
 
 
 
MODEL ECHTSCHEIDING MET ONDERLINGE TOESTEMMING 
 
 
 
 

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST 
 
 
 
TUSSEN 
 
De heer …., (beroep) …, (geboorteplaats en datum) …, (nationaliteit) …, (woonplaats) …; 
 
 
EN 
 
Mevrouw … (beroep) … (geboorteplaats en datum) …, (nationaliteit) …, (woonplaats) …; 
 
 
I. UITEENZETTING 
 
 
A. HUWELIJK EN HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 
 
Partijen zijn gehuwd voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente … op …. 
Zij zijn gehuwd onder het stelsel van … volgens huwelijkscontract verleden voor notaris … te 
… op … 
Zij verklaren geen enkele akte van wijziging, vereffening, of verklaring aangaande hun 
huwelijkse voorwaarden verleden te hebben. 
 
 
B. AFSTAMMELINGEN 
 
Partijen hebben (het) (de) volgend(e) minderjarig(e), ongehuwd(e) en niet ontvoogd(e) 
kind(eren), omtrent zij een overeenkomst dienen aan te gaan: … 
(voornamen, naam, geboorteplaats en datum, woonplaats). 
 
Zij verklaren geen andere wettige, natuurlijke, geadopteerde of door adoptie gewettigde 
kinderen te hebben waarover een regeling moet worden getroffen. 
 
 
C. INVENTARIS 

 
Partijen verklaren mekaar omstandig ingelicht te hebben over hun roerende en onroerende 
gemeenschapsgoederen (bij scheiding van goederen: van hun onverdeelde goederen), en alle 
lopende schulden, vergoedingen en overeenkomsten waaromtrent een regeling door art. 1287 
GWB is vereist. 
Zij bevestigen volledig op de hoogte te zijn van hetgeen ieder van hen in zijn of haar bezit 
heeft, van hetgeen ieder van hen gehouden is, voor zover beiden daarop aanspraken kunnen 



hebben of beiden daartoe gehouden kunnen zijn.  Bijgevolg bevestigen zij daaromtrent geen 
inventaris te wensen. 
 
 
II – OVEREENKOMST 
 
 
A. REGELINGSAKTE – ART. 1287 GWB 
 
Ten titel van transactionele regeling van hun vermogensrechten, zijn partijen het volgende 
overeengekomen. 
 
 
1. ROERENDE GOEDEREN 
 
1.1. Inboedel 
 
De lichamelijke roerende goederen zijn tussen partijen feitelijk reeds verdeeld en aan ieder 
van hen wordt toegedeeld hetgeen thans in zijn of haar bezit is. 
 
1.2. Autovoertuig 
 
De wagen … wordt toegedeeld aan mijnheer/mevrouw … die eveneens wordt gemachtigd de 
inschrijving op zijn of haar naam bij de Diensten van het Wegverkeer aan te vragen. 
 
1.3. Financiële rekeningen 
 
Partijen hebben geen gezamenlijke financiële rekeningen meer.  Aan ieder van hen worden de 
rekeningen toegedeeld die thans op zijn of haar naam geopend zijn en ieder van hen is 
voortaan met uitsluiting van de andere gerechtigd op het kredietbedrag of gehouden tot het 
debetsaldo van deze rekeningen. 
 
1.4. Effecten en waarden 
 
Kasbons, obligaties, aandelen, munten enz. zijn reeds tussen partijen verdeeld.  Zij bevestigen 
in het bezit te zijn van hetgeen hen elk moet toekomen. 
 
1.5. Levensverzekeringen – groepsverzekeringen – schuldsaldoverzekeringen 
 
De partijen komen overeen de levensverzekering bij de … polisnummer … af te kopen en het 
saldo tussen beiden te verdelen, ieder voor de helft. 
 
OF 
 
Nopens de levensverzekering bij de … polisnummer …, is mijnheer/mevrouw … 
verzekeringsnemer en mevrouw/mijnheer … de begunstigde. 
 
