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DE ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMNG 
EN DE WETTEN VAN 1 EN 10 JULI 1972 

door Gabriel TRAEST 
Adjunct-adviseur bij de Senaat 

INLEIDING 

De wet van I juli I972 betreffende de rechtspleging inzake echt
scheiding door onderlinge toestemming en scheiding van tafel en bed 
en haar gevolgen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van I 8 juli 
I972, is het uiteindelijk resultaat van een voorstel van wet in de 
Senaat ingediend op I9 november I969 (I). 

Het doel van de auteur van het oorspronkelijk voorstel was drievoudig, 
nl. de herformulering van artikel 280 B.W., ondertussen het artikel 
1288 Ger. W. geworden, de vervanging van de voorzitter van de 
rechtbank door twee notarissen om de na de eerste verklaring voor
geschreven verschijningen van de partijen te ontvangen en tenslotte 
de opheffing van artikel 305 B.W., dat betrekking heeft op de eigen
domsovergang van de helft van de goederen ten voordele van de kin
deren. 

Tijdens de besprekingen in de bevoegde commissies werden echter 
andere problemen opgeworpen zodat de wijzigingen die het voorwerp 
van deze wet uitmaken, talrijker zijn dan eerst was vooropgesteld. 
De verschillende onderwerpen die de wet aanraakt, kunnen als volgt 
worden geklasseerd: de opheffing van artikel305 B. W. en de gevolgen 
die hiermede gepaard gaan (nr. 2 tot nr. 5), de voorafgaandelijk af te 
sluiten overeenkomst (nr. 6 tot nr. 21) de vermindering van bet aantal 
verschijningen (nr. 22-23), de tussenkomst van de notarissen in de 
procedure (nr. 24 tot nr. 26) de omzetting van de scheiding van tafel 
en bed in echtscheiding (nr. 27) en de overgangsbepalingen (nr. 28-29). 
Voor een enkele overgangsbepaling werd het door de regering nodig 
geoordeeld een aanvullend wetsontwerp in te dienen onder de titel 
, wetsontwerp houdende overgangsbepalingen met betrekking tot 

(I) Het voorstel werd ingediend door Senator Snyers d' Attenhoven, en was medeonderte
kend door de senatoren Pierson, Hambye, Maisse, De Groof en Calewaert. De verslaggevers 
waren, voor de Senaat, de heer Rombaut en voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
de heer Defraigne. 
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artikel 1293 Ger. W.", dat eveneens wet geworden is en verscheen 
in hetzelfde Staatsblad. 

Al kan de hager vermelde indeling wellicht ingegeven zijn door een 
subjectief inzicht bij de beoordeling van de belangrijkheid der gestelde 
problemen, tach is de hiernavolgende bijdrage volgens die indeling 
opgevat. 

§ 1. De opheffing van artikel305 B. W. 

2. Artikel 305 B. W. bepaalde dat in geval van echtscheiding door 
onderlinge toestemming, de eigendom van de helft van de goederen 
van ieder van beide echtgenoten, van rechtswege en volgens de regels 
van de erfopvolging, overgaat op de kinderen uit hun huwelijk gebo
ren. De goederen die het voorwerp uitmaken van deze eigendoms
overgang zijn degene die de echtgenoten bezitten op het ogenblik dat 
zij, bij toepassing van artikel 1289 Ger. W., hun eerste verklaring 
afleggen voor de voorzitter van de rechthmk van eerste aanleg van 
hun keuze. 

Van dit voordeel kunnen genieten al de afstammelingen van ieder van 
de echtgenoten alsmede de kinderen die door hen geadopteerd zijn. 
Zijn deze killderen op dat ogenblik minderjarig, dan behouden de 
ouders evenwel het genot van de naar hun afstammelingen overgegane 
helft tot deze de meerderjarigheid bereikt hebben. Als tegenprestatie 
voor het behoud van het genot hebben de ouders de verplichting om 
kost, onderhoud en opvoeding aan de kinderen te verschaffen overeen
komstig hun vermogen en hun stand. 

Niettegenstaande deze overgang blijven de overige voordelen die door 
de huwelijksvoorwaarden van de ouders aan de kinderen waren toege
kend, behouden. 

Van meetaf aan heeft de auteur van het oorspronkelijk voorstel van 
wet de opheffing van artikel 305 B.W. voorgesteld (1) Een drietal 
argumenten pleitten ten voordele van de opheffing van dit artikel. 
Vooreerst was er de vaststelling dat een dergelijke bepaling niet 
bestond inzake echtscheiding op grand van bepaalde feiten. Vervol
gens stelde men vast dat zelfs in geval van feitelijke scheiding van de 
echtgenoten, ieder van hen zelfs het recht heeft om de meest dwaze 
beslissingen te nemen betreffende zijn eigendom, oak wanneer die 
duidelijk in het nadeel zijn van de kinderen (2). Volledigheidshalve 

(1) Parlem. Besch., Senaat, 1969-70, nr. 52. 
(~) Parlem. Hand., Senaat, 15 februari 1972, biz. 221. 



zij er aan toegevoegd dat dit voorschrift evenmin is opgenomen in het 
voorstel van wet ertoe strekkend de echtscheiding toe te staan op 
grand van feitelijke scheiding van een bepaalde duur, dat thans in het 
parlement in bespreking is (1). Logischerwijze moest de wetgever de 
toepassing van artikel305 B.W. die, ingevolge het in artikel 1310 Ger. 
W. bepaalde, voorgeschreven is ingeval van omzetting van scheiding 
van tafel en bed door onderlinge toestemming in echtscheiding 
eveneens opheffen; zulks is geschied door artikel 6 van de nieuwe wet. 
Een tweede bezwaar meende de auteur van het voorstel te vinden in het 
feit dat de bepaling van artikel 305 B.W. vaak beheersmoeilijkheden 
stelde en de ouders bovendien verhinderde aan hun kinderen de 
voordelen te verlenen die ze zouden kunnen geven indien zij al hun 
middelen hadden behouden. Tenslotte was vastgesteld geworden dat 
de echtgenoten aan dit voorschrift trachtten te ontsnappen en bij 
voorkeur poogden de echtscheiding op grand van bepaalde redenen te 
bekomen, hetgeen inzonderheid voor de kinderen pijnlijker uitvalt. 
De werkelijkheid had bijgevolg de goede bedoeling waarmee artikel 
305 B.W. was ingevoerd, voorbijgestreefd; dit voorschrift moest er 
immers de ouders toe aanzetten over hun intenties ernstig nate den
ken (2). 

De vraag om opheffing van deze bepaling werd zonder aarzeling door 
de Senaatscommissie voor de Justitie bijgetreden, omdat hierdoor 
meteen een bijkomende onrechtvaardigheid vermeden kon worden. 
Een persoon immers die kinderen heeft uit een eerste huwelijk en 
nadien een tweede huwelijk aangaat, dat ontbonden wordt ingevolge 
echtscheiding door onderlinge toestemming, ziet eveneens de helft 
van zijn of haar vermogen aan de uit dit huwelijk geboren kind,eren 
overgaan; zulks geschiedt uiteraard ten nadele van de kinderen uit 
het eerste huwelijk (3). 

Bovendien heeft de wetgever, steunend op de ervaring, met de ophef
:fing van artikel 305 B.W. uitdrukkelijk de bedoeling gehad de belan
gen van de kinderen beter te beschermen. Bepaalde ouders trachtten 
met alle middelen te ontsnappen aan de toepassing van deze bepaling 
en gingen over tot de verkoop van hun onroerende goederen alvorens 
over te gaan tot de boedelbeschrijving door artikel 1287 Ger.W. op
gelegd. Na de opheffing van artikel 305 B.W. bevinden de kinderen 
van ouders die bij onderlinge toestemming uit de echt zijn gescheiden, 

(1) Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 38. 
(2) DE PAGE, I, nr. 1026. 
(3) Parlem. Besch., Senaat, 1969-70, nr. 513, biz. 2. 
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zich in dezelfde toestand als de kinderen van ouders die gescheiden 
zijn op grand van bepaalde feiten (1). 

3· De opheffing van artikel 305 B.W. brengt wel enkele gevolgen met 
zich mede. 
Door het feit dat de helft van de goederen van beide echtgenoten naar 
de kinderen overging met terugwerkende kracht tot op de dag van de 
eerste verklaring, afgelegd voor de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, konden de echtgenoten slechts beschikken over de hen 
resterende onverdeelde helft, die zij in valle eigendom behouden 
hadden. Vanaf dat ogenblik werden de kinderen beschouwd als mede
eigenaars van de goederen die bij toepassing van artikel1287 Ger.W. 
in de boedelbeschrijving opgenomen zijn. Hieruit vloeide meteen voort 
dat de onroerende goederen die deel uitmaakten van de onverdeeld
heid tussen ouders en kinderen en waarbij deze laatsten als medeeige
naars betrokken zijn, niet konden verkocht of verdeeld worden - ten 
minste zolang de kinderen minderjarig waren- zonder dat de voor
schriften van de wet van 12 juni 1816 op de verkoop van goederen 
van minderjarigen (goeddeels overgenomen door het gerechtelijk 
wetboek) in acht genomen werd (2). Deze beheers- en beschikbaar
heidsoelemmering--heeft--voortaan opgehouden- te-bestaan.- De echt
genoten kunnen thans over hun goederen blijven beschikken zonder 
door gelijkaardige beperkingen verhinderd te worden. lngevolge arti
kel 305 B.W. was hen dit onmogelijk zodat zij slechts vrij konden 
beschikken over de goederen die zij na de eerste verschijning voor de 
voorzitter van de rechtbank verkregen. Deze mogelijkheid om te 
beschikken over de goederen die zij daarna en tot aan de uitspraak van 
de echtscheiding hetzij ten bezwarende, hetzij ten kosteloze titel ver
kregen, werd hen slechts geboden sinds de wijziging van artikel 305 
B.W. door de wet van 10 oktober 1967 houdende het gerechtelijk 
wetboek (3), in tegenstelling met wat voordien bestond en waarbij het 
de bedoeling geweest was oak de helft van die goederen aan de echtge
noten te onttrekken (4). Voortaan behouden de echtgenoten zonder 
enige belemmering het volledig beschikkingsrecht. 

