geraadpleegd toen de echtgenoten vanaf september 2018 overwogen om 
te scheiden.

• Het hof verwijst naar zijn rechtspraak m.b.t. de ‘gewone verblijfplaats’ 
van een kind (arrest van 28 juni 2018, HR, C-512/17, EU:C:2018:513)

• Dit begrip wordt in beginsel gekenmerkt door twee aspecten, ten 
eerste, de wil van de betrokkene om het gewone centrum van zijn 
belangen op een bepaalde plaats te vestigen en, ten tweede, de 
omstandigheid dat de betrokkene met een voldoende mate van 
bestendigheid aanwezig is op het grondgebied van de betrokken 
lidstaat.

• Het staat aan de feitenrechter om na te gaan of op basis van alle 
feitelijke omstandigheden van de zaak daadwerkelijk kan worden 
aangenomen dat de betrokkene zijn gewone verblijfplaats heeft 
verplaatst naar de lidstaat van de feitenrechter.
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• Een echtgenoot die zijn leven verdeelt tussen twee lidstaten, kan 
slechts in één van deze lidstaten zijn ‘gewone verblijfplaats’ hebben, 
zodat uitsluitend de gerechten van die lidstaat bevoegd zijn om kennis 
te nemen van het verzoek tot ontbinding van de huwelijksband.

• Het Hof verwerpt dus de mogelijkheid dat de echtscheidingsvordering 
voor de gerechten van twee lidstaten kan worden gebracht.

Vereffening-verdeling 

Refertedatum
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Antwerpen 16 juni 2020

• Vindplaats ➔ TEP 2021, 329

• Trefwoorden ➔ vereffening en verdeling – refertedatum – eerste 
dagvaarding tot echtscheiding – weglating op de rol

• Samenvatting ➔

• Feiten

• Op verzoek van de man werd een dagvaarding in echtscheiding 
betekend op 18 juli 2002, waarbij die zaak van de rol werd 
weggelaten.

• De man heeft dan opnieuw gedagvaard in echtscheiding op 14 
oktober 2008, procedure die resulteerde in het echtscheidingsvonnis 
van 20 januari 2009, waarbij ook de notaris-vereffenaar werd 
aangesteld. 

• De eerste rechter oordeelde, met overname van het standpunt van de 
notaris-vereffenaar, dat 18 juli 2002 als vereffeningsdatum moest 
worden aangehouden. 
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• De vrouw was gegriefd door deze beslissing en tekende incidenteel 
beroep aan. Zij vroeg dat zou worden gezegd voor recht dat 14 
oktober 2008 als refertedatum wordt aangehouden.

• Beslissing hof

• Het hof van beroep te Antwerpen overwoog dat indien er meer dan
één vordering in echtscheiding is ingesteld, de patrimoniale gevolgen
van de echtscheiding, ten aanzien van de echtgenoten terug werken
tot de datum van de eerste vordering in echtscheiding (art. 1278, lid 2
Ger.W.).

• De datum van de eerste vordering blijft gelden, zolang geen afstand
van geding van de eerste vordering is vastgesteld, geen verzoening bij
gerechtelijke beslissing werd vastgesteld of de eerste procedure niet
formeel tot een einde is gekomen.

• De weglating van de rol is geen beslissing, maar een loutere 
ordemaatregel, die als zodanig geen proces- of civielrechtelijke 
gevolgen met zich meebrengt. 

• De refertedatum is dus 18 juli 2002.

• De vrouw stelde o.a. dat ingevolge de weglating van de rol van de 
zaak, ingeleid op de eerste dagvaarding uit 2002, er niet langer sprake 
was van een nog aanhangige zaak, aangezien een nieuwe rolstelling 
was vereist.
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Vereffening-verdeling

Akkoordvonnis

Antwerpen 2 maart 2021

• Vindplaats ➔ RW 2021-22, 878

• Trefwoorden ➔ Hoger beroep tegen een akkoordvonnis

• Samenvatting ➔
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• Feiten

• Akkoordvonnis m.b.t. de verkoop van een onroerend goed in het 
kader van een vereffening-verdeling (nalatenschap),

• Er zijn geen akkoordconclusies,

• Er is evenmin een geschreven stuk (onderhandse akte) waaruit het 
bestaan van een deelakkoord blijkt,

• Het proces-verbaal van de zitting maakt geen melding van een 
akkoord,

• Een voor de rechter tot standgekomen (deel)akkoord veronderstelt 
dat alle partijen ter zitting aanwezig zijn, minstens zijn 
vertegenwoordigd door een raadsman met een bijzondere volmacht 
tot het sluiten van een deelakkoord, wat niet het geval was.

• Het akkoord blijkt dus enkele en alleen uit het vonnis zelf.