Partijen zijn hierover het volgende overeengekomen. 
 



De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de 
verzekeringsnemer toekomen, blijven hem/haar zowel gedurende de proeftijd als na de 
overschrijving van de echtscheiding toebehoren, waaronder het recht op afkoop, reductie, 
voorschot en in pandgeving. 
De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding 
opeisbaar worden, komen uitsluitend toe als volgt: 
- Bij leven aan de verzekeringsnemer. 
- Bij overlijden aan zijn erfgenamen of aan de door hem nog aan te duiden begunstigde. 
Mevrouw/mijnheer … verklaart af te zien van haar/zijn aanwijzing als begunstigde, zodat de 
verzekeringsnemer van heden af vrij is een andere begunstigde aan te wijzen. 
Mijnheer/mevrouw …  bevestigt dat de premies die voorheen voor deze levensverzekering 
werd betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van 
het gemeenschappelijk vermogen te bovenzijn gegaan. 
 
OF 
 
De verzekeringsprestaties van de schuldsaldoverzekering bij de maatschappij … die tijdens de 
proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, zullen zoals met 
deze maatschappij overeengekomen werd, uitsluitend dienen tot de gehele/gedeeltelijke 
aflossing van het bij overlijden of bij de eindtermijn van de leningsovereenkomst 
verschuldigde bedrag. 
Voor het saldo komen partijen overeen dat dit aan de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen 
zal worden uitbetaald.  De verzekeringsnemer zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing 
op de hoogte brengen. 
 
1.6. Pensioensparen 
 
Partijen verklaren elk een contract van pensioensparen te hebben onderschreven, t.w. 
- Mijnheer … 
- Mevrouw … 
De rechten en verplichtingen daaraan verbonden, worden aan elk van hen toegekend. 
 
 
2. SCHULDEN 
 
2.1. Hypothecaire schuld 
 
De schuld opzichtens de … ingevolge hypothecaire lening aangegaan bij akte verleden voor 
notaris … te … op … wordt voortaan geheel en uitsluitend gedragen door mijnheer/mevrouw 
… 
 
Hij/zij staat in voor de verdere aflossing ervan in kapitaal, intresten en aanhorigheden. 
 
2.2. Kredietschulden 
 
Bij de … werd op … een kredietovereenkomst aangegaan voor een oorspronkelijk bedrag van 
… 
De verplichtingen met betrekking tot deze lening zo in hoofdsom, intresten, kosten of 
bijkomende verplichtingen, worden voortaan uitsluitend gedragen door mijnheer/mevrouw … 
 



2.3. Huurovereenkomst 
 
De rechten en verplichtingen verbonden aan de huurovereenkomst van de 
woning/appartement te … afgesloten door mijnheer/mevrouw worden toegekend aan 
hem/haar, met inbegrip van de rechten verbonden aan de gestelde huurwaarborg. 
 
2.4. Verzekeringspremies 
 
De premis van de verzekeringspolis, burgerlijke aansprakelijkheid, familiale verzekering, 
brandverzekering inboedel, ongevallenverzekering, autoverzekering, enz. worden vanaf de 
eerstvolgende vervaldag gedragen door mijnheer/mevrouw … 
 
2.5. Inkomstenbelastingen 
 
De nog verschuldigde belastingen en taksen zullen, voor zover ze slaan op de periode voor de 
feitelijke scheiding van de echtgenoten, ten laste blijven van beiden, ieder voor de helft. 
Voor alle belastingen en taksen daarentegen, die slaan op de periode na de aanvang van de 
feitelijke scheiding tussen partijen, zal elke echtgenoot, wat zijn inkomsten betreft, 
schuldenaar of schuldeiser zijn, onder voorbehoud van de rechten van de fiscus. 
De echtgenoten verklaren dat de feitelijke scheiding aanvang genomen heeft op … 
 
2.6. Derden 
 
Ieder van de partijen bevestigt te weten dat de regeling van de schulden enkel tussen hen geldt 
en aan de schuldeisers tegenover wie zij zich hebben verbonden, niet kan worden 
tegengeworpen. 
De regeling verleent ieder van hen slechts verhaal tegen de andere voor het geval hij/zij tot 
betaling zou worden aangesproken van een schuld die door deze overeenkomst ten laste van 
de andere is gelegd. 
 
 
3. ONROERENDE GOEDEREN 
 
Partijen bevestigen samen of afzonderlijk geen eigenaars te zijn van enig onroerend goed, 
noch daarin gerechtigd te zijn. 
 
OF 
 
Het aandeel in het onroerend goed gelegen te … dat persoonlijk toebehoort aan 
mijnheer/mevrouw … blijft zijn/haar persoonlijk eigendom. 
 
OF 
 
Partijen zijn overeengekomen het onroerend goed gelegen te … te verkopen aan een derde, 
hetzij uit de hand, hetzij bij wijze van openbare verkoop, en dit uiterlijk voor het definitief 
worden van de echtscheidingsbeslissing. 
De te bekomen verkoopprijs zal aangewend worden tot aanzuivering van de hypothecaire 
schuld die het goed bezwaart en van de andere schulden die er verband mee houden, met 
inbegrip van de kosten m.b.t. het te koop stellen van het onroerend goed evenals de kosten 
van opheffing van de hypothecaire inschrijving. 



Het saldo van de prijs komt ten goede aan beide partijen, ieder voor de helft. 
Indien de prijs ontoereikend is om alle schulden te betalen, wordt het negatief saldo gedragen 
door beide partijen, ieder voor de helft. 
 
OF 
 
Partijen komen overeen het goed in onverdeeldheid te houden tot aan de verkoop ervan, 
waartoe ze besloten hebben en waarvoor ze de nodige opdrachten hebben gegeven. 
Alle lasten en kosten die het onroerend  goed bezwaren, met inbegrip van de onderhouds- en 
alle herstellingskosten, brandverzekeringspremie en onroerende voorheffing, worden tot aan 
de verkoop ervan gedragen door de beide partijen, ieder voor de helft. 
De te bekomen verkoopprijs zal aangewend worden tot aanzuivering … (zie supra). 
Het saldo van de prijs komt ten goede aan beide partijen, ieder voor de helft … (zie supra). 
Van zodra de heer … elders gaat wonen en zolang de onverdeeldheid duurt, dit wil zeggen, 
tot het voormelde eigendom verkocht is, wordt het uitsluitend genot van het onroerend goed 
toegekend aan mevrouw …  Zij zal dan ook alleen alle daden van behoud en louter beheer in 
verband met dit goed alleen stellen. 
Zij is voor dit uitsluitend genot geen vergoeding aan de onverdeeldheid  of aan de heer … 
verschuldigd, doch kan alleen persoonlijk en met hen die van haar gezin deel uitmaken, van 
dit recht van genot gebruik maken, en ze kan het recht noch aan derden afstaan, noch 
krachtens dit recht enige verhuring van het geheel of een deel van het onroerend goed 
toestaan. 
 
 
4. ERFRECHT TUSSEN ECHTGENOTEN BIJ OVERLIJDEN TIJDENS DE 

PROCEDURE 
 
Voor het geval dat één van hen mocht overlijden voor het definitief worden van het vonnis of 
van het arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, komen de echtgenoten overeen 
elk erfrecht van de langstlevende echtgenoot met inbegrip van de wettelijke reserve uit te 
sluiten. 
 
Deze overeenkomst heeft geen gevolg indien afstand van de procedure gedaan wordt. 
 
OF 
 
Voor het geval dat een van hen mocht overlijden voor het definitief worden van het vonnis of 
van het arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, komen de echtgenoten overeen 
dat de langstlevende in de nalatenschap van de eerst stervende de rechten bedoeld in art. 745 
bis en 915 bis BW zal kunnen laten gelden. 
 
 
5. SLOT VAN ALLE REKENING 
 
Elke partij verklaart uitdrukkelijk ter verzaken aan alle voordelen die hij/zij uit enige 
beschikking van zijn/haar huwelijkscontract of van een wijziging hieraan zou kunnen halen.  
Hij/zij verzaakt o.a. aan elke vooruitmaking, ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk 
vermogen en elke schenking terzake van overlijden. 
Huidige overeenkomst maakt volledig en definitief een einde, tussen partijen, aan elke 
inbreng, terugneming, verdeling, rekening, vereffening of enig recht uit welk vermogen ook 



dat tussen hen zou bestaan.  Partijen komen overeen dat zij uit dien hoofde niets meer 
verschuldigd zijn aan elkaar, noch van elkaar te vorderen hebben. 
Dit alles onder voorbehoud van hetgeen in het slot van deze overeenkomst is vermeld met 
betrekking tot verzwegen activa of passiva. 
 
 
B. FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST – ART. 1288 GWB 
 
 
1. VERBLIJF GEDURENDE DE PROEFTIJD 

 
Tijdens de proeftijd zal mijnheer verblijven te … en mevrouw te … 
 
Partijen komen overeen dat deze verblijfplaats in de loop van de procedure gewijzigd zal 
kunnen worden mits de partij die verhuist zijn/haar raadsman hierover tijdig bericht, zodat de 
nodige formaliteiten t.o.v. de Rechtbank van Eerste Aanleg kunnen worden vervuld. 
 
 
2. OUDERLIJK GEZAG, VERBLIJF EN RECHT OP PERSOONLIJK CONTACT 
 
(Gezamenlijke uitoefening met een weekend en vakantieverblijfsregeling) 
 
Het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van het kind wordt zowel tijdens de 
proeftijd als na de echtscheiding door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend, zoals dit 
voorzien is in de art. 373, 374 al. 1 en 384 BW. 
Dit betekent dat de ouders gezamenlijk het recht van bewaring, het recht van zorg en het 
beslissingsrecht inzake fundamentele opties of het opvoedingsrecht uitoefenen.  Ook blijven 
zij gezamenlijk de goederen van hun kinderen beheren en gezamenlijk optreden als hun 
vertegenwoordigers. 
Tijdens de periodes waarin het kind bij één ouder verblijft, oefent die ouder evenwel alleen 
alle bevoegdheid uit met betrekking tot de dag-dagelijkse opvoeding van, en zorgen om het 
kind. 
Zowel tijdens de proeftijd als na de echtscheiding zal het kind beurtelings bij de vader en bij 
de moeder verblijven zoals hierna bepaald.  Het kind zal evenwel bij de vader/moeder in het 
Bevolkingsregister worden ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf, ook zijn 
wettelijke woonplaats zal daar zijn. 
Het kind zal één week op twee (of bijvoorbeeld één maand op twee, enz.) bij de vader 
verblijven, namelijk van (dag, uur) tot (dag, uur) en gedurende dezelfde daaropvolgende 
periodes bij de moeder verblijven. 
Het kind wordt bij de aanvang van zijn vaders periode op het einde van de schooldag door 
vader op school afgehaald en bij het einde van vaders periode bij de aanvang van de 
schooldag door vader op school gebracht.  Hetzelfde geldt voor moeder m.b.t. haar periodes. 
 
(Eventueel): 
Voor de schoolvakanties wordt volgende regeling overeengekomen: 
 
a) In gemeen overleg te bepalen en bij gebreke daaraan, 
b) (bijvoorbeeld) afwisselend de pare jaren steeds de tweede helft en de onpare jaren de 

eerste helft enz. 
c) Kind te halen en te brengen door de vader/moeder. 



d) Na de vakantieperiodes wordt de (wekelijkse/maandelijkse) verblijfsregeling hernomen 
als volgt… 

 
(Exclusieve uitoefening met regeling van het recht op persoonlijk contact). 
 
Het gezag over de personen en het beheer van de goederen van het kind worden zowel tijdens 
de proeftijd als na de echtscheiding uitsluitend door de moeder/vader uitgeoefend.  Dit 
betekent dat alleen de moeder/vader het recht van bewaring heeft, en het recht van zorg 
alsook het beslissingsrecht inzake fundamentele opties of het opvoedingsrecht. 
De moeder/vader heeft ook het beheer over de goederen van het kind, heeft er het genot van, 
en treedt op als zijn vertegenwoordiger. 
Het recht op persoonlijk contact van de andere ouder wordt zoals hierna bepaald uitgeoefend, 
behoudens regeling in der minne, als volgt: 
 
- Tijdens het schooljaar … 
- Tijdens de vakanties … 
- Tijdens de ontspanningsvakanties … 
 
Als deze of zijn gemachtigde de kinderen niet is komen afhalen 1 uur na het overeengekomen 
uur, wordt verondersteld dat hij voor die dag afstand gedaan heeft van de uitoefening van zijn 
recht op persoonlijk contact. 
Hetzelfde geldt voor de vakantieperiode, voor de dag overeengekomen voor de aanvang van 
de periode van de vakantie. 
Tijdens voormelde periodes oefent deze ouder alleen alle bevoegdheden uit met betrekking tot 
de dagdagelijkse opvoeding van en zorgen om het kind. 
Deze ouder houdt ook contact met het kind via de telefoon of per briefwisseling, wanneer hij 
of het kind dat wensen.  Hij kan bij de moeder/vader of bij derden zoals de schooldirectie, alle 
nuttige informatie over het kind inwinnen, en zich in het belang van het kind tot de 
Jeugdrechtbank wenden. 
De moeder/vader verbindt zich ertoe de andere ouder te informeren over alles wat het kind 
aanbelangt, en het contact tussen het kind en de andere ouder altijd in een zo sereen mogelijke 
sfeer te laten verlopen. 
Het kind zal zijn woonplaats hebben bij zijn moeder/vader en aldaar worden ingeschreven in 
de bevolkingsregisters. 
 
(Exclusieve uitoefening in verzwakte vorm). 
 
Zie voor de formulering van de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag de clausule 
hiervoor.  (De eerste alinea aanvullen met: … behoudens de hierna bepaalde belangrijke 
beslissingen.) 
 
Verder aan te vullen met: 
 
Tevens verbindt de moeder/vader  zich ertoe overleg te plegen met de andere ouder voor 
belangrijke beslissingen betreffende de huisvesting van het kind, de opleiding (keuze van 
hogere studies en van school, herkansing bij mislukkingen, nieuwe oriëntaties, studies/stages 
in het buitenland, enz.), betreffende zijn gezondheid (niet hoogdringend heelkundig ingrijpen, 
langdurige behandelingen, behandelingen gepaard gaande met aanzienlijke kosten, enz.), de 
godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes. 



Indien dit overleg niet leidt tot een gezamenlijk standpunt van beide ouders, zal de beslissing 
van de moeder/vader doorslaggevend zijn, onverminderd het verhaal van de andere ouder bij 
de Jeugdrechtbank. 
Het kind zal zijn woonplaats hebben bij zijn moeder/vader  en er worden ingeschreven in de 
bevolkingsregisters. 
 
(In elke regeling te vermelden). 
 
De beschikkingen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag en het verblijf van de 
kinderen, kunnen na de echtscheiding door de bevoegde Rechter worden herzien wanneer 
nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun toestand of die van kinderen 
ingrijpend wijzigen. 
 
 
3. BIJDRAGE IN HET LEVENSONDERHOUD, DE OPVOEDING EN DE PASSENDE 

OPLEIDING VAN DE KINDEREN 
 
De kosten inzake huisvesting, levensonderhoud (voeding, kleding), toezicht, opvoeding 
ontspanning en vrijetijdsbesteding, sportbeoefening en opleiding van het kind worden 
gedragen door de ouder bij wie het kind verblijft voor alle kosten die tijdens de periode van 
dat verblijf moeten worden betaald en op die periode betrekking hebben. 
Daarenboven zijn de ouders overeengekomen dat de vader/moeder in deze kosten nog zal 
bijdragen door de betaling aan de andere ouder van een onderhoudsbijdrage als volgt 
samengesteld: 
 
…, maandelijks en vooraf te betalen, ten laatste op de … dag van iedere maand, door storting 
op de bankrekening … 
 
Deze bijdrage is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen 
(resp. gezondheidsindexcijfer) en zal daaraan worden aangepast, jaarlijks in de maand …, als 
volgt: 
Basisuitkering x indexcijfer maand … voorafgaand aan de aanpassing, gedeeld door het 
basisindexcijfer … 
 
(Eventueel) 
 
(…) 
 
Het basisbedrag zal ook worden verhoogd tot … zodra het kind de leeftijd van (8, 12, 16 jaar 
enz.) zal bereikt hebben. 
 
De bijdrage is verschuldigd tot de opleiding van het kind voltooid is, tenzij het reeds eerder in 
het huwelijk treedt.  Zij wordt niet opgeschort noch verminderd tijdens het verblijf bij de 
uitkeringsplichtige ouder. 
Deze regeling geldt onverminderd de toepassing van de art. 203 en 203bis BW. 
 
Deze bepalingen verplichten de ouders om in te staan voor en passende opleiding en om in de 
kosten van levensonderhoud en opvoeding bij te dragen naar evenredigheid van hun 
middelen, en verleent elk van hen het recht om, onverminderd de rechten van het kind, van de 
andere ouder diens bijdrage te vorderen in de kosten die voortvloeien uit art. 203, § & BW. 



De beschikkingen betreffende deze bijdrage kunnen na de echtscheiding door de bevoegde 
Rechter worden herzien wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun 
toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen. 
De moeder/vader heeft vanaf heden het recht om allen en zonder tussenkomst van de andere 
ouder de kinderbijslagen alsook de eventuele achterstallen te ontvangen.  Hij geeft daartoe de 
andere ouder volmacht, voor zoveel als nodig. 
De vader/moeder zal aan de andere ouder de helft terugbetalen van de buitengewone uitgaven 
voor de kinderen/het kind zoals schoolreizen en andere reizen naar het buitenland, 
geneeskundige en tandheelkundige ingrepen, sportkampen, studieverblijven van lange duur, 
enz., en dit voor zover deze uitgaven geschieden na voorafgaandelijk overleg tussen partijen 
en mits voorlegging van de nodige bewijsstukken van betaling. 
 
OF 
 
De ouders verklaren per kind een kinderrekening te zullen openen bij (naam van de bank en 
haar filiaal) … en dit binnen de maand vanaf heden.  De rekening zal geopend worden op 
naam van de beide ouders en zij zullen elkaar volmacht geven voor de aanwending van de 
gelden, (of, zij zullen gezamenlijk beschikken over de gelden). 
Elk van de ouders/devader/moeder verbindt er zich toe de eerste van elke maand de som van 
… BEF te storten op de kinderrekening en voor de eerste maal, de eerste van de maand 
volgend op de opening van de kinderrekening.  Deze zichtrekening zal aangewend worden 
voor het terugbetalen van de buitengewone uitgaven … (zie supra). 
De betalingsverplichting van bovengemelde onderhoudsbijdragen wort niet opgeschort noch 
verminderd in de periode waarin het kind bij de alimentatiegerechtigde verblijft. 
 
 
4. ONDERHOUDSUITKERING TUSSEN ECHTGENOTEN 
 
Gedurende de proeftijd en na de echtscheiding zijn de echtgenoten elkaar geen uitkering tot 
levensonderhoud verschuldigd. 
 
Zij verklaren voldoende inkomsten te hebben om tijdens de proeftijd in hun onderhoud te 
voorzien. 
 
OF 
 
Tijdens de proeftijd en na het definitief worden van de echtscheiding zal mijnheer … aan 
mevrouw … een onderhoudsuitkering betalen van … BEF per maand, gekoppeld aan de 
schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen (resp. het gezondheidsindexcijfer) 
van de maand … en jaarlijks in de maand … aanpasbaar, als volgt: (zie voor de formule 
supra). 
De omstandigheden waaronder dit bedrag na de echtscheiding kan worden herzien en de 
nadere bepalingen terzake worden als volgt vastgelegd. 
(Bijvoorbeeld) Deze uitkering vervalt na een periode van … jaren ingaande bij de datum van 
de ondertekening van deze overeenkomst en ten laatste bij het overlijden van de 
uitkeringsplichtige. 
 
(of) 
 



De uitkering is niet meer verschuldigd indien de uitkeringsgerechtigde hertrouwt of met een 
andere persoon samenwoont, derwijze dat ze een gemeenschappelijke huishouding voeren.  
De inschrijving in het Bevolkingsregister op een ander adres dan dat van de 
uitkeringsgerechtigde bewijst niet dat er geen samenwoning noch gemeenschappelijke 
huishouding zou bestaan. 
 
(of) 
 
De uitkering blijft verschuldigd ondanks de eventuele andere inkomsten van mevrouw …  
Echter vanaf het ogenblik dat deze bijkomende inkomsten meer zouden bedragen dan … BEF 
netto per maand, geïndexeerd op basis van de index …, zal de uitkering proportioneel 
verminderd worden. 
 
De uitkering vervalt bij het overlijden van mijnheer … 
 
Het bedrag van de uitkering kan herzien worden bij het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd van mijnheer … en in geval van wijzigingen aan zijn financiële situatie door 
gebeurtenissen buiten zijn wil, zoals bijvoorbeeld onvrijwillige werkloosheid, ziekte en 
invaliditeit. 
 
(of) 
 
De uitkering kan verminderd of opgeheven worden naar analogie met art. 301, § 3 al. 2 en 3 
BW telkens als de toestand van de uitkeringsgerechtigde of van de uitkeringsplichtige een 
ingrijpende wijziging heeft ondergaan zodat het bedrag van de uitkering niet meer 
verantwoord is. 
 
De betaling van de uitkering geschiedt op dezelfde wijze en op dezelfde tijdstippen als voor 
de bijdrage in het onderhoud van de kinderen. 
 
OF 
 
Forfaitair en bij wijze van dading verplicht zich de heer … aan mevrouw … een eenmalige 
betaling te doen van … BEF, door storting op derdenrekening van advocaat … en dit uiterlijk 
voor de tweede verschijning van partijen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. 
 
Dit bedrag wordt vrijgegeven als het vonnis definitief is, meer bepaald als de termijn voor 
hoger beroep verstreken is. 
Buiten de voormelde eenmalige uitkering, is er tussen partijen geen enkele uitkering 
verschuldigd, noch tijdens de proefperiode, noch na het definitief worden van de 
echtscheiding. 
 
 
C. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
 
 
1. KOSTEN 
 



De kosten van de gehele procedure – voorafgaande overeenkomsten en regelingsakte, vonnis 
en overschrijving inbegrepen – komen ten laste van beide partijen, ieder voor de helft, met 
uitzondering evenwel van de erelonen van advocaat, door iedere echtgenoot op zich te nemen. 
 
De rechten en erelonen die betrekking hebben op de overdracht van onroerende goederen, 
komen alleen ten laste van de echtgenoot die het goed verkrijgt. 
 
 
2. BEVOEGDHEIDSBEDING 
 
Voor het voeren van de echtscheidingsprocedure hebben partijen besloten te verschijnen voor 
de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te … 
 
 
3. INWERKINGTREDING 
 
1. De bedingen van deze overeenkomst die betrekking hebben op de vermogensrechtelijke 

gevolgen van de echtscheiding worden slechts definitief zodra de echtscheiding werd 
overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. 

2. De bedingen van deze overeenkomst die betrekking hebben op de persoon van de 
echtgenoten of op hun rechten en plichten als ouders worden definitief van zodra de 
echtscheidingsbeslissing in kracht van gewijsde is. 

3. De bedingen die betrekking hebben op de proef tijd zijn van onmiddellijke uitvoering. 
4. Elke echtgenoot erkent in het bezit te zijn van de goederen hem toebedeeld. 
5. Huidige overeenkomst werd aangegaan rekeninghoudend met de vermogenstoestand van 

partijen op datum van heden. 
Goederen en inkomsten die één van partijen onder welke titel ook vanaf deze datum 
verkregen heeft of verkrijgen zal, zal zijn of haar uitsluitend eigendom blijven en alle 
schulden die in hun hoofde vanaf deze datum ontstaan, zullen uitsluitend ten laste blijven 
van degene die ze heeft aangegaan. 
Zo ook voor schulden waarvoor in deze overeenkomst geen regeling werd getroffen, 
omdat degene die ze heeft aangegaan ze niet vermeld heeft; deze schuld blijft dan 
uitsluitend ten laste van degene die ze verzwegen heeft. 
Voor goederen en andere actieve vermogensbestanddelen waarop beide echtgenoten 
gerechtigd zijn en die één van hen aan de andere heeft verzwegen, geldt dat, vermits 
hieromtrent dan ook niets in deze overeenkomst is geregeld, ze nog in onverdeeldheid 
zullen zijn tussen beiden, totdat ook hieromtrent een regeling zal zijn getroffen. 

6. De actieve of passieve vermogensbestanddelen welke partijen te goeder trouw vergeten 
zijn op te nemen in deze overeenkomst, zullen worden vereffend en verdeeld 
overeenkomstig de regels van hun huwelijksvermogenstelsel. 

 
 
 
Opgesteld te … op … in drie exemplaren. 
 
 
 
HET ECHTSCHEIDINGSDOSSIER DIENT TE BESTAAN UIT: 
 



1. Een verzoekschrift in één origineel en één of twee afschriften al naar gelang er geen dan 
wel kinderen zijn.  Het origineel moet getekend zijn door beide echtgenoten of door ten 
minste één advocaat of notaris. 

2. Een origineel van de regelingsakte en voorafgaande overeenkomsten, bestemd voor de 
Rechtbank terwijl de twee andere originelen voor de partijen zelf zijn.  Zij worden 
getekend door de beide echtgenoten. 

3. Eventueel de boedelbeschrijving (facultatief). 
4. Uittreksel uit de geboorteakten van de echtgenoten. 
5. Uittreksel uit de huwelijksakte van de echtgenoten. 
6. Uittreksel uit de geboorteakten van de minderjarige, ongehuwde en niet ontvoogde 

kinderen waarvan beide echtgenoten de ouders zijn, van de kinderen die zij hebben 
geadopteerd, alsmede van de kinderen van één hunner die de andere heeft geadopteerd. 

7. Bewijs van woonst en nationaliteit van ieder van de echtgenoten. 
 
Van de bijlagen sub 2 tot 7 worden dus ook één of twee afschriften gemaakt, zodat er 
evenveel kopijdossiers worden aangelegd. 
 
 
Bron: BESTENDIG HANDBOEK ECHTSCHEIDING 
          Kluwer Rechtswetenschappen 
 
 
 


