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De nieuwe echtscheidingswet

Het huwelijk is niet langer een ‘levensverzekering’…
Didier J.L. BAECKE
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Op 1 september 2007 trad de nieuwe echtscheidingswet in werking. Het veelvoud aan oude
echtscheidingsvormen wordt hierdoor herleid naar twee gronden, namelijk de echtscheiding
wegens onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO) en de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Zowel wat toekomstige als hangende én zelfs afgesloten procedures betreft, verandert het echtscheidingscontentieux grondig. In deze bijdrage wordt dan
ook dieper ingegaan op deze hervormingen.
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Echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting van het
huwelijk (EOO)
Grondslag – Dit type echtscheiding wordt uitgesproken wanneer de rechter vaststelt dat
het huwelijk onherstelbaar ontwricht is en de voortzetting of hervatting van het samenleven
tussen de echtgenoten redelijkerwijs onmogelijk is geworden. De echtscheiding wordt
voortaan aanzien als een echt recht; de fout van één van de partners is niet langer een
noodzakelijke voorwaarde. Meer specifiek voorziet de wetgever drie situaties waarbij er
sprake is van een onherstelbare ontwrichting.
Vooreerst kan één van de echtgenoten – net zoals vroeger – de echtscheiding vorderen
wanneer hij het bewijs levert van de onherstelbare ontwrichting (e.g. getuigenverklaring, p.v.
van vaststelling van overspel, etc.). De echtscheiding wordt dadelijk uitgesproken, zonder
dat een periode van feitelijke scheiding vereist is.
Daarnaast bestaat er een wettelijk vermoeden van onherstelbare ontwrichting wanneer beide echtgenoten:
- na meer dan 6 maanden feitelijke scheiding gezamenlijk de echtscheiding inleiden, of
- na minder dan 6 maanden feitelijke scheiding gezamenlijk een eerste maal verschijnen om
de echtscheiding in te leiden en hierin volharden op een tweede zitting. De tweede zitting
vindt plaats 3 maanden na de eerste verschijning of onmiddellijk na 6 maanden feitelijke
scheiding.
Tot slot bestaat er eveneens een wettelijk vermoeden van onherstelbare ontwrichting wanneer één echtgenoot:
- na meer dan 1 jaar feitelijke scheiding een vordering tot echtscheiding inleidt, of
- na minder dan 1 jaar feitelijke scheiding een eerste maal verschijnt om een vordering tot
echtscheiding in te leiden en hierin volhardt op een tweede zitting. De tweede zitting vindt
plaats 1 jaar na de eerste verschijning of onmiddellijk na 1 jaar feitelijke scheiding.
Het bewijs van de feitelijke scheiding kan met alle wettelijke middelen geleverd worden (e.g.
getuigschrift van woonplaats dat de inschrijving op verschillende adressen aantoont).
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Procedure voor de rechtbank – Behoudens uitzonderlijke omstandigheden is de persoonlijke
verschijning in raadkamer van de verzoekende partij(en) vereist. De rechter moet een verzoeningspoging ondernemen en de partijen inlichtingen verstrekken over de rechtspleging en over het nut
van en de mogelijkheid tot bemiddeling.
Tussentijdse akkoorden – De partijen kunnen op ieder ogenblik tijdens de procedure de rechter
verzoeken hun (zelfs partiële) overeenkomsten te homologeren over de voorlopige maatregelen
met betrekking tot de persoon, het levensonderhoud en de goederen van de echtgenoten of van
hun kinderen. Als de overeenkomst duidelijk in strijd is met het belang van de kinderen zal de rechter evenwel homologatie weigeren.
Deze overeenkomsten zijn uitvoerbaar bij voorraad en gelden enkel tijdens de echtscheidingsprocedure. Na het verstrijken van 3 maanden kunnen de partijen echter om de bekrachtiging ervan
vragen, zodat de maatregelen definitief worden en uitwerking krijgen voor de periode die volgt op
de echtscheiding. Maatregelen met betrekking tot de kinderen moeten evenwel niet bekrachtigd
worden: zij hebben ook na de echtscheiding automatisch uitwerking.
Kosten – De kosten worden in principe verdeeld onder de partijen wanneer de echtscheiding is
uitgesproken op grond van:
- een door beide echtgenoten gezamenlijk ingeleide vordering, of
- een onherstelbare ontwrichting – andere dan de feitelijke scheiding – waarvan het bewijs wordt
geleverd. De rechter kan in deze hypothese echter anders beslissen, rekening houdend met alle
omstandigheden van de zaak.
Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken op grond van een door één echtgenoot ingeleide
vordering, worden de kosten ten laste gelegd van de eisende partij.