• Beslissing hof

• Het mandaat ad litem van de advocaat geldt niet voor (proces) 
rechtshandelingen die tegelijk een daad van beschikking inhouden 
over bepaalde rechten van de cliënt en/of voor handelingen die een 
verwerking/afstand van bepaalde rechten impliceren. Voor dergelijke 
handelingen is een bijzondere volmacht vereist. Die is er niet.

• Een akkoordvonnis is en blijft een vonnis.
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• Er is een rechtsmiddel mogelijk indien het akkoordvonnis geen 
getrouwe weergave is van het tussen partijen gesloten akkoord.

• Er is immers slechts sprake van een akkoordvonnis wanneer het 
vonnis de tussen de partijen gemaakte overeenkomst getrouw 
weergeeft . Het vonnis waarbij de tussen de partijen gesloten 
overeenkomst door de rechter wordt gewijzigd, is geen 
akkoordvonnis en is voor voorziening vatbaar.

• De hypothese waarin de rechter de overeenkomst niet correct 
verwoordt, is derhalve geen kritiek op de overeenkomst maar op het 
vonnis. Het jurisdictioneel instrumentum congrueert dan niet met het 
contractueel negotium. Dit gegeven is niet toerekenbaar aan de 
procespartijen maar aan de rechter.

Cass. 7 maart  2022

• Vindplaats ➔ onuitg. - ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220307.3N.5 
(juportal.be)

• Trefwoorden ➔ Hoger beroep tegen een akkoordvonnis

• Samenvatting ➔
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Feiten :

-Vader start een procedure om maatregelen te krijgen m.b.t. het kind 
van partijen, waaronder een alimentatiegeld van 250 euro.                                                                                                                
-Moeder verklaart zich akkoord ter zitting met het gevorderde bedrag 
en dat wordt geacteerd in het p.v. van de zitting. Er volgt een 
akkoordvonnis. 

-De moeder gaat in hoger beroep en roept een wilsgebrek in om reden 
dat zij geen inzicht zou gehad hebben in de consequenties van het 
akkoord. Verder dat de parameters van art. 1321 Ger.W. niet werden 
nageleefd en de rechter ook geen nazicht deed of het bedrag 
verantwoord was in het licht van die niet vermelde parameters. 

-De appelrechter te Antwerpen onderzoekt wel de grief m.b.t. het wilsgebrek 
en oordeelt dat dit niet bewezen is. Er volgt echter geen onderzoek m.b.t. de 
grief inzake art. 1321 Ger.W.   
-Het hoger beroep wordt niet toelaatbaar verklaard. 

Beslissing Hof:

-Een akkoordvonnis is vatbaar voor hoger beroep indien het akkoord niet 
wettelijk tot stand gekomen is.    

-De rechter heeft tot taak in zake alimentatie voor kinderen na te gaan of de 
parameters van art. 1321 Ger.W. werden ingevuld (geheel of gedeeltelijk) en 
of het alimentatiebedrag in het licht van die parameters verantwoord is.                                                     
Indien de rechter dat niet doet bij de homologatie dan is de overeenkomst 
niet wettelijk tot stand gekomen en is tegen het akkoordvonnis hoger beroep 
mogelijk. 
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Commentaar:

-Het arrest kan ook doorgetrokken worden naar de overeenkomsten 
gesloten in het kader van een EOT. Indien de overeenkomst bedoeld in 
art. 1288 Ger.W. m.b.t. de kinderalimentatie niet wettelijk is tot stand 
gekomen, dan is er niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor 
een EOT.                             

-Er kan m.i. dan op grond van art. 1297 en 1299 Ger.W. hoger beroep 
worden aangetekend tegen het vonnis van echtscheiding.

Vereffening-verdeling/Notariswissel
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Antwerpen 24 maart 2020

• Vindplaats ➔ RW 2021-22, 963

• Trefwoorden ➔ Vereffeningen verdeling – notarisvereffenaar –
opdracht = intuitu personae

• Samenvatting ➔

• Feiten:

• Positiewissel in der minne door de partijen onmiddellijk na de 
aanwijzing door de rechtbank van twee notarissen (notarisvereffenaar 
(1) versus notarisvertegenwoordiger (2)),

• Notaris (2) wordt notaris (1),

• Het hof moet dit ‘stoemelings’ vaststellen in het p.v. van opening-
werkzaamheden.

• Beslissing Hof:

39

40



21

• Een gerechtelijke opdracht, zoals die van een notarisvereffenaar inzake een 
gerechtelijke vereffening-verdeling, werkt intuitu personae en kan zonder 
tussenkomst van de vereffeningsrechter als opdrachtgever niet worden 
doorgegeven. De aanstelling is niet vatbaar voor conventionele modulering 
of overdracht.

• Een akkoord van partijen hierover is niet mogelijk. Een gerechtelijke 
opdracht is buiten de handel, kan geen voorwerp uitmaken van enige 
private overeenkomst en is conventioneel niet overdraagbaar.