4· Met de overgang van de helft van de goederen aan hun kinderen, 
ging het behoud gepaard van het genot van d~e goederen, onder de 

(I) Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 678, biz. 9· 
(2) KLUYSKENS, Personen- enfamilierecht, nr. 507. 
(3) Parlem. Besch., K.v.V., 1965-66, nr. 59-49, biz. 178. 
(4) KLuYsKENS, o.c., nr. 507; - R.P.D.B., Tw. Divorce et separation de corps, nr. 536. 
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verplichting aan die kinderen kost, onderhoud en opvoeding te ver
schaffen. Het behoud van het genot bleef gehandhaafd tot aan de 
meerderjarigheid van de kinderen, zodat het verschaffen van kost, 
onderhoud en opvoeding eveneens tot op dat ogenblik behouden bleef. 
Dit wettelijk genot werd aangezien als een wettelijk vruchtgebruik van 
bijzondere aard, dat afweek van het in artikel 384 B.W. bepaalde. 
Dit artikel kent aan de ouders het genot van de goederen van de kin
deren toe tot deze de valle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben of 
tot zij ontvoogd zijn (1). 

Aan deze uitzondering wordt thans een einde gemaakt. Zulks betekent 
dat de gemeenrechtelijke bepaling van artikel 384 B.W. voortaan 
algemeen van toepassing zal zijn en dat het werkelijk genot, in iedere 
veronderstelling, een einde neemt op het ogenblik dat de kinderen de 
valle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. 

5· De opheffing van artikel305 B.W. heeft uiteraard tot gevolg dat de 
daarin vermelde verplichting om, als tegenprestatie voor het genot van 
hun goederen, aan de kinderen kost, onderhoud en opvoeding te ver
schaffen overeenkomstig hun vermogen en hun stand, eveneens ver
dwijnt. 

Deze weglating betekent vanzelfsprekend niet dat de onderhouds
verplichting een einde neemt. De gemeenrechtelijke bepaling van 
artikel 203 B.W. blijft steeds van toepassing voor de periode die de 
echtscheiding voorafgaat. Voor de periode na de echtscheiding blijft 
artikel 303 B.W. van toepassing dat de ouders de verplichting oplegt 
in het onderhoud en de opvoeding van hun kinderen bij te dragen naar 
evenredigheid van hun middelen. 

De leemte die op dat gebied eventueel zou ontstaan, wordt niettemin 
aangevuld door het nieuwe artikel 1288 Ger. W. dat de opsomming 
bevat van de punten die de echtgenoten verplicht zijn in hun aan de 
eigenlijke procedure voorafgaande overeenkomst vast te leggen. 
Hierin werd een nieuw punt opgenomen dat de echtgenoten verplicht 
het bedrag te bepalen dat elk van hen moet bijdragen in het onderhoud 
en de opvoeding van de kinderen (2). 

Gelet op het feit dat ver~chillende procedures zullen aangevat zijn en 
niet beeindigd bij het van kracht worden van de nieuwe wet, moet de 
vraag gesteld worden vanaf welk ogenblik de toepassing van artikel 
305 B.W. ophoudt van kracht te zijn. Tot op heden had de toepassing 

(r) R.P.D.B., gecit. Tw., nr. 538. 
(2) Zie verder, nr. I 5· 
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van artikel 305 B.W. uitwerking vanaf het ogenblik van de eerste 
verschijning voor de voorzitter van de rechtbank, doch op voorwaarde 
dat de echtscheiding overgeschreven wordt. Daarom moet besloten 
worden dat artikel 305 B.W. niet meer toepasselijk zal zijn voor alle 
echtscheidingen die na de inwerkingtreding van de wet zullen over
geschreven worden, 

W el mag aangenomen worden dat door ,maatregelen van hager hand" 
voor de aan gang zijnde procedures toelating mag verleend worden om 
de overeenkomsten betreffende de goederen te herzien, waartoe de 
echtgenoten zouden willen overgaan ingevolge de opheffing van artikel 
305 B.W. Zulks zou nochtans alleen kunnen geschieden vanaf de 
inwerkingtreding van de wet en voor zover de laatste verschijning 
voor de voorzitter van de rechtbank nag niet plaats heeft gehad (r). 

§ 2. De voorafgaandelijk af te sluiten overeenkomsten 

6. De opheffing van artikel 305 B.W. is de enige wijziging die deze 
nieuwe wet aan het burgerlijk wetboek aanbrengt. De overige immers 
hebben betrekking op het gerechtelijk wetboek en vooreerst op artikel 
1287 Ger. W. 

-Ditartikellegt aan de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding 
door onderlinge toestemming over te gaan, de verplichting op vooraf 
bij de notaris een boedelbeschrijving op te maken en een schatting te 
doen van al hun roerende en onroerende goederen en bovendien, en 
eventueel bij transactie, hun wederzijdse rechten te regelen. Deze akte 
moet de beschrijving, de kadastrale aanduiding en de eigendomstitel 
bevatten van de onroerende goederen die de echtgenoten persoonlijk 
of in gemeenschap bezitten, evenals de naam, de voornaam en de 
plaats en datum van geboorte van de echtgenoten en van de afstam
melingen van ieder van hen, met inbegrip van de kinderen welke zij 
geadopteerd hebben. Tenslotte moet deze akte voor zover zij betrek
king heeft op onroerende goederen, overgeschreven worden op het 
hypotheekkantoor van het rechtsgebied waarbinnen de goederen 
gelegen zijn. 

7. De nieuwe wet heeft het tweede lid van dit artikel opgeheven; 
mogen .dus, in theorie althans, uit de akte verdwijnen, de beschrijving, 
de kadastrale aanduiding en de eigendomstitel evenals de namen van 
de echtgenoten en van de kinderen .. In een eerste redactie was oak de 
verplichting van de overschrijving op het hypotheekkantoor uit de 

(I) Parlem. Besch., K.v.V., 1969-70, nr. 731-4, biz. 2. 
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tekst verdwenen (I). De opheffing was immers het logische gevolg 
van de opheffing van artikel305 B.W. De verschillende aanduidingen 
alsmede de overschrijving waren nodig met het oog op de eigendoms
overgang van de helft van alle goederen op de kinderen, en dienten
gevolge was het vereist dat de akte door een notaris werd opgesteld en 
er meteen voorzien werd in een overschrijving op het hypotheek
kantoor. 

Nochtans is de wetgever op zijn eerste beslissing teruggekomen, al is 
het blijkbaar onrechtstreeks, naar aanleiding van de twistvraag of de 
tussenkomst van de notaris aldan niet vereist was (2). 

Eenmaal dat er beslist werd het opmaken van de boedelbeschrijving 
bij notariele akte te behouden, vond de wetgever het dan ook wenselijk 
de tekst van het derde lid, waar sprake is van de overschrijving, te 
behouden. Gevreesd werd dat de weglating twijfel zou doen ontstaan 
of deze overschrijving nog vereist wordt, hoewel beweerd werd dat het 
behoud van het bedoelde lid overbodig geacht was omdat het slechts 
als een herhaling aangezien werd enerzijds van het in artikel I304 
GerW. bepaalde en anderzijds van de artikelen I, 2 en 5 Hyp. W. (3). 

Het opmaken van de boedelbeschrijving werd tot op heden hoofdzake
lijk gemotiveerd als een waarborg voor de kinderen, waaraan de ouders 
niet konden ontsnappen en ze werd van toepassing geacht welke ook 
het huwelijksstelsel was dat de echtgenoten aangenomen hadden (4). 

Nochtans werden door het oorspronkelijk artikel279 B. W. waar deze 
tekst zich bevond, noch de tussenkomst van een notaris, noch de 
overschrijving voorgeschreven. Beide verplichtingen werden ingevoerd 
door de wet van Io oktober I967 houdende het gerechtelijk wetboek. 
Het was immers de bedoeling van de wetgever zowel aan te sluiten bij 
een reeds bestaande praktijk als meer zekerheid te brengen in het 
rechtsverkeer. Inderdaad heeft de overschrijving tot gevolg dat de 
eigendomsovergang - bedoeld werd degene die ontstaat ingevolge 
toepassing van artikel 305 B.W. -van dat ogenblik af tegenwerpbaar 
is aan derden. W ordt deze formaliteit over het hoofd gezien, dan is 
de echtscheiding weliswaar niet nietig - een amendement in die zin 
werd niet aanvaard- doch de overgang van eigendom zal de tegen
werpbaarheid tegenover derden niet verkrijgen (s). 