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)
Algemeen – Naast de invoering van de EOO als nieuwe echtscheidingsgrond werd tevens de
reeds bestaande EOT door de nieuwe wet aan een grondige revisie onderworpen.
In tegenstelling tot de EOO volstaan bij de EOT geen partiële overeenkomsten; partijen moeten
volledige akkoorden bereiken. Rekening houdend met dit gegeven zal de EOO als echtscheidingsvorm waarschijnlijk aan populariteit winnen ten koste van de EOT.
De voorwaarden voor een EOT worden evenwel soepeler: echtgenoten moeten niet langer minstens 20 jaar oud zijn. Ook het vereiste van minimum twee jaar huwelijk verdwijnt. De echtscheidingsprocedure kan zodoende zonder enige wachttijd worden ingeleid.
Procedure voor de rechtbank – De EOT vereist in principe twee verschijningen van de echtgenoten gezamenlijk en in persoon voor de rechter. Echtgenoten kunnen zich bij de tweede verschijning
evenwel laten vertegenwoordigen door een advocaat of notaris. Indien de echtgenoten aantonen
dat ze op het ogenblik waarop de vordering wordt ingeleid al meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden zijn, worden ze zelfs vrijgesteld van een tweede verschijning.

EOO & EOT – Patrimoniale gevolgen
Huwelijksvermogen – Behoudens overeenkomst in tegenovergestelde zin verliezen de echtgenoten bij zowel de EOO als de EOT alle voordelen die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds
het aangaan van het huwelijk hebben toegekend.
Dit impliceert voor beide echtgenoten een automatisch verval van huwelijksvoordelen (i.e. bedingen
van vooruitmaking, ongelijke verdeling en verblijving) en contractuele erfstellingen. Vroeger was dit
verval enkel in hoofde van de schuldige echtgenoot, en bij de EOT bleven de huwelijksvoordelen
en contractuele erfstellingen onder het oude recht in beginsel zelfs behouden. De nieuwe wet wijzigt dit dus grondig. Enkel bedingen van inbreng blijven – net zoals vroeger – behouden.
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Grondslag van de uitkering – De echtgenoten kunnen op elk ogenblik een overeenkomst sluiten
omtrent de eventuele uitkering tot levensonderhoud, het bedrag ervan en de nadere regels volgens
welke het overeengekomen bedrag zal kunnen herzien worden.
Bij gebrek aan zulke overeenkomst kan de rechtbank in het echtscheidingsvonnis of bij een latere
beslissing op verzoek van de behoeftige echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toestaan
ten laste van de andere echtgenoot. De partner die de echtscheiding heeft aangevraagd kan dus
ook recht hebben op een uitkering.
Om alimentatie na echtscheiding te bekomen is een bewezen fout niet langer noodzakelijk. De
rechtbank kan het verzoek om een uitkering evenwel weigeren indien de verweerder bewijst dat de
verzoeker een zware fout heeft begaan die de voorzetting van de samenleving onmogelijk heeft
gemaakt (e.g. overspel). In geen geval wordt de uitkering tot levensonderhoud toegekend aan de
echtgenoot die een fout heeft begaan, bijvoorbeeld door zich schuldig te maken aan (een poging
tot) echtelijk geweld zoals verkrachting of opzettelijke slagen en verwondingen.
Bedrag – De rechtbank legt het bedrag van de onderhoudsuitkering vast die ten minste de staat
van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken. In tegenstelling tot vroeger sluit de wetgever aan bij het gemeenrechtelijke criterium van de behoeftigheid, en niet langer bij het criterium van
de huwelijkse levensstandaard. De onderhoudsuitkering mag daarnaast niet hoger liggen dan 1/3
van het (netto-)inkomen van de uitkeringsplichtige echtgenoot.
Bij het bepalen van het bedrag van de uitkering houdt de rechtbank rekening met de inkomsten en
mogelijkheden van de echtgenoten en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie
van de uitkeringsgerechtigde. Om die terugval te waarderen, baseert de rechter zich op de duur
van het huwelijk, de leeftijd van de partijen, hun gedrag tijdens het huwelijk inzake de organisatie
van hun noden, en het ten laste nemen van de kinderen tijdens het samenleven of daarna. Indien
nodig kan de rechter beslissen dat de uitkering degressief zal zijn.