• Dat de in casu in der minne gekozen en aangewezen notaris-
vereffenaar/boedelnotaris eveneens een gerechtelijke opdrachthouder was 
en meer precies de notarisvertegenwoordiger, doet aan bovenstaande 
overwegingen geen afbreuk.

• Opmerking:

• Sinds de Potpourri V-wet van 6 juli 2017 kunnen de gerechtelijke 
opdrachten waarmee een geassocieerde notaris wordt belast, van 
rechtswege en zonder nieuwe aanwijzing, worden uitgevoerd door de 
andere notarissen van de associatie.
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Vereffening-verdeling/geldigheid van 
het huwelijkscontract

Gent 10 december 2020

• Vindplaats ➔ T.Not. 2022, 84

• Trefwoorden ➔ Termijn voor opmaak huwelijkscontract voor het 
huwelijk

• Samenvatting ➔
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Feiten:

• Met het oog op een gepland huwelijk ondertekenen partijen op 3 
januari 2007 een door notaris (…) (met standplaats te (…)) opgesteld 
huwelijkscontract tot scheiding van goederen met toevoeging van een 
beperkte interne gemeenschap.

• Echter volgt (dan) geen huwelijk. De relatie loopt spaak in het jaar 
2011. Op 5 november 2011 wordt een onderhandse regelingsakte 
opgesteld voor slot van alle rekeningen.

• In 2012 (volgens de ene partij) dan wel in 2014 (volgens de andere) 
komt een verzoening tussen de partijen tot stand.

• Op 30 oktober 2014 treden de partijen met elkaar in het huwelijk. 

• In 2015 komt aan de relatie tussen de partijen een einde en bij vonnis 
van 8 november 2016 wordt de echtscheiding uitgesproken op grond 
van artikel 229, § 2 oud BW.

• In het kader van de bevolen vereffening-verdeling van het 
huwelijksstelsel, rijst er primordiaal betwisting over de geldigheid van 
het huwelijkscontract dat de partijen op 3 januari 2007 hebben 
ondertekend.
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Beslissing Hof:

• Het BW bepaalt geen termijn binnen dewelke het huwelijkscontract 
verleden moet zijn vóór het huwelijk. Dit kan vlak vóór, een paar 
dagen, weken, maanden en zelfs jaren zijn. Maar uit feiten kan blijken 
dat het inmiddels is komen te vervallen. Dit kan blijken uit een 
verbreking van de verloving of door het sluiten van een ander 
huwelijk.

• Indien partijen slechts na een lange tijd huwen, kan de vraag worden 
gesteld of zij wel het huwelijkscontract wilden behouden, zoals het 
destijds was opgemaakt. Ingevolge de relatiebreuk en financieel 
akkoord bij regelingsakte van feitelijke scheiding, is de uitwerking van 
het eerder gesloten huwelijkscontract komen te vervallen.

• Volgens het hof staat het vast dat ingevolge de 
relatiebreuk/verbreking van de verloving en navolgende algehele 
vermogensrechtelijke regeling naar aanleiding van het einde van de 
relatie door middel van de regelingsakte en beëindiging van het recht 
van opstal van 5 november 2011, de uitwerking van het 
huwelijkscontract van 3 januari 2007 volkomen was vervallen.

• Het huwelijkscontract herleeft niet zomaar, wanneer er na die 
relatiebreuk een verzoening volgt en vooralsnog een huwelijk.

• Bij de echtscheiding, die daarna volgt, kan een notaris-vereffenaar 
zich niet meer steunen op dat vroegere huwelijkscontract, dat 
ingevolge de feitelijke omstandigheden als vervallen moet worden 
beschouwd.
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2. ECHTSCHEIDING - EOT

Regelingsakte/Dading
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Famrb. Oost-Vl. (afd. Gent) 2 november 2021

• Vindplaats ➔ RW 2021-22, 964

• Trefwoorden ➔ regelingsakte – dading – vergeten 
vermogensbestanddelen

• Samenvatting ➔

• Feiten

• Eiseres had na het overlijden van haar voormalige echtgenoot 
ontdekt dat die over een groepsverzekering beschikte bij zijn 
werkgever. Dat gaf aanleiding tot de uitbetaling van een aanzienlijke 
som aan de tweede echtgenote (als begunstigde). 

• Ten tijde van de echtscheiding werd deze groepsverzekering voor 
eiseres verborgen gehouden terwijl de vermogenswaarde ervan 
behoorde tot het te verdelen actief van de huwgemeenschap. 