(1) Parlem. Besch., Senaat, 1969-70, nr. 513, biz. 4; - Parlem. Besch., K.v.V., 1969-70, 
nr. 73 I -4, biz. 4· 
(2) Zie verder, nr. 24-26. 
(3) Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 678, biz. 5-6. 
(4) WILLEQUET, Du divorce, biz. 200. 
(5) Parlem. Besch., K. v. V., 1965-66, nr. 59-49, biz. 177. 
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8. Het feit echter dat de waarborg in het voordeel van de kinderen 
bedoeld was en ingevolge het verdwijnen van de eigendomsovergang 
overbodig is geworden, vestigt de aandacht op een ander belangrijk 
aspect dat op de voorgrond treedt en eveneens een afdoende motivering 
is voor de verplichte overschrijving van de notariele akte. 

Artikel I304 Ger. W. bepaalt dat het vonnis of arrest waarbij de 
echtscheiding wordt toegestaan, voor wat de goederen van de echtge
noten betreft, terugwerkt tot op het ogenblik van de verklaring die 
deze bij hun eerste verschijning voor de voorzitter van de rechtbank 
afleggen bij toepassing van artikel I289 Ger. W. Dit betekent dater 
op dat ogenblik tussen de echtgenoten een eigendomsoverdracht kan 
plaatshebben, die betrekking heeft op de goederen die in de bij 
notariele akte opgemaakte boedelbeschrijving begrepen zijn en waarbij 
meteen hun wederzijdse rechten al dan niet bij wijze van transactie 
geregeld worden. Zo die akte eveneens onroerende goederen inhoudt, 
dan moet zij, luidens de artikelen I en 5 van de hypothecaire wet van 
I 6 december I 8 5 I, overgeschreven worden. Bovendien is het niet 
ondenkbaar dat er in de loop van het huwelijk een overgang geschied 
is van eigen goederen, dat een of meerdere eigen goederen van een van 
de echtgenoten belast is met een bevoorrechte of hypothecaire 
schuld:v:ord_ering of. dat op . bepaalde roerende goederen vo_orrechten 
rusten. Dit alles heeft de wetgever ertoe gebracht de verplichte over
schrijving van de notariele basisakte ten kantore van de bewaring der 
hypotheken te behouden (I). Gebeurt zulks niet, dan heeft artikel 
I304 Ger. W. weliswaar uitwerking zodat het vonnis of arrest dat de 
echtscheiding toestaat, voor wat de goederen betreft, terugwerkt tot 
de eerste verklaring, doch de eigendomsovergang die eruit voortvloeit 
zal niet tegenwerpbaar zijn tegenover derden (2). 

9· Ingevolge de wijziging die de nieuwe wet aan artikel I287 Ger. W. 
aanbrengt ziet de nieuwe tekst er tenslotte als volgt uit. Het eerste lid 
werd behouden en luidt : ,De echtgenoten die besloten zijn tot 
echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, zijn ertoe 
gehouden vooraf bij notaris een boedelbeschrijving op te maken en 
een schatting te doen van al hun goederen, en hun wederzijdse rechten 
te regelen, waaromtrent het hun evenwel vrij staat een vergelijk te 
treffen". 

Het vroegere derde lid wordt tweede lid en luidt, na een kleine wijzi,.. 
ging die noodzakelijk geworden was door het wegvallen van het vroe-

(x) Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 678, biz. 4· 
(2) Parlem. Besch., K.v.V., 1965-66, nr. 59-49, biz. 177. 
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gere tweede lid, als volgt : ,Een letterlijk uittreksel van de akte, 
waaruit het bestaan van die overeenkomsten blijkt, moet, voor zover 
zij betrekking heeft op onroerende goederen, overgeschreven worden 
op het hypotheekkantoor van het rechtsgebied, waarbinnen de goede
ren gelegen zijn, op de wijze en binnen de termijnen bepaald bij artikel 
2 van de hypotheekwet van I 6 december I 8 5 I, gewijzigd bij de wet 
van IO oktober I9I3"· 

Io. Uit de tekst van het nieuwe artikel zijn echter enkele bijzonder
heden verdwenen ingevolge de weglating van het tweede lid van artikel 
I287 Ger. W. 

Vooreerst is, althans in theorie, niet meer vereist dat de basisakte die 
de boedelbeschrijving en de schatting bevat en de wederzijdse rechten 
van de echtgenoten regelt, meldiqg maakt van de beschrijving, de 
kadastrale aanduiding eh de eigendomstitel van de onroerende goede
ren, evenals van de naam, de voomamen en de plaats en datum van 
geboorte van de echtgenoten. 

Het verdwijnen van deze bijzondere vermelding heeft echter niet tot 
gevolg dat de akte deze gegevens niet meer zal bevatten. De wet 
van I6 december I85I schrijft immers voor welke gegevens de akte 
moet inhouden om voor overschrijving in aanmerking te kunnen ko
men. Aldus moet in elk geval vermeld worden, de identiteit van de 
partijen, zijnde de naam, voomamen, plaats en datum van geboorte; 
deze gegevens moeten immers nagegaan worden volgens de registers 
van de burgerlijke stand of de huwelijksboekjes. Wanneer hieraan 
niet voldaan is zal de overschrijving geweigerd worden. Bovendien 
moet de akte de beschrijving bevatten, namelijk de aard en de ligging 
van elk van de onroerende goederen; de overschrijving heeft tegenover 
derden geen enkel gevolg wanneer aan deze vereiste niet op voldoende 
duidelijke wijze voldaan is. Ten slotte moet de eigendomsoorsprong 
duidelijk vermeld worden, m.a.w. de eigendomstitel die erop wijst 
dat het goed tot het patrimonium behoort van de betrokken persoon (I). 

11. Een nog belangrijker verdwijning uit de nieuwe tekst van artikel 
1287 Ger. W. is de bepaling dat de akte waaruit het bestaan van de 
boedelbeschrijving, de schatting en de regeling van de wederzijdse 
rechten blijkt, de vermelding moet bevatten van al de onroerende 
goederen die de echtgenoten persoonlijk en in gemeenschap bezitten. 

Hierdoor kan eventueel de vraag rijzen welke onroerende goederen 

(1) R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immobiliers, nr. z98 e.v. 
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thans bedoeld worden wanneer het nieuwe derde lid bepaalt dat een 
letterlijk uittreksel van de akte moet overgeschreven worden voor zover 
zij betrekking heeft op onroerende goederen; de nadere toelichting 
die gevonden werd in het opgeheven tweede lid werd immers niet 
overgenomen in het derde lid, dat v66r de wijziging echter wel uit
drukkelijk verwees naar de in het tweede lid voornoemde onroerende 
goederen. Deze vraag houdt uiteraard verband met de inhoud zelf van 
de akte van boedelbeschrijving, schatting en regeling van de weder
zijdse rechten waarin aileen wordt voorgeschreven dat deze akte al de 
roerende en onroerende goederen moet bevatten. 
Enerzijds moet vastgesteld worden dat er nergens een spoor te vinden 
is dat de weglating van het tweede lid mede zou ingegeven zijn door 
de bedoeling van de wetgever om hetzij de persoonlijke hetzij de 
gemeenschappelijke goederen uit te sluiten. Anderzijds werd er reeds 
op gewezen dat het behoud van de verplichte overschrijving van de 
basisakte gemotiveerd werd door de vaststelling dat er een eigendoms
overdracht kan plaats hebben tussen de echtgenoten en dat de eigen 
goederen van de echtgenoten eventueel belast kunnen zijn met een 
bevoorrechte of hypothecaire schuldvordering (r). 

Hieruit vloeit logischerwijze voort dat de boedelbeschrijving al de. 
roerende goederen en al de onroerende goederen moet bevatten die 
zowel behoren tot het persoonlijke patrimonium van een van de echt
genoten als al de roerende en al de onroerende goederen die hen in 
gemeenschap toebehoren. 

12. Deze boedelbeschrijving had eertijds een bijzondere betekenis 
wegens de eigendomsovergang van de helft van de goederen ten 
voordele van de kinderen. Thans hecht de wetgever hieraan dezelfde 
betekenis maar voortaan in het licht van de opheffing van artikel 
305 B.W. en de betere bescherming van de belangen die hiermede 
werd nagestreefd. Daarom wenst de wetgever uitdrukkelijk dat de 
boedelbeschrijving volledig zou zijn en dat zij eveneens de opbrengst 
moet vermelden van de verkoop van goederen die zou geschied zijn 
kart voor het inleiden van het geding (2). Hierbij wordt geen enkel 
onderscheid gemaakt noch tussen roerende en onroerende goederen 
enerzijds, noch tussen eigen en gemeenschapsgoederen anderzijds. 
Zulks betekent uiteraard dat, voor wat de onroerende goederen be
treft, de boedelbeschrijving volledig zal moeten zijn en zowel de eigen 
als de gemeenschappelijke moet vermelden. Er mag trouwens niet uit 

(1) Zie hoven, nr. 8. 
(2) Par/em. Besch., Senaat, 1970-7I, nr. 678, biz. 9· 
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het oog verloren worden dat, in tegenstelling met de echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten, waar de vereffening door de rechtbank kan 
gedaan worden, de boedelschrijving inzake echtscheiding bij onderlin
ge toestemming de enige waarborg is voor een regelmatige verdeling. 