De nieuwe echtscheidingswet biedt zodoende aan de rechter de mogelijkheid om rekening te houden met e.g. een partner die tijdens het huwelijk zijn of haar carrière op een laag pitje zette om zich
aan de organisatie van het huishouden en de opvoeding van de kinderen te wijden.
Duur – De duur van de onderhoudsuitkering mag in principe niet langer zijn dan de duur van het
huwelijk.
In geval van buitengewone omstandigheden kan de rechtbank de termijn evenwel verlengen, indien
de uitkeringsgerechtigde aantoont dat hij bij het verstrijken van voormelde termijn – om redenen
onafhankelijk van zijn wil – nog steeds in staat van behoefte verkeert. In dat geval beantwoordt het
bedrag van de uitkering aan het bedrag dat noodzakelijk is om de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde te dekken.
Ontheffing of vermindering – Indien de uitkeringsplichtige verweerder aantoont dat de staat van
behoefte van de uitkeringsgerechtigde verzoeker het gevolg is van een eenzijdig door deze laatste
genomen beslissing en zonder dat de noden van de familie deze keuze gerechtvaardigd hebben,
kan hij worden ontheven van het betalen van een uitkering of slechts verplicht worden tot het betalen van een verminderde uitkering.
Deze bepaling biedt aan de rechter de mogelijkheid om rekening te houden met e.g. een partner
die tijdens het huwelijk zijn of haar carrière op een laag pitje zette, louter omdat de andere partner
een hoog inkomen genereerde.
Indexering en kapitalisatie – De rechtbank die de uitkering toekent, stelt vast dat deze van
rechtswege aangepast wordt aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De rechtbank kan nochtans in bepaalde omstandigheden een ander systeem toepassen. Daarnaast kan de uitkering op elk ogenblik vervangen worden door een kapitaal mits een door de rechtbank gehomologeerd akkoord tussen de partijen of op verzoek van de uitkeringsplichtige.
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Imprevisieleer – Behalve indien de partijen het niet wijzigbaar karakter van de uitkering expliciet hebben bedongen, kan de rechtbank de uitkering verhogen, verlagen of afschaffen in het
echtscheidingsvonnis of door een latere beslissing, indien ten gevolge van nieuwe omstandigheden – onafhankelijk van de wil van de partijen – het bedrag ervan niet meer is aangepast.
Beëindiging – De uitkering is vooreerst niet meer verschuldigd bij overlijden van de uitkeringsplichtige. Maar de uitkeringsgerechtigde mag wel levensonderhoud vorderen ten laste van de
nalatenschap. Daarnaast eindigt de uitkering in ieder geval definitief in geval van een nieuw
huwelijk van de uitkeringsgerechtigde of op het ogenblik waarop deze laatste een verklaring van
wettelijke samenwoning doet, tenzij de partijen anders overeenkomen. Tot slot kan – maar dit is
geen verplichting – de rechter de onderhoudsverplichting beëindigen wanneer de uitkeringsgerechtigde feitelijk samenleeft met een andere persoon als waren zij gehuwd.
Sanctie bij niet-betaling – De rechtbank kan beslissen dat in geval de uitkeringsplichtige zijn
verplichting tot betaling niet nakomt, het de uitkeringsgerechtigde toegestaan is diens inkomsten
of diens goederen die hij overeenkomstig hun huwelijksvermogensstelsel beheert – alsmede
alle andere bedragen die hem door derden verschuldigd zijn – in ontvangst te nemen.
Overgangsrecht – Het recht op levensonderhoud bij procedures ingeleid of echtscheidingen
uitgesproken vóór 1 september 2007 blijft beheerst door het oude recht, behoudens wat de
duurtijd betreft. Vanaf 1 september 2007 wordt het zodoende mogelijk om bepaalde onderhoudsuitkeringen in tijd te beperken, zelfs indien deze uitkering onder het oude recht werd toegekend!

Besluit
De nieuwe echtscheidingswet wijzigt het echtscheidingscontentieux grondig, zowel wat betreft
toekomstige als hangende en zelfs afgesloten procedures. Het is dan ook aangewezen om contact op te nemen met uw advocaat om uw rechtspositie onder de nieuwe wetgeving te evalueren
– zelfs als u reeds vóór 1 september 2007 uit de echt bent gescheiden…

Wet 27 april 2007, B.S. 7 juni 2007
(inwerkingtreding op 1 september 2007)
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