• De tweede echtgenote was van oordeel dat de regelingsakte een 
dading is die de partijen tot wet strekt en die tot slot van alle 
rekeningen werd afgesloten zodat de eiseres niets meer te vorderen 
had. 
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• Uit de regelingsakte bleek dat over de groepsverzekering geen 
akkoord werd gesloten. De regelingsakte voorzag bovendien nergens 
wat er diende te gebeuren wanneer de partijen – al dan niet 
opzettelijk – een tot de gemeenschap behorend vermogens-
bestanddeel zouden hebben vergeten. 

• Beslissing rechtbank

• Het streefdoel bij EOT-overeenkomsten is dat ze allesomvattend zijn, 
zodat de contractpartijen alle gevolgen van de echtscheiding insluiten 
en verdere vereffening-verdeling wordt uitgesloten. Dit streefdoel is 
soms onvolkomen.

• Het verbintenissenrecht speelt. Krachtens de art. 2048-2049 oud BW 
is een EOT-regelingsakte met het karakter van een dading beperkt tot 
haar voorwerp, gelet op de bedoeling van de contractpartijen. In 
geval van betwisting komt het de feitenrechter toe de draagwijdte te 
bepalen. De subjectieve werkelijke partijbedoeling gaat voor op de 
verklaarde wil. Het past de werkelijke intentie van de partijen te 
achterhalen zoals die bestond op het ogenblik van de rechts-
handeling. 

• Voorts past een restrictieve interpretatie. De feitenrechter kan 
derhalve bezwaarlijk de draagwijdte van de dading uitbreiden tot 
elementen waarover de contractpartijen geen regeling troffen. 
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• Vergeten vermogenselementen hebben hun voor de EOT geldende 
huwelijksvermogensrechtelijke statuut behouden, zodat vereffening-
verdeling zich alsnog opdringt.

• Aldus dient er te worden teruggegrepen naar het gemeenrechtelijke 
huwelijksvermogensrecht.

• De vordering van eiseres (eerste echtgenote) werd integraal 
toegekend

3. ALIMENTATIE
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Uitkering na echtscheiding 
art. 301 oud BW

Famrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 24 juni 
2021 

• Vindplaats ➔ RABG 2022, 152, noot.

• Trefwoorden ➔ Begroting – Staat van behoefte – Economische 

zelfredzaamheid

• Samenvatting ➔
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• Na echtscheiding is het uitgangspunt de economische 
zelfredzaamheid van elke echtgenoot, waarvan wordt verwacht dat 
deze tracht door inzet van eigen middelen en mogelijkheden primair 
in zijn onderhoud te voorzien, zij het na verloop van tijd. Artikel 301 
oud BW voorziet in een basissolidariteit na het huwelijk, waarbij aan 
de economisch zwakste ex-echtgenoot een uitkering wordt toegekend 
ten laste van de andere economisch sterkere ex-echtgenoot. De 
uitkering strekt ten minste tot dekking van de staat van behoefte.

Famrb. Limburg (afd. Tongeren) 30 september 
2021 

• Vindplaats ➔ RABG 2022, 154, noot S. BROUWERS

• Trefwoorden ➔ Begroting – Staat van behoefte – Normale of 

gemiddelde levensstandaard – Aanzienlijke terugval economische 

situatie

• Samenvatting ➔
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• De rechter houdt bij het bepalen van de staat van behoefte enerzijds 
rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten en 
anderzijds met de aanzienlijke terugval van de economische situatie 
van de onderhoudsgerechtigde. 

• Het is slechts in geval van dergelijke, aanzienlijke, terugval, dat sprake 
kan zijn van een uitgebreidere solidariteit dan louter deze die de 
basisbehoeften dekt. De wet somt op exemplatieve wijze een aantal 
redenen op om deze economische terugval, geheel of gedeeltelijk te 
compenseren. Het gaat om de duur van het huwelijk, de leeftijd van 
de partijen en de gekozen taakverdeling en het daarmee gepaard 
gaande verlies van verdienvermogen.

Commentaar: schipperen tussen ‘zelfredzaamheid’, 
‘levensstandaard’, ‘economische terugval’ en ‘staat 

van behoefte’

Het belangrijke onderscheid tussen ‘modaliteiten’ en

‘criteria’ 

1.  Elementen zoals de duur van de uitkering, de inkorting of de 
verlenging ervan, de mogelijkheid tot degressiviteit, de hoegrootheid 
van het bedrag, de beperking tot de één derde grens zijn modaliteiten
van de uitkering. De rechter kan deze modaliteiten combineren.
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2.  Elementen zoals het dekken van de behoeftetoestand, de 
opgebouwde solidariteit, de zelfredzaamheid, de leeftijd, de duur van 
het huwelijk, de middelen en mogelijkheden, de aanzienlijke 
economische terugval, de levensstandaard, de kinderlast enz. zijn 
criteria voor de toekenning van een uitkering. De rechter kan deze 
criteria combineren, maar hij kan ze ook combineren met een keuze 
van de modaliteiten.

3. De behoeftetoestand is echter het hoofcriterium. Het is een 
zelfstandig criterium. De andere criteria zijn bijkomende criteria of 
parameters  

4. Het hoofdcriterium heeft een relatief karakter, het moet in concreto
beoordeeld worden op grond van de normale levensomstandigheden 
waarin de uitkeringsgerechtigde wegens zijn sociale situatie verkeerde. 
Aldus is het niet gelijk te stellen met het sociaal levensminimum.

De invulling van het criterium is uitgebreider. Het “ten minste dekken 
van de staat van behoefte” betekent dat de uitkering minimaal moet 
worden begroot op het bedrag dat de uitkeringsgerechtigde tekortkomt 
om in zijn (concrete) behoeften te kunnen voorzien. Daarbij kan de 
vergelijking met de levensstandaard of levensstijl van tijdens het 
huwelijk een bijkomend criterium zijn. 
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Deze vergelijking is echter, net zo min als de zelfredzaamheid, ‘het’ 
uitgangspunt bij de begroting en het kan niet de bedoeling zijn de 
uitkeringsgerechtigde via de uitkering, in de levenstandaard van tijdens 
het samenleven te herstellen. Aan de andere kant kan een behoeftige 
ex-echtgenoot na een bepaalde tijd geacht worden zelfredzaam te zijn 
wat niet wegneemt dat hij dan nog steeds in een toestand van 
behoefte verkeert   ➔

‘levensstandaard’ en ‘zelfredzaamheid’: het zijn bijkomende criteria.

Familieverlating
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Cass. 19 oktober 2021

• Vindplaats ➔ AR.  P.21.0484.N,   

juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211019.2N.15   

• Trefwoorden ➔misdrijf familieverlating

• Samenvatting ➔

• Feiten

• In de casus had de vader, die voor zijn minderjarige dochter 
onderhoudsgeld diende te betalen, sommen betaald (ingevolge 
vonnis) ter aflossing van zijn schuld aan de moeder wegens een door 
haar verleende persoonlijke borgstelling. 

• Om een veroordeling voor familieverlating te ontlopen (art. 391bis
Sw), hield de vader voor dat zijn betalingen eerst hadden moeten 
aangerekend worden op de alimentatieschuld. Volgens hem hebben 
onderhoudsschulden t.a.v. kinderen voorrang op alle andere 
schulden. De appelrechter was daar niet op ingegaan en het Hof van 
Cassatie volgde dat standpunt.
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• Beslissing  Cassatie 

• Noch uit artikel 203, §1 oud BW, noch uit enige andere wetsbepaling 
volgt dat de betalingen door een schuldenaar die naast 
onderhoudsschulden ook andere schulden heeft bij dezelfde 
schuldeiser, eerst op de onderhoudsschulden en pas dan op de 
andere schulden moeten worden toegerekend.

• Dit bij afwezigheid van uitdrukkelijke toerekening door die 
schuldenaar of toerekening door de schuldeiser in het kwijtschrift.

Fiscale aftrekbaarheid
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Antwerpen 5 januari 2021

• Vindplaats ➔ NFM 2021, 367

• Trefwoorden ➔ Onderhoudsuitkering – aftrekbaarheid –
niet aftrekbare vrijgevigheid

• Samenvatting ➔

• Feiten

• Bij bericht van wijziging van 09/03/2017 deelde de 
belastingadministratie mee dat de door eiser in hoger beroep 
aangegeven onderhoudsgelden niet aanvaard werden. 

• Eiser in hoger beroep was nog steeds gehuwd. Er was geen vonnis in 
verband met de alimentatie. Tevens werd daaraan toegevoegd dat 
het huwelijk van eiser in hoger beroep niet in de aangifte kon worden 
opgenomen, aangezien hij niet samenwoonde.

• Code 1390 werd 0 euro in plaats van 14.770 euro.
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• Beslissing hof

De betaling van het onderhoudsgeld moet voldoen aan de volgende
voorwaarden:

• ze moet geschieden op basis van een wettelijke onderhouds-
verplichting opgenomen in het BW, in het Ger.W. of in een hiermede
gelijklopende wet naar buitenlands recht;

• de betaling dient te gebeuren ten voordele van een begunstigde die
(op datum van betaling) geen deel meer uitmaakt van het gezin van
de onderhoudsplichtige;

• de betaling dient ‘regelmatig’ te geschieden.

• Zodra de uitkeringen plaatsvinden buiten of boven een door de wet of 
de rechter opgelegde verplichting zoals bepaald in artikel 104 WIB92, 
is er geen sprake meer van een (aftrekbare) onderhoudsuitkering, 
maar slechts van een (niet-aftrekbare) liberaliteit.

• De man had vrijwillig betalingen gedaan aan zijn echtgenote in 
Bulgarije van wie hij gescheiden leefde. Hij kon echter geen enkele 
redelijke verantwoording geven voor de stortingen, waarvan de 
bedragen per maand varieerden van 700 euro tot 3.100 euro. 

• De schommeling van de bedragen kon niet verantwoord worden in 
het kader van het uitoefenen van enige wettelijke onderhouds-
verplichting. 
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• Het louter gegeven dat de echtgenote in het jaar 2015 werkloos was, 
vond het hof onvoldoende als bewijs. 

• Dat de betalingen aan zijn echtgenote betrekking zouden hebben op 
de uitvoering van een wettelijke onderhoudsverplichting ten aanzien 
van zijn meerderjarige gehuwde dochter en de twee kleinkinderen die 
bij de echtgenote inwoonden, bleek uit geen enkel gegeven.

Onrechtmatig verkregen bewijs
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Cass. 14 juni 2021 

• Vindplaats ➔ JT 2021, 551 noot D. MOUGENOT,  JLMB 2021, 1470 
(samenvatting), noot,  RABG 2021, 1509, noot  F. MOURLON BEERNAERT, 
RW 2021-22, 1108 (samenvatting), noot J. VAN DONINCK, TBH 2021, 961 
(samenvatting O. VANDEN BERGHE en J. VANSEVENANT), TBH 2021, 2031, 
noot M. SCHELKENS, P&B 2021, 175, VAV 2022, afl. 1, 7, noot L. BREWAEYS 

• Trefwoorden ➔ Onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken –
Heimelijke geluidsopname

• Samenvatting ➔

Feiten:

• Het geschil ging over de verkoopprijs van een tweedehandswagen. Er 
was een getekende bestelbon voor 43.500 euro volgens de koper. 
Volgens de verkoper was dat een vergissing en was de verkoopprijs 
53.500 euro.

• De verkoper trachtte dit te bewijzen met een heimelijke geluids-
opname van een telefoongesprek. 

• De appelrechter te Gent weerde de geluidsopname uit de debatten. 
Hij kreeg ongelijk.
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Beslissing Hof:

• Behoudens wanneer de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, kan het 
gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken 
slechts worden geweerd indien de bewijsverkrijging de 
betrouwbaarheid van het bewijs aantast of indien hierdoor het recht 
op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht.  

• De rechter dient hierbij rekening te houden met al de 
omstandigheden van de zaak, waaronder de wijze waarop het bewijs 
werd verkregen, de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid 
werd begaan, de ernst van de onrechtmatigheid en de mate waarin 
hierdoor het recht van de wederpartij werd geschonden, de 
bewijsnood van de partij die de onrechtmatigheid beging en de 
houding van de wederpartij.

Cass. 16 december 2021

• Vindplaats ➔ RW 2021-22, 1105, noot J. VAN DONINCK. 

• Trefwoorden ➔ Onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken 

– Uitkering na echtscheiding

• Samenvatting ➔
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Feiten:
In deze casus ging het over een betwisting m.b.t. de uitkering na 
echtscheiding. Er was een jarenlang en duurzaam samenwonen als 
gehuwden en op de concrete voorgelegde stukken kon redelijkerwijze 
worden aangenomen dat de feitelijke samenwoning een daadwerkelijke 
verbetering betekende van de economische toestand van de ex-echtgenote. 
De man vorderde de opheffing van de uitkering.

Beslissing Hof (1):
Idem als in het arrest van 14 juni 2021, supra.
Voorts overweegt het Hof:
“Het middel dat ervan uitgaat dat uit het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging, zoals onder meer neergelegd in artikel 6 EVRM, 
voortvloeit dat onrechtmatig verkregen bewijs in geschillen van zuiver 
privaatrechtelijke aard steeds uit het debat moet worden geweerd, faalt in 
zoverre naar recht.”

Opmerking: 

Er blijven situaties waar naar onze mening het onrechtmatig verkregen 
bewijs toch zal moeten geweerd worden, bv. ➔

Het bewijs van de zware fout in het kader van art. 301 oud BW put een 
echtgenoot uit elektronische berichten waaruit moet blijken dat zijn 
echtgenote een overspelige relatie heeft en ook nog eens voor hem 
beledigende uitlatingen heeft gedaan. De echtgenote vraagt om wering 
van dit bewijs, aangezien de berichten werden verkregen door in te 
loggen op haar elektronische account nadat de feitelijke scheiding met 
afzonderlijke woonstmachtiging was ingetreden.

-het recht op nieuwsgierigheid houdt op vanaf de machtiging tot 
afzonderlijke woonst.
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• Er is het overkoepelend grondrecht op de eerbiediging van het 
privéleven (art. 22 Gw en art. 8 EVRM).

Beslissing Hof (2):

• Krachtens art. 301, § 10, derde lid, oud BW kan de rechter de 
onderhoudsverplichting beëindigen wanneer de uitkerings-
gerechtigde samenleeft met een andere persoon als waren zij 
gehuwd. 

• Het is voldoende dat de rechter vaststelt dat de uitkeringsgerechtigde 
samenleeft met een andere persoon als waren zij gehuwd. Er moet 
daarnaast niet aangetoond zijn dat deze samenleving daadwerkelijk 
de economische situatie van de uitkeringsgerechtigde heeft 
verbeterd. De samenleving als koppel volstaat.

4. DIVERSE
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Blijvende saisine familierechtbank

Cass. 23 september 2021

• Vindplaats ➔ RW 2021-22, 950

• Trefwoorden ➔ Ouderlijk gezag – verblijfsregeling – blijvende 
saisine

• Samenvatting ➔
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• Feiten:

• Basis is een beschikking van de rechtbank te Den Haag van 16 mei 
2018 ➔

-hoofdverblijf van het kind bij vader in NL

-zorgregeling (verblijfsregeling) waarbij  het kind fysiek meer bij 
moeder in B verblijft dan bij vader,

-op schooldagen 7d/10d bij moeder tegenover 3d/10d bij vader,

-vordering moeder voor schoolkeuze in B wordt opengelaten omdat 
kind 2 jaar is terwijl schoolplicht in NL op 5 jaar en in B op 6 jaar,

-op basis van gewijzigde omstandigheid nml. schoolplichtige leeftijd 
kind ➔ opstart nieuwe procedure in B (hof van beroep Brussel als 
appelrechter)

• Arrest 29 september 2020 ➔

-machtiging moeder inschrijving in een school Brussels Gewest of 
Brusselse rand,

-aanpassing verblijfsregeling aan het schoolgaan,

-vaststelling ‘gewone verblijfplaats’ in de zin van Brussel IIbis
Verordening in B (centrum van het leven van het kind is in B)➔
Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Beslissing Cassatie:
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• Krachtens artikel 1253ter/7, § 1, eerste lid Ger.W. blijven de zaken die 
worden geacht spoedeisend te zijn, ingeschreven op de rol van de 
familierechtbank, ook in geval van een uitspraak in hoger beroep. In 
geval van nieuwe elementen kan dezelfde zaak opnieuw voor de 
rechtbank worden gebracht.

• Krachtens het tweede lid, 3°, van voornoemde bepaling wordt, met 
betrekking tot de organisatie van de verblijfsregeling, het recht op 
persoonlijk contact en de uitoefening van het ouderlijk gezag, onder 
«nieuwe elementen» verstaan, nieuwe omstandigheden die de 
toestand van de partijen of die van het kind kunnen wijzigen.

• Een wijziging (door de rechter) van de verblijfsregeling ten gevolge 
van een nieuwe omstandigheid in de zin van voornoemd artikel 
1253ter/7, § 1, tweede lid, 3° Ger.W., maakt niet op zich reeds een 
andere nieuwe omstandigheid uit, die een verdere wijziging van de 
verblijfsregeling zou kunnen verantwoorden.
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Tegeneis voor het eerst in hoger beroep

Cass. 19 maart 2021

• Vindplaats ➔ RABG 2021, 1532, noot  B. MAES en RW 2021-22, 516, 
noot.

• Trefwoorden ➔ Tegeneis voor het eerst in hoger beroep

• Samenvatting ➔
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• Feiten:

• Na hun echtscheiding waren partijen verwikkeld in een geschil over 
onderhoudsgelden voor de ex-echtgenote en de beide kinderen. De 
man voerde nieuwe omstandigheden aan bij toepassing van de 
blijvende saisine. Zijn gemiddeld maandelijks inkomen was vervangen 
door een veel lagere invaliditeitsuitkering. 

• De eerste rechter ging op die vordering in en verlaagde de drie 
onderhoudsbijdragen.

• In het geding inleidend verzoekschrift had de man tevens gewag 
gemaakt van de verblijfsregeling van de kinderen, het feit dat zijn 
gewezen echtgenote die regeling niet naleefde, een hangend sociaal 
onderzoek en bezorgdheden van zijn ex-echtgenote in verband met 
de van kracht zijnde verblijfsregeling.

• In hoger beroep vorderde de ex-echtgenote voor het eerst 
onderzoeksmaatregelen en een aanpassing van de verblijfsregeling 
van de kinderen. Die vorderingen werden door de appelrechter te 
Antwerpen onontvankelijk verklaard omdat zij niet werden gesteld 
voor de eerste rechter en ze bijgevolg niet door de devolutieve 
werking van het hoger beroep aanhangig konden zijn gemaakt bij het 
appelgerecht.

• Beslissing Cassatie:

• Een tegenvordering heeft een autonoom karakter zodat ze niet moet 
voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden van art. 807 Ger.W. Die 
gelden enkel voor de eiser die zijn vordering uitbreidt of wijzigt.
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• Er is echter een beperkte toelaatbaarheid voor de tegenvordering in 
die zin dat omwille van de wapengelijkheid van procespartijen en hun 
verplichting tot loyale procesvoering er een feitelijk verband moet zijn 
met een voor de eerste rechter ingestelde vordering.

• In de casus was daar echter aan voldaan vermits de man zelf in zijn 
geding inleidend verzoekschrift gewag had gemaakt van de 
verblijfsregeling van de kinderen en de beweerde miskenning van de 
geldende verblijfsregeling door de moeder, een hangend sociaal 
onderzoek en de bezorgdheden van de moeder.

• Door de devolutieve werking wordt het geschil in zijn geheel (dus niet 
per vordering) met inbegrip van de bedoelde verblijfsregeling voor de 
appelrechter aanhangig. 

Territoriale bevoegdheid bij blijvende 
saisine
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Famrb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 
5 april 2022

• Vindplaats ➔ onuitg.

• Trefwoorden ➔ Ouderlijk gezag – verblijfsregeling – blijvende 
saisine - territoriale bevoegdheid

• Samenvatting ➔

• Feiten:

• EOT met homologatievonnis 27 maart 2018 ➔ regeling kinderen 
famrb. Antwerpen,

• moeder vordert wijziging van de bestaande regeling met 
verzoekschrift van 10 februari 2022 (ouderlijk gezag, verblijf, 
alimentatie enz.)

• volgens vader is er geen sprake van blijvende saisine en is de 
rechtbank te Antwerpen bijgevolg onbevoegd. Indien wel dan is de 
rechtbank territoriaal onbevoegd ➔ Oost-Vlaanderen.

• (opm. indien er geen sprake is van blijvende saisine dan is de sanctie   
de nietigheid van de vordering met de ongegrondheid voor gevolg)

Beslissing famrb.:
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• Er is wel sprake van blijvende saisine,

• Antwerpen is de historische rechter en bijgevolg bevoegd (art. 629bis, 
§ 1 Ger.W.

• Het centrum van de belangen van de kinderen ligt echter in Temse, er 
is geen enkele band met de familierechtbank te Antwerpen  ➔

-partijen woonden ten tijde huwelijk in Temse,

-kinderen ingeschreven bij vader eerst in Temse, nu in Zele,

-school in Temse,

-de school is een sterke stabiele band,

-de rechtbank moet een band hebben met de leefwereld van de          

kinderen,

• De zaak wordt verwezen naar de famrb. te Dendermonde (art. 629bis, 
§ 7, eerste lid Ger.W.
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Feitelijke samenwoners/onbevoegdheid 
familierechtbank

Antwerpen 7 september 2021

• Vindplaats ➔ RW 2021-22, 1039

• Trefwoorden ➔ Feitelijke samenwoners – civielrechtelijke 
aanspraken - bevoegdheid

• Samenvatting ➔
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Feiten:

• In een tussenarrest van 19 januari 2021 oordeelde het hof dat de 
aanspraken van partijen geen procedure van gerechtelijke vereffening 
en verdeling, met een leidende specifieke rol voor de notaris-
vereffenaar, noodzaken. In feite ging het om louter verbintenis-
rechtelijke aanspraken.

• Partijen waren feitelijk samenwonenden.

• Zulke aanspraken moeten partijen via de klassieke weg laten gelden.

Beslissing hof:

• Enkel vorderingen tussen echtgenoten en tussen wettelijk 
samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of 
betreffende hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop 
betrekking hebben, ressorteren onder de bevoegdheid van de 
familierechtbank (artikel 572bis, 3° Ger.W.).

• Vorderingen tussen feitelijk samenwonenden worden hier niet vermeld en 
blijven dus behoren tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank, resp. 
van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg rechtsprekend in kort 
geding.

• De familierechtbank (en de familiekamer van het Hof van Beroep als 
appelrechter) is wel bevoegd voor vorderingen tot verdeling tussen 
(gewezen wettelijk samenwonenden alsook) gewezen feitelijk 
samenwonenden, waardoor de wetgever indirect aan de familierechtbank 
in voormelde specifieke hypothese bevoegdheid verleend heeft voor de 
feitelijk samenwonenden
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• Commentaar: 

• Voor feitelijke samenwonenden is de famrb. ook bevoegd inzake ➔

• voorlopige maatregelen in het kader van betwistingen over materies 
die onder de bevoegdheid vallen van de familierechtbank (zoals de 
onderhoudsverplichtingen t.a.v. de kinderen, de uitoefening van het 
ouderlijk gezag, verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact).

• vorderingen  tot verdeling. 

• in materies met een veronderstelde hoogdringendheid kan de 
familierechtbank beslissen de procedure uit te breiden naar andere 
samen ingeleide vorderingen (art. 1253ter/4, § 2, laatste lid Ger.W.) 
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