INFO BROCHURE
BETREFT:ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

Artikel 1288bis Ger.W. bepaalt dat de vordering tot echtscheiding door onderlinge toestemming wordt
ingeleid bij verzoekschrift. Het dient neergelegd te worden ter griffie van een rechtbank van eerste aanleg
naar keuze van de echtgenoten, op de sectie familie- en jeugdrechtbank.
Het verzoekschrift mag neergelegd worden door de echtgenoten zelf, de notaris en/of de advocaat.

Het verzoekschrift dient te vermelden: (zie bijlage)
1°
2°
3°
4°
5°

de dag, de maand en het jaar;
de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de verzoekers;
geboortedatum en geboorteplaats van de verzoekers;
het onderwerp en in het kort de gronden van de vordering;
de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet nemen.

Als bijlagen bij het verzoekschrift dienen neergelegd te worden:
1°
2°
3°
4°
5°

de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288 Ger.W. (dit is de
REGELINGSAKTE: zie bijlage)
in voorkomend geval, de boedelbeschrijving die in artikel 1287, tweede lid, Ger.W. wordt bedoeld;
een uittreksel uit de geboorteakte en uit de huwelijksakte van de echtgenoten;
een uittreksel uit de geboorteakte van de minderjarige kinderen bedoeld in artikel 1254, §1,
tweede lid, Ger.W;
bewijs van nationaliteit en woonst (met historiek) van elk van de echtgenoten (Nota: een attest
afgeleverd door uw gemeente is vereist: een kopie van de identiteitskaart volstaat niet!)

OPMERKING 1: alle anderstalige documenten moeten naar het Nederlands vertaald worden! De vertaling
gebeurt door een beëdigd vertaler, verbonden aan de rechtbank, en diens vertaling dient gelegaliseerd te
worden door de rechtbank waaraan de beëdigd vertaler is verbonden. Deze vertaling mag max 6 maanden
oud zijn.
OPMERKING 2: de bijlagen die bij het verzoekschrift worden neergelegd, mogen maximum zes maanden
oud zijn. De buitenlandse akten mogen maximum 1 jaar oud zijn.
Van het verzoekschrift en de bijlagen worden één origineel en één afschrift neergelegd. Het verzoekschrift
en de regelingsakte moeten elk apart (in een apart document) worden neergelegd.
Het origineel van het verzoekschrift dient ondertekend te worden door beide echtgenoten of door ten
minste een advocaat of een notaris.

Er is een rolrecht van 100 euro verschuldigd, bedrag dat ter griffie van de familie- en jeugdrechtbank kan
betaald worden of kan gestort worden op volgend rekeningnummer:
IBAN: BE94 679-2008981-14
BIC: PCHQBEBB

van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/1,
2000 Antwerpen, met als vermelding de referte “EOT + namen van beide partijen”.

Tot slot:
Artikel 1289, §1 Ger.W. zegt dat wanneer de echtgenoten al meer dan zes maanden gescheiden leven op
de dag van de neerlegging van het verzoekschrift, en de persoonlijke verschijning door de rechtbank niet
wordt bevolen, de procedure schriftelijk verloopt.

Mogelijke vermeldingen
Verzoekschrift tot echtscheiding onderlinge toestemming
De heer….,beroep, geboorteplaats, geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats
Mevrouw….,beroep, geboorteplaats, geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats
Hierna te noemen verzoekers.
Voor wie optreedt – desgevallend – naam notaris of naam advoca(a)t(en)

GEVEN EERBIEDING TE KENNEN
-

-

dat zij gehuwd zijn te…datum…;
dat er al dan niet een huwelijkscontract werd opgesteld en zo ja het welke?;
dat er al dan niet minderjarige kinderen zijn omtrent welke zij een overeenkomst moeten aangaan.
Dat geen van de verzoekers nog kinderen heeft waarvan de afstamming ten opzichte van één van
hen werd vastgesteld. Dat er geen andere kinderen zijn die zij samen opvoeden;
dat verzoekers overeenkomstig artikel 230 van het Burgerlijk Wetboek door onderlinge
toestemming uit de echt wensen te scheiden;
dat er al dan niet een boedelbeschrijving werd opgesteld;
dat verzoekers deze procedure wensen in te leiden voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Antwerpen, afdeling Antwerpen;

Regelingsakte
De regelingsakte moet apart worden opgemaakt.
Dit kan gebeuren door de echtgenoten zelf, de notaris en/of de advocaat.
Let op: indien er een onroerend goed is in de huwelijksgemeenschap dient er een notariële akte
opgemaakt worden!
Deze notariële akte moet voorzien zijn van het registratierelaas:
“Geregistreerd op het registratiekantoor…Register…Boek…Blad… Vak…
Ontvangen registratierechten: ……..”
de akte kan neergelegd worden zonder dit registratierelaas maar met vermelding door het
registratiekantoor van volgende clausule:
“Afschrift afgeleverd zonder registratierechten overeenkomstig de geldende tolerantie inzake artikel 172
W. Reg. en voorkomend geval art; 3.12.3.0.5 § 1 VCF. Deze akte werd ter registratie aangeboden op….en
het betreffende registratierelaas werd op heden (minimaal 7 dagen later) nog niet ontvangen.”
Mogelijke vermeldingen:
Regelingsakte
De heer….,beroep, geboorteplaats, geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats
Mevrouw….,beroep, geboorteplaats, geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats
willen overgaan tot echtscheiding door onderlinge toestemming, en dat zij met het oog daarop,
overeenkomstig de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek hun wederzijdse rechten hebben
geregeld als volgt:
(vb. van beslissingen, niet limitatief)
-

lichamelijke roerende goederen (vb. kleding, persoonlijke voorwerpen, inboedel, auto’s,…);
onlichamelijke roerende goederen (vb. financiële rekeningen, verzekeringen,…);
schulden (vb. inkomstenbelastingen, hypothecaire schuld, leningen,…);
onroerende goederen;
overlevingsrechten – erfrecht (of man en vrouw al dan niet van mekaar erven indien één van
beiden komt te overlijden tijdens de procedure);
verblijfplaats van partijen
onderhoudsuitkering door de ene echtgenoot aan de andere te betalen;
wie draagt de kosten van de procedure;

KINDEREN:
-

voor de verblijfsregeling van de kinderen wordt geopteerd voor co-ouderschap;
huisvesting;
wie treft de beslissingen m.b.t. studies, keuze school, enz…;
afgesproken periodes vermelden, wie ze afhaalt enz…;
de vakantieperiodes APART vermelden;
bijdrage in levensonderhoud;