· De basisakte, door artikel 1287 Ger. W., opgelegd, houdt immers 
verband met de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel en de 
boedelbeschrijving is het enige middel om elke betwisting te vermijden 
op het ogenblik waarop de partijen uit de echt zullen scheiden (I). 
De wetgever heeft in zijn commentaar geen termijn gesuggereerd bin
nen dewelke de opbrengst van de verkochte goederen moet vermeld 
worden. De beoordeling ervan wordt overgelaten in de eerste plaats 
aan de partijen en vervolgens aan de rechter die van een eventuele 
betwisting hieromtrent kennis zal moeten nemen. Vermits de inter
pretatie die de wetgever aan de boedelbeschrijving wenst te geven, 
voorkomt in een commentaar die het inzonderheid heeft over de 
bescherming van de belangen van de kinderen, moet de vaag om
schreven termijn eveneens in dat licht beoordeeld worden. Logischer
wijze zou men bijgevolg moeten besluiten dat bedoeld wordt de perio
de vanaf het ogenblik dat de moeilijkheden tussen de echtgenoten z6 
zijn geevolueerd dat deze de beslissing genomen hebben uit de echt 
te scheiden. 

Dit alles neemt echter niet weg dat het toch beter ware geweest indien 
de nadere omschrijving van de bewoordingen van het opgeheven 
tweede lid, waarin er uitdrukkelijk sprake was van de onroerende 
goederen die de echtgenoten persoonlijk of in gemeenschap bezitten, 
in de nieuwe tekst van artikel I 287 Ger. W. ware behouden gebleven. 

13. Ingevolge het behoud van het vroegere derde lid, dat thans het 
tweede lid is geworden, moet een letterlijk uittreksel van de akte, 
voorzover zij betrekking heeft op onroerende goederen, overgeschre
ven worden op het hypotheekkantoor van het rechtsgebied waarbinnen 
de goederen gelegen zijn. Zulks moet geschieden binnen twee maanden 
na de dagtekening van die akten. Wanneer de akte betrekking heeft op 
onroerende goederen die in onderscheiden ambtsgebieden gelegen 
zijn, dan wordt de termijn op drie maanden gebracht. In dit laatste 
geval moet een woordelijk uittreksel worden voorgelegd, waarin de 
tekst van de akte in zijn geheel wordt weergegeven, met uitzondering 
van de omstandige beschrijving van de onroerende goederen, die 
gelegen zijn buiten de kring van het kantoor. 

(x) Parlem. Besch., K.v.V., I971-72, nr. 57-4, biz. 3· 
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Deze overschrijving gebeurt onder de opschortende voorwaarde van 
het tot stand komen van de echtscheiding. 

Hier moet de vraag gesteld worden wat er gebeurt indien de echt
scheiding niet tot stand komt. De wetgever die deze tekst aan artikel 
1287 Ger. W. toevoegde was van mening, zo zulks zich voordoet, dat 
het volstond dat de partijen er melding van maken op de kant van de 
overschrijving, hetzij na gemeen overleg, hetzij op bevel van de recht
bank indien een van hen er zich zonder geldige reden tegen verzet (1). 
Uit het commentaar dat de wetgever hiervan thans geeft, zou blijken 
dat een ander stand punt ingenomen wordt; , , wanneer de echtscheiding 
niet tot stand komt omdat de procedure niet tot het vonnis van echt
scheiding of tot de overschrijving ervan in de registers van de burger
lijke stand werd doorgevoerd, kan ieder van de echtgenoten te allen 
tijde door vonnis van de rechtbank van eerste aanleg doen vaststellen 
dat, bij gebrek aan het bestaan van de echtscheiding er geen eigendoms
overdracht van onroerende goederen heeft plaats gehad. Dit vonnis 
zal aan de bewaarder van de hypotheken ter kennis gebracht 
worden" (2). 

In het eerste geval, dat de toelichting inhoudt op het ogenblik dat 
bedoelde tekst van het betreffende lid werd toegevoegd, is er slechts 
tussenkomst van de rechtbank nodig wanneer een van de echigenoten 
onwillig is, terwijl uit het tweede commentaar, althans op het eerste 
gezicht, blijkt dat er steeds een vonnis vereist is. 
Dit laatste besluit schijnt toch te categoriek te zijn, wanneer men 
rekening houdt met de tekst van een amendement dat in de loop van 
de bespreking werd ingediend. Hierin werd bepaald dat, ingeval de 
echtscheiding niet doorgaat, een of beide echtgenoten zich richten tot 
de notaris die de akte van regeling van de wederzijdse rechten op
maakte waarbij, in vervolg van deze akte, geakteerd wordt dat de 
voorgenomen echtscheiding niet doorgaat. De notaris zendt het uit
treksel aan de bevoegde hypotheekbewaarder die in de kant van de 
overschrijving het prijsgeven van de echtscheiding vermeldt (3). 
Wanneer deze tekst echter niet is opgenomen in artikel 1287 Ger. Wb .• 
dan is het niet omdat de voorgestelde principes niet werden bijgetre
den, doch aileen omdat de bestaande wetgeving geen beschikkingen 
desaangaande bevat en dit blijkbaar nooit aanleiding heeft gegeven 
tot moeilijkheden. 

(1) Parlem. Besch., K.v.V., 1965-66, nr. 59-49, biz. 178. 
(2) Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 678, biz. 5· 
(3) Ibidem. 
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Het ligt dan ook voor de hand dat de eerste oplossing bijgetreden 
wordt, die men trouwens terugvindt in het voorgestelde amendement : 
na gemeen overleg richt een van de echtgenoten of richten heiden 
zich tot de notaris die de basisakte heeft opgesteld. Er moet slechts 
een beroep gedaan worden op de rechtbank wanneer een van de 
echtgenoten er zich zonder geldige reden tegen verzet. 

14· De tweede tekst die door de nieuwe wet betreffende de rechts
pleging inzake echtscheiding door onderlinge toestemrning en schei
ding van tafel en bed en haar gevolgen, gewijzigd wordt, is die van 
artikel 1288 Ger. W. Het betreft de diverse punten waarover de echt
genoten een schriftelijke overeenkomst moeten afsluiten alvorens tot 
de echtscheiding door onderlinge toestemming te kunnen overgaan. 
Tot nu toe moest in de overeenkomst gestipuleerd worden aan wie de 
kinderen toevertrouwd worden hetzij gedurende de proeftijd hetzij na 
de uitspraak van de echtscheiding, in welk huis elk van beide echtge
noten zal verblijf houden gedurende de proeftijd en welk bedrag een 
van de echtgenoten gedurende dezelfde tijd aan de andere zal moeten 
betalen, indien een van heiden geen voldoende inkomsten heeft om in 
zijn behoeften te voorzien. 
De nieuwe tekst, die wel enkele belangrijke wijzigingen tot gevolg 
heeft, bepaalt dat de echtgenoten eveneens gehouden zijn hun overeen
komst over de volgende pun ten bij geschrift vast te leggen : I 0 de 
verblijfplaats van elk van beide echtgenoten gedurende de proeftijd; 
2 ° het bestuur over de persoon en over de goederen van de kinderen 
en het recht van bezoek wat betreft de kinderen bedoeld in artikel 1254, 
zowel gedurende de proeftijd als na de echtscheiding; 3° de bijdrage 
van elk van beide echtgenoten in het onderhoud en de opvoeding van 
voornoemde kinderen, onverminderd de rechten, hun toegekend door 
hoofdstuk V van titel V van hoek I van het burgerlijk wetboek; 
4 ° het bedrag van de eventuele uitkering te betalen door de ene 
echtgenoot aan de andere, gedurende de proeftijd en na de echtschei
ding. 
De wijziging die aangebracht werd aan het eerste punt is enkel ingege
ven door de wens de tekst aan te passen aan de moderne levenswijze; 
het huis wordt vervangen door de verblijfplaats omdat de flat meer en 
meer de gewone woning wordt (I). Vaststaand werd reeds aangenomen 
dat de echtgenoten de volle vrijheid hebben om dit punt naar goed
dunken te regelen; het wettelijk voorschrift heeft enkel de bedoeling 

(I) Parlem. Besch., Senaat, 1969-70, nr. 52. 
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elk conflict dat later zou ontstaan, te vermijden (1). De tekstwijziging 
heeft het voordeel een oorsprong van eventuele moeilijkheden en 
nutteloze twisten te vermijden; het begrip verblijfplaats sluit immers 
elke soort waning in. 

15. Het tweede punt waarover de echtgenoten een aan de eigenlijke 
procedure voorafgaande overeenkomst moeten sluiten betreft inzon
derheid de kinderen bedoeld in artikel 1254 Ger.W., nl. de minder
jarige, ongehuwde en niet ontvoogde kinderen waarvan beide echtgeno
ten de ouders zijn, de kinderen die beide echtgenoten geadopteerd 
hebben, evenals de wettige kinderen van een van de echtgenoten die 
de andere geadopteerd heeft 

De eerste wijziging die hierbij werd aangebracht heeft betrekking op 
de vervanging van de vroegere tekst dat de echtgenoten moeten 
overeenkomen aan wie de kinderen toevertrouwd worden, door de 
verplichting een overeenkomst af sluiten in verband met het bestuur 
over de persoon en over de goederen van de hierboven vermelde kin
deren. Deze wijziging werd aangebracht om reden van eenvormigheid 
in de terminologie; de tekst werd in overeenstemming gebracht met 
artikel 302 B.W. De overeenkomst die de echtgenoten moeten afslui
teh, heeft immers betrekking op het toezicht over de kinderen en 
bijgevolg ook op de regeling in verband met hun kinderen (2). 
Artikel 302 B.W. heeft immers hetzelfde tot voorwerp vermits daarin 
bepaald wordt dat na de ontbinding van het huwelijk het bestuur over 
de persoon en over de goederen van de kinderen blijft bij degene aan 
wie het voorlopig werd toevertrouwd. 
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt wel dat het belang van het 
opnemen in de tussen de echtgenoten aangegane overeenkomst van 
bepalingen over de getroffen regeling betreffende het bestuur over de 
persoon en over de goederen van de kinderen, moet onderstreept wor
den. 
Op een bepaald ogenblik werd immers een amendement ingediend dat 
voorstelde aan de inhoud van de te sluiten overeenkomst een punt toe 
te voegen dat de echtgenoten verplichtte in de regeling te voorzien 
betreffende het beheer van het vermogen van de minderjarige kinde
ren (3). De auteur had de bedoeling in deze toevoeging een compensa
tie te zien voor de opheffing van artikel 305 B.W. waardoor de kinde
ren op die manier een bijkomende waarborg zouden bekomen. Het 

(1) R.P.D.B., Tw. Divorce et separation de corps, nr. 404. 
(2) Parlem. Besch., K.v. V., 1969-70, nr. 731-4, biz. 3· 
(3) Parlem. Besch., K.v.V., 1969-70, nr. 731-3. 



amendement werd ingetrokken omdat het als overbodig aangezien 
werd, nadat de verslaggever er op gewezen had dat het hier regelingen 
betreft met betrekking tot het toezicht over de kinderen en op de 
administratie van hun goederen (1). Uit deze context moet blijkbaar 
afgeleid worden dat, ingeval de kinderen goederen bezitten, deze 
regeling hiermede ernstig zal moeten rekening houden en een gede
tailleerde oplossing zal moeten geven aan de wijze waarop die goede
ren zullen beheerd worden. 

16. Een tweede tekstwijziging die aan hetzelfde voorschrift aange
bracht werd, betekent een verfijning. In de vroegere tekst van artikel 
1287, 1° Ger. W. moest een regeling in verband met de kinderen getrof
fen worden voor ,hetzij gedurende de proeftijd, hetzij na de uitspraak 
van de echtscheiding". In de nieuwe tekst is er enkel sprake van een re
geling zowel voor de periode ,gedurende de proeftijd als na de echt
scheiding". Deze wijziging is met opzet aangebracht omdat de echt
scheiding slechts ingaat, niet na de uitspraak, maar nadat de ambtenaar 
van de burgerlijke stand de overschrijving in de bevolkingsregisters 
verricht heeft (z). 

17. Een belangrijke toevoeging aan artikel 1288 Ger W. bestaat erin 
dat de echtgenoten, die besloten hebben tot een scheiding bij onder
linge toestemming over te gaan, bij overeenkomst bovendien het recht 
van bezoek van de kinderen moeten regelen. Bedoeld worden uiter
aard de uitoefening van het bezoekrecht van de echtgenoot die niet 
het bestuur over de persoon en over de goederen van de kinderen 
bekomen heeft en de regeling waarbij de andere echtgenoot die wel 
het bewakingsrecht heeft, verplicht is de kinderen, met het oog op de 
uitoefening van dat bezoekrecht, af te staan. Door de toevoeging is de 
wetgever ertoe gekomen alles wat tot de uitoefening van de ouderlijke 
macht behoort en ermee verband houdt, in een enkel punt samen te 
brengen (3). 

W el moet opgemerkt worden dat alleen het vermelden in de tekst van 
het recht van bezoek als nieuw kan beschouwd worden. Het regelen 
zelf van het bezoekrecht in de basisakte gebeurde vroeger reeds. In het 
kader immers van de opsomming door artikel 1288 Ger. W. voorge
schreven, werd het als normaal aangezien dat het recht van bezoek 

(1) Parlem. Besch., K.v.V., 1969-70, nr. 731-4; - Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 
678, biz. 6. 
(z) Parlem. Besch., Senaat, 1969-70, nr. 513, biz. 4· 
(3) Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 678, biz. 6. 
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begrepen was in de regeling over de vraag aan wie de kinderen zouden 
toevertrouwd worden gedurende de proeftijd en na de echtscheiding (I). 
Zulks verhindert echter niet dat dit element zeer belangrijk is, al ware 
het maar omdat hierdoor in de toekomst veelal pijnlijke betwistingen 
zullen vermeden worden waarvan de kinderen steeds het slachtoffer 
ZIJn. 

Uit de toevoeging moet ongetwijfeld afgeleid worden dat de wetgever 
hieraan een groot belang heeft willen hechten. Wanneer uitdrukkelijk 
gezegd wordt dat in de basisakte zal worden vastgelegd hoe het bezoek
recht van de andere echtgenoot zal geregeld worden (2), wordt 
hierdoor uiteraard bedoeld dat de echtgenoten hun eventuele onenig
heid hieromtrent niet mogen verbergen achter een vage formulering, 
in de hoop dat later een oplossing zal gevonden worden, maar wel 
betekent zulks dat het recht van bezoek concreet en in al zijn details 
moet geregeld worden. Aldus zal slechts aan dit voorschrift voldaan 
zijn wanneer dag, uur, plaats en duur omschreven zijn alsmede de 
regeling voor de periodes van het schoolverlof. 

Ten slotte kan de aandacht er op gevestigd worden dat het recht van 
bezoek, evenals het bestuur over de persoon en over de goederen van 
de_ ki11~~r~n moet vastgelegd worden zowel voor de periode van de 
proeftijd al~ ;~;r-de perl.ode 1la-de-echtscheiCling ... - - - -

18. Totaal nieuw in de opsomming van artikel 1288 Ger. W. is de 
verplichte vermelding in de overeenkomst van de bijdragevaniedervan 
beide echtgenoten in het onderhoud en de opvoeding van de in aan
merking komende kinderen, onverminderd de rechten hun toegekend 
door hoofdstuk V van titel V van hoek I van het burgerlijk wetboek. 
De nieuwe tekst beperkt zich bijgevolg niet enkel tot de verplichte 
vermelding van de bijdrage van elk van de echtgenoten in het onder
houd en de opvoeding van de kinderen. Naast het recht dat uit deze 
overeenkomst ten voordele van de kinderen voortvloeit, blijven de 
rechten bestaan die ten voordele van dezelfde kinderen kunnen geput 
worden uit de bepalingen die betrekking hebben op de verplichtingen 
welke uit het huwelijk voortspruiten. 

Over de toevoeging van de laatste zinsnede ontstond er echter een 
meningsverschil en werd de vraag gesteld of deze wel noodzakelijk 
was. Wat er ook in de overeenkomst hieromtrent mag opgenomen 

(r) A.P.R., Tw. Bezoekrecht, door W. DE GROOTE, nr. 56 e.v. 
(2) Par!. Hand., Senaat, 15 februari 1972, biz. 222. 
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zijn, blijven de ouders vanzelfsprekend verplicht hun kinderen te 
voeden, te onderhouden en groat te brengen (x). 

In principe kan dit standpunt bijgetreden worden; enerzijds bepaalt 
artikel203 B.W. immers dat de echtgenoten, door de enkele daad van 
het huwelijk samen de verbintenis aangaan hun kinderen kost, 
onderhoud en opvoeding te verschaffen- hetgeen in de meest absolu
te zin moet opgevat worden (2)- terwijl anderzijds artikel 303 B.W. 
de ouders die uit de echt gescheiden zijn verplicht naar evenredigheid 
van hun middelen bij te dragen in het onderhoud en de opvoeding 
van hun kinderen. Beide bepalingen geven aan de echtgenoot die de 
last van de kinderen heeft, het recht een vordering in te stellen om van 
de ingebreke blijvende echtgenoot een alimentatiegeld te bekomen (3). 
De reden die de wetgever ertoe gebracht heeft deze zinsnede toch in 
de tekst te behouden, is de bedoeling aan de echtgenoot of de gewezen 
echtgenoot aan wie het bestuur over de persoon en de goederen van de 
kinderen is toevertrouwd geworden, de mogelijkheid te geven de 
rechten uit te oefenen die hieruit voortvloeien. Wanneer m.a.w. het 
bedrag dat door de overeenkomst is vastgesteld, niet beantwoordt aan 
de vereisten door de artikelen 203 en 303 B.W., voorgeschreven, 
wordt aan die echtgenoot door deze toevoeging het recht gegeven om 
in naam van de kinderen waarover hij het bestuur heeft, een vordering 
in te stellen (4). 

Wel moet hierbij de aandacht gevestigd worden op het feit dat niet 
nader bepaald wordt of de vaststelling van de bijdrage van elk van de 
echtgenoten in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen, moet 
geschieden zowel voor de periode van de proeftijd als voor de periode 
na de echtscheiding. In tegenstelling met de andere in de overeen
komst te vermelden punten, werd zulks niet uitdrukkelijk bepaald. 
Hieruit zou kunnen afgeleid worden dat deze regeling slechts gelden 
zal voor de periode die de echtscheiding zelf voorafgaat, des te meer 
daar de toegevoegde tekst uitdrukkelijk verwijst naar de bepalingen 
opgenomen in het hoofdstuk dat handelt over de verplichtingen die 
uit het huwelijk ontstaan en die, in principe althans, ophouden te 
bestaan zodra de echtscheiding is uitgesproken. 

Een dergelijke conclusie zou echter het gevolg zijn van een afzonder
lijk lezen van de tekst van het derde punt van artikel I 288 Ger. W. 

(1) Parlem. Besch., K.v.V., 1969-70, nr. 731-4, biz. 4· 
(2) DEMBOUR, P., Les personnes et les procedures particulieres relatives aux personnes et Ia 
cour de cassation, biz. 74· 
(3) DE PAGE, I, nr. 766 en 990. 
(4) Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 678, biz. 7· 



buiten het verband waarin het moet geplaatst worden, nl. de bepalin
gen die de procedure regelen, van toepassing inzake echtscheiding 
door onderlinge toestemming. Alle pun ten immers die ingevolge het in 
artikel 1288 Ger. W. bepaalde door de echtgenoten bij overeenkomst 
moeten vastgelegd worden - en a fortiori ook de bijdrage van elk van 
beide echtgenoten in het onderhoud en de opvoeding van de kinderen 
- · dienen enkel te worden verricht met het oog op de echtscheiding 
zelf. De akten van boedelbeschrijving, schatting en regeling der weder
zijdse rechten alsmede de overeenkomsten over de in artikel I 288 
Ger. W. bedoelde vier punten moeten, ingevolge artikel I29I Ger. W. 
overgelegd worden indien de echtgenoten volharden in hun voornemen 
om de echtscheiding bij onderlinge toestemming te bekomen. De 
overlegging van genoemde stukken is een absolute voorwaarde; het 
niet-naleven ervan heeft de nietigheid van de procedure tot gevolg (I). 
W e1 valt het op, zoals boven reeds is aangeduid, dat uitsluitend ver
wezen wordt naar de bepalingen die betrekking hebben op de verplich
tingen die uit het huwelijk voortspruiten, zodat deze dus zouden van 
kracht blijven voor een periode ingaande bij de echtscheiding, op het 
ogenblik dat er geen sprake meer is van een huwelijk tussen beide 
echtgenoten. Hierbij moet echter bedacht worden dat de bepalingen 
varide artikelen 263 eri 303 RW. zeet na.uw met elkaar verbonden zijn 
vermits zij heiden dezelfde verplichting opleggen, nl. de plicht tot 
onderhoud ten opzichte van de kinderen uit het huwelijk geboren. 
Hoewel beide verplichtingen een verschillende oorzaak hebben (2), 
worden ze niettemin opgelost door een onderhoudsverplichting die 
kan leiden tot het toekennen van een alimentatiegeld. lmmers, staande 
het huwelijk en eveneens ingeval van feitelijke scheiding - hetgeen 
overeenstemmen kan met de periode die de echtscheiding door onder
linge toestemming voorafgaat - kan de echtgenoot die de last van de 
kinderen heeft, bij toepassing van artikel 2 I 8 B. W. en op grand van 
de onderhoudsplicht die uit het huwelijk voortspruit, nl. artikel 203, 
een alimentatiegeld vorderen van de andere in gebreke blijvende 
echtgenoot. Zodra de echtscheiding is tot stand gekomen, beschikt 
dezelfde gewezen echtgenoot over dezelfde mogelijkheid, doch voor
taan op grand van artikel 303 B.W. dat de verplichting oplegt aan de 
ouders, na de ontbinding van het huwelijk naar evenredigheid van hun 
vermogen bij te dragen tot het onderhoud en de opvoeding van de 
kinderen (3). 

(r) DE PAGE, I, nr. 1022, A, 1°;- Cass., 16 januari 1954, Pas., 1954, I, 411. 
(2) DE PAGE, I, nr. 990. 
(3) DE PAGE, I, nr. 766, biz. 896 en noot nr. 4; -idem, nr. 990. 
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W el zou deze verwijzing zoals ze thans is geformuleerd aanleiding 
kunnen geven tot een betwisting omtrent de vraag welke rechter 
bevoegd is om te oordelen over de vordering van de met het bestuur 
over de persoon en over de goederen van de kinderen belaste echtge
noot, tegen de andere in gebreke blijvende echtgenoot. V ermits de 
tekst uitdrukkelijk verwijst naar de toepassing van de rechten en de 
plichten die uit het huwelijk voortspruiten, zou men enerzijds moeten 
besluiten dat de vrederechter terzake bevoegd is. Maar anderzijds is 
het steeds de rechter die zich over de echtscheiding heeft uitgesproken, 
die eveneens bevoegd blijft voor dergelijke vordering die na de echt
scheiding ingesteld wordt. 

Het is natuurlijk niet de bedoeling geweest van de wetgever om aan de 
regelen inzake bevoegdheid een wijziging aan te brengen. Om alle 
duidelijkheid te bekomen ware het toch beter geweest in deze toevoe
ging eveneens het artikel303 B.W. te vermelden, vermits het toch deze 
tekst is die de verplichting tot onderhoud en opvoeding van de kinde
ren oplegt voor de periode na de echtscheiding. 

19. Een laatste punt dat de echtgenoten in de voorafgaande overeen
komst moeten vastleggen is 11 welk bedrag een van de echtgenoten 
gedurende dezelfde tijd aan de andere zal moeten betalen, indien een 
van beiden geen voldoende inkomsten heeft om in zijn behoeften te 

• II voorz1en . 

Dit punt blijft uiteraard in de opsomming behouden maar ondergaat 
wel een gevoelige wijziging. Voortaan luidt de tekst: 11het bedrag van 
de eventuele uitkering te betalen door de ene echtgenoot aan de andere, 
gedurende de proeftijd en na de echtscheiding11

• 

Een eerste wijziging heeft een uitbreiding tot gevolg van de periode 
waarop de toekenning van het bedrag betrekking heeft. De vroeger 
bestaande tekst vermeldde enkel, dat het bedrag moest vastgelegd 
worden dat de ene echtgenoot aan de andere betalen zou ,gedurende 
dezelfde tijd", waarbij verwezen werd naar de tekst van het voorgaan
de punt, waar er sprake was van de aanduiding van het huis waarin 
elk van de echtgenoten verblijf zou houden gedurende de proeftijd. 
De opgave van het bedrag dat aan de echtgenoten zou uitbetaald 
worden is steeds beschouwd geworden als een van de voorlopige 
maatregelen die de echtgenoten enkel met het oog op de proeftijd bij 
overeenkomst moesten regelen (1). 

Uit de toevoeging vloeit bijgevolg in principe voort dat voortaan in de 

(r) KLUYSKENS, Personen- en familierecht, nr. 483, B;- DE PAGE, I, nr. ro::w. 



overeenkomst eveneens het bedrag moet vermeld worden dat aan de 
echtgenoot uitgekeerd wordt voor de periode na de echtscheiding, 
waartoe de echtgenoten eertijds niet bleken gehouden te zijn. 

Deze nieuwe tekst heeft wel enkele gevolgen al zijn deze misschien, 
zoals hierna blijken zal, eerder van theoretische aard. Een eerste gevolg 
kan gevonden worden in het feit dat bepaalde punten die in het 
vroegere artikel 1288 Ger. W. opgenomen waren, aan draagwijdte 
verliezen. Er werd voorgehouden dat het bedrag dat aan de echtgenoot 
zou betaald worden, eveneens het alimentatiegeld moest bevatten be
stemd voor het onderhoud van de kinderen, wanneer deze aan dezelfde 
echtgenoot toevertrouwd waren. Bovendien was dit alimentatiegeld 
aileen bestemd voor het onderhoud van de kinderen tijdens de proef
tijd (r). 

Deze conclusie die toch niet zo onmiddellijk uit de tekst van het 
vroegere derde lid af te lezen was, heeft thans alle belang verloren; een 
afzonderlijk punt door de nieuwe wet ingelast voorziet uitdrukkelijk 
in deze verplichting. 

De beperking van de verplichting tot de proeftijd om het aan de echt
genoot te betalen bedrag te vermelden, betekende echter niet dat er 
geen mogelijkheid bestond eveneens voor de peri ode na _cle _e5b!~c_l}ei
ding een alimentatiegeld toe te kennen. De echtgenoten konden immers 
hiertoe besluiten doch zulks kon enkel geschieden op grond van artikel 
1287 Ger. W. als zijnde een onderdeel van de regeling van hun 
wederzijdse rechten hetgeen eventueel deel uitmaakte van een trans
actie (2). 

Voortaan krijgt deze vermelding een onafhankelijk bestaan en kan dus 
geregeld worden buiten elke transactie om, zodat het ook ontsnapt aan 
de gevolgen die hiermede gepaard gaan. 

20. Een tweede wijziging heeft tot gevolg dat de uitkering niet meer 
afhankelijk is van de staat van behoeftigheid van de echtgenoot (3). 
Bovendien wordt de verplichte inhoud van de overeenkomst sterk 
gerelativeerd wat betreft het toe te kennen alimentatiegeld, vermits er 
in de tekst voortaan sprake is van een eventuele uitkering. De toevoe
ging van de eventualiteit houdt in dat de echtgenoten vrij kunnen 
overeenkomen of een uitkering moet betaald worden, en zo ja, welk 
hiervan het bedrag zal zijn. Deze vrije overeenkomst heeft betrekking 
zowel op de proeftijd als op de periode na de echtscheiding. De par-

(1) KLUYSKENS, o.c., I.e.; - DE PAPE, o.c., I.e. 
(2) Les novelles, Droit civil, II, Tw. Du divorce et de Ia separation de corps, nr. 1206. 
(3) Parlem. Besch., Senaat, 1969-70, nr. 513, biz. 5· 
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tijen kunnen eveneens vrij overeenkomen hoelang deze verplichting 
zal duren (1). 

Zolang de staat van behoeftigheid vereist werd, kon hieruit worden 
afgeleid dat er geen verplichting bestond wanneer deze voorwaarde 
niet vervuld was, terwijl de verplichting wel bestond zodra de ene 
echtgenoot niet voldoende inkomsten had om een afzonderlijk bestaan 
te leiden. En wanneer men de lijn verder zou doortrekken, zou zulks 
betekenen dat het alimentatiegeld, in geval van behoeftigheid opvor
derbaar zou geweest zijn en vatbaar voor wijziging naargelang de 
noodwendigheid. 
Dit blijkt echter nooit de betekenis te zijn geweest noch de draagwijdte 
die eraan gegeven werd. De rechter blijft terzake volledig neutraal 
vermits hij er zich toe beperkt na te gaan of de voorwaarden voor het 
bekomen van de echtscheiding nageleefd zijn. De diverse maatregelen 
moeten trouwens definitief vastgesteld zijn alvorens de partijen toe
gang tot de rechter bekomen (2). Aangenomen werd bovendien dat de 
mogelijkheid om aan de echtgenoot een alimentatiegeld toe te kennen 
evenals de modaliteiten en eventuele wijzigingen volledig overgelaten 
werden aan de vrije beslissing van de echtgenoten zelf (3). De toeken
ning van een alimentatiegeld aan de echtgenoten tijdens de proeftijd 
is steeds aangezien geworden als een eventualiteit (4). De afdwing
baarheid werd evenmin aanvaard, vermits het wettelijk voorschrift 
enkel de bedoeling had een later conflict te vermijden (5). 

Het grate nut van de nieuwe formulering is bijgevolg gelegen in de 
grotere duidelijkheid van de inhoud van de verplichte vermelding. 
Vooreerst kunnen de echtgenoten in alle klaarheid een alimentatiegeld 
toekennen voor de periode na de echtscheiding, zonder dat zulks 
vermengd nioet worden met de regeling van de wederzijdse rechten. 
Zulks mag in de onderhandse overeenkomst geschieden, in tegenstel
ling met de regeling van de wederzijdse rechten die moet vastgesteld 
worden, samen met de boedelbeschrijving en de schatting in de 
notariele basisakte. 

De overeenkomst behoudt op dit punt zijn definitief karakter, waar
door meteen onderstreept wordt dat het alimentatiegeld dat aan de 
echtgenoot wordt toegekend ongewijzigd blijft, ook wanneer de recht
hebbende niet in staat van behoeftigheid verkeert. W eliswaar was 

(I) Parlem. Besch., Senaat, 1969-70, nr. SIJ, biz. 5· 
(2) WILLEQUET, nr. 201. 
(3) Les novelles, gecit. Tw. nr. 1206. 
(4) DE PAGE, I, nr. 1020; - R.P.D.B., gecit. Tw., nr. 404 in fine. 
(5) R.P.D.B., gecit. Tw., nr. 404 in fine. 



zulks eerder eveneens het geval doch in plaats dat zulks voortvloeide 
uit de rechtsleer, blijkt voortaan deze conclusie rechtstreeks uit detekst. 
T enslotte wordt voortaan, ook dank zij de heldere formulering van de 
tekst, duidelijk gemaakt dat de regeling van dit punt overgelaten wordt 
aan de vrijheid van de betrokken partijen. Deze betekenis was 
vroeger weliswaar eveneens aanvaard doch zulks vloeide oak voort 
uit de rechtsleer. Het is de tekst zelf die ertoe doet besluiten dat 
de partijen deze vrijheid hebben ten opzichte van al de onderdelen; 
zij kunnen beslissen al dan niet een alimentatiegeld toe te kennen, 
zulks te doen voor de proeftijd en voor de periode na de echtscheiding, 
of voor een van beide periodes, en het staat hen vrij in allerhande 
modaliteiten en wijzigingen voor de toekomst te voorzien. 

21. De voorafgaande verrichtingen die door de echtgenoten moeten 
geregeld worden, nl. de boedelbeschrijving, de schatting en de rege
ling van de wederzijdse rechten, bedoeld in artikel 1287 Ger. W. 
enerzijds en de overeenkomst betreffende de vier punten bedoeld in 
artikel rz88 Ger W. anderzijds, moeten als een definitieve regeling 
aangezien worden. Zowel de overeenkomst tot regeling van de goede
ren als die met betrekking tot de kinderen en de toekenning van een 
alimentatiegeld ten voordele van een van de echtgenoten moeten. uit
gelegd worden als een toepassing van het gemeenrechtelijk principe 
van artikel II34 B. W.; zij gelden als wet tussen de partijen en kunnen 
niet herroepen worden dan met wederzijdse toestemming of wegens 
de door de wet erkende oorzaken. Een vordering tot wijziging ervan 
om later ontstane redenen moet als onontvankelijk verworpen 
worden (r). 
Aldus heeft een arrest van het hof van cassatie van. rr december 1958 
een uitspraak bevestigd in de mate dat de vordering bedoeld was om de 
transactionele regeling te doen vernietigen (2). Nochtans blijkt deze 
regeling enkel definitief te zijn voor de goederen die erin begrepen 
zijn. Hieruit vloeit echter niet voort dat een goed, deel uitmakend van 
de gemeenschap en dat niet het voorwerp is geweest van een uitdruk
kelijke of stilzwijgende bepaling in de transactionele regeling, de uit
sluitende eigendom geworden is van een van de gewezen echtgenoten. 
Deze onveranderlijkheid van de getroffen regeling is absoluut en het 
is dan oak van geen belang of die akten al dan niet in authentieke vorm 
of onderhands opgemaakt werden; voor de boedelbeschrijving, de 

(1) DE PAGE, I, nr. Ioi8 en 1019; - R.P.D.B., gecit. Tw., nr. 404. 
(2) Cass., II december 1958, Pas., 1959, I, 372, geciteerd door P. DEMBOUR, o.c., biz. 271. 
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schatting en de regeling van de wederzijdse reohten is de tussenkomst 
van de notaris vereist, voor de regeling van de vier punten is die 

· tussenkomst weliswaar toegelaten doch ze is niet verplicht. 

W el wordt de strengheid van deze regel in belangrijke mate gerelati
veerd. De vrijheid die aan de beide echtgenoten geboden wordt bij 
het sluiten van de diverse overeenkomsten en de onveranderlijkheid 
ervan zijn wei onderworpen aan wat de hogere belangen van de kinde
ren vereisen. Zulks zal a.m. het geval zijn wanneer de echtgenoot aan 
wie de kinderen zijn toevertrouwd blijk geeft van wangedrag, slechte 
behandeling, enz. Zo deze omstandigheden zich voordoen, zal de 
andere echtgenoot kunnen vragen dat maatregelen getroffen worden. 
Te noteren valt dat het optreden van de echtgenoot enkel kan aanvaard 
worden wanneer de belangen van de kinderen ernstig in gevaar zijn 
en niet wanneer het a.m. aileen zou gaan om een verschil van opvatting 
over de wijze van opvoeding of om andere geschilpunten die voor de 
kinderen geen gevaar betekenen (1). Dit beoordelingsrecht strekt zich 
trouwens uit tot de wijze waarop de onderhoudslast, door vonnis bij 
toepassing van artikel303 B.W. vastgelegd, tussen de ouders verdeeld 
wordt. Het is immers niet vereist dat er een radicale wijziging van de 
mogelijkheden van de partijen plaats heeft opdat de rechter zich zou 
uitspreken over een vordering tot wijziging (2). 

Dezelfde principes gelden voor de regeling van het bezoekrecht dat 
aan de te regelen punten werd toegevoegd. Ook in deze aangelegenheid 
moeten de partijen de gesloten overeenkomst eerbiedigen doch een 
vonnis kan eventueel hieraan wijziging brengen (3). 
Deze stelling is thans door de wetgever nogmaals bevestigd geworden 
zoals blijkt uit de bespreking van een amendement dat weliswaar werd 
ingetrokken doch dan enkel op grond van argumenten die meteen een 
duidelijke bevestiging zijn van de wil om de belangen van de kinderen 
op de voorgrond te plaatsen. Voorgesteld werd immers dat de overeen
komsten betreffende de minderjarige kinderen zouden medegedeeld 
worden aan de jeugdrechter die de echtscheidingsprocedure zou 
kunnen doen schorsen tot de jeugdrechtbank zou besloten hebben in 
welke zin de overeenkomst moet gewijzigd of aangevuld worden. 
T egen dit voorstel werd ingebracht dat de procureur des Konings de 
inhoud van de overeenkomst kent en tussenbeide kan komen, wanneer 
de belangen van de kinderen in het gedrang komen. Bovendien werd 
deze procedure als verkeerd beoordeeld omdat de echtgenoten aan de 

(1) DE PAGE, I, nr. 1019, noot. 
(2) Cass., 7 februari 1963, R. W., 1963-64, 1946. 
(3) A.P.R., Tw. Bezoekrecht, door W. DE GROOTE, nr. 6z. 



rechter uitleg moeten verschaffen, aan wie de bevoegdheid is toege
kend zich uit te spreken over een eventueel geschil. Deze argumen
tatie werd gevoerd in de Kamercommissie voor de Justitie (1) die 
voorstelde dat de tekst van het proces-verbaal van de verschijning aan 
de jeugdrechter zou worden gezonden wanneer er minderjarige kinde
ren in het geding betrokken zijn. De redenen waarom de Senaats
commissie dit voorstel niet aanvaardde - hierin tenslotte bijgetreden 
door de Kamer van Volksvertegenw(i)ordigers - zijn eveneens op dit 
gebied zeer leerrijk. Vooreerst zag men hierin een verschillende bena
dering van deze aangelegenheid tussen de echtscheiding op grand van 
bepaalde feiten en de echtscheiding door onderlinge toestemming; 
enkel de procureur des Konings heeft in deze procedure kennis van het 
proces-verbaal van verschijning in verzoening. Bovendien werd 
opgemerkt dat een rechtbank nooit van rechtswege een zaak tot zich 
kan trekken, doch essentieel in deze argumentatie is de vaststelling 
geformuleerd in volgende bewoordingen: ,de procureur des Konings 
zal zelf oordelen of, zo er minderjarige kinderen zijn, er aanleiding toe 
bestaat een vordering bij de jeugdrechter aanhangig te maken" (z). 

Al is het uiteindelijk resultaat- althans wat de tekst van de wet zelf 
betreft- eerder negatief, de ingeroepen argumentatie geeft een on
betwistbare stellingname vanwege-de-wetgever weeF. Men Eleetenge
twijfeld geen geweld aan de door de wetgever zelf gegeven interpretatie 
wanneer men uit deze discussie een dubbel besluit trekt. Vooreerst 
wordt aan de rechter een taak van toezicht opgedragen betreffende de 
manier waarop de echtgenoten de regeling met betrekking tot de kin
deren hebben opgelost. Dit toezicht zal uiteraard geschieden bij de 
overlegging van hun voorafgaandelijk opgestelde akten, hetgeen is 
voorgeschreven door artikel 1291 Ger. W. Bovendien wordt aan de 
procureur des Konings een belangrijke opdracht gegeven; hij zal de 
overeenkomsten die de minderjarige kinderen betreffen grondig moe
ten onderzoeken en hij is ertoe verplicht op te treden wanneer hij 
meent dat de belangen van deze kinderen in het gedrang komen. Dat 
hierbij verwezen werd naar de wijzigingen die de wet op de jeugd
bescherming aan artikel 1292 Ger. W. hebben aangebracht, kan 
enkel het belang hiervan onderstrepen (3). 

{1) Parlem. Besch., K.v.V., 1969-70, nr. 731-4, biz. 3-4. 
(2) Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 678, biz. 8. 
{3) Parlem. Besch., K.v.V., 1969-70, nr. 731-4, biz. 3· 
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§ 3. De vermindering van het aantal verschijningen 

22. De derde reeks van wijzigingen betreft eveneens de procedure en 
nl. de vermindering van het aantal verschijningen van beide partijen 
voor de voorzitter van de rechtbank. 

Van meetaf aan was het de bedoeling van de auteur van het voorstel 
van wet deze procedureregeling te wijzigen. Hiervoor werd het feit 
ingeroepen dat de door artikel I293 Ger. W. opgelegde verschijningen 
alleen haastige bevestigingen zijn en dat de omstandigheden waarin dit 
geschiedde, ,waarbij 40 tot so paren elkaar verdringen in grote 
gerechtsgebouwen" niet overeen te brengen is met de menselijke 
waardigheid. Er was nochtans niet voorzien in een vermindering ervan 
doch voorgesteld werd de verschijningen die plaats hebben in de loop 
van de vierde, de zevende en de tiende maand te laten houden voor de 
twee notarissen (I). 

De Senaatscommissie voor de Justitie kon zich echter niet akkoord 
verklaren met de vervanging van de voorzitter van de rechtbank door 
de twee notarissen, hoewel zij blijkbaar wel de bezwaren van de auteur 
van het voorstel tegen de wijze waarop de verschijningen geschieden, 
kon bijtreden. Een en ander had tot gevolg dat de voorzitter van de 
rechtbank aangewezen blijft om de verklaring van de echtgenoten dat 
zij uit de echt willen scheiden, te ontvangen en dat het aantal verschij
ningen sterk verminderd wordt. De wetgever is bovendien nog een stap 
verder gegaan, vermits meteen de tijdstippen waarop de verschijnin
gen plaats hebben verder van mekaar verwijderd liggen. Inderdaad 
het in artikel I293 Ger. W. bepaalde, waarbij de verplichting werd 
opgelegd dat de bij artikel 1289 Ger. W. voorgeschreven eerste 
verklaring diende hernieuwd te worden in de loop van de vierde, de 
zevende, en de tiende maand die daarop volgt, luidt thans dat zulks 
slechts eenmaal zal geschieden in de loop van de zesde maand. 

Voor wat de verschijningen van de echtgenoten voor de voorzitter van 
de rechtbank betreft ziet de procedure er tenslotte uit als volgt : de 
echtgenoten verschijnen samen en in persoon voor de voorzitter, ze 
geven hun wil te kennen om bij onderlinge toestemming uit de echt te 
scheiden en de rechter houdt hen de gepaste bedenkingen en verma
ningen voor waarna de echtgenoten gehouden zijn de bij artikel I 29 I 
Ger. W. voorgeschreven stukken over te leggen; in de loop van de 
zesde maand die daarop volgt, wordt die verklaring bij toepassing van 
het thans gewijzigde artikel I293 Ger. W. en met inachtneming van 
dezelfde formaliteiten hernieuwd; tenslotte verschijnen de echtgenoten 

(1) Par/em. Besch., Senaat, 1969-70, nr. 52, biz. 1-2. 



opnieuw voor de voorzitter binnen een maand nadat een jaar verlopen 
is te rekenen van de eerste verklaring en ze verzoeken hem de echt
scheiding toe te staan. 

23. Uit deze herziening vloeien meteen andere tekstwijzigingen voort. 
Eertijds werd vereist dat de echtgenoten tijdens de verschijning gedu
rende dewelke zij de voorzitter verzoeken de echtscheiding toe te 
staan, hem de in de vereiste vorm gestelde uitgiften van de vier 
processen-verbaal die hun onderlinge toestemming inhouden en van 
alle akten die daarbij zijn gevoegd, overhandigen. Deze formaliteit 
werd eenvoudig geschrapt : enerzijds omdat de vier processen-verbaal 
herleid worden tot twee en anderzijds omdat ingevolge het verdwijnen 
van de notarissen uit de procedure (1) de twee overblijvende processen
verbaal voortaan bij de griffier berusten (2). Uiteraard moest een 
wijziging gebracht worden aan artikel 1297 Ger. W. waarin de taak 
omschreven wordt van de procureur des Konings o.m. in verband met 
de uitdrukking van de wil om uit de echt te scheiden, hetgeen voortaan 
tweemaal in plaats van viermaal gebeurt. 

§ 4· De tussenkomst van de notarissen in de procedure 

24. Het voorwetp van de meeste besprekingen en een van de redenen 
waarom het voorstel tot tweemaal toe in elk van beide Kamers moest 
besproken worden, was de vraag of de tussenkomst van de notarissen 
in de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming al 
dan niet moest behouden blijven. 

Aanleiding hiertoe was blijkbaar de stelling van de auteur van het 
wetsvoorstel dat het beter ware de verschillende verschijningen te 
laten doorgaan voor de notarissen in plaats van de echtgenoten ertoe 
te verplichten zich aan te bieden in grote gerechtsgebouwen, hetgeen 
niet overeen te brengen is met de menselijke waardigheid (3). 

Het probleem werd gesteld door de indiening van een reeks amende
menten tijdens de bespreking in de bevoegde Senaatscommissie. 
Zij strekten om de tussenkomst van de notaris eenvoudig weg te laten, 
doch ze werden in globo verworpen (4). Tijdens de bespreking in de 

(r) Zie verder, nr. 24 e.v. 
(2) Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 678, biz. 8. 
(3) Parlem. Besch., Senaat, 1969-70, nr. 52, biz. r. 
(4) Parlem. Besch., Senaat, 1969-70, nr. 513, biz. 3· 
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Kamercommissie werden deze amendementen opnieuw ingediend ( 1) 
en door de Kamer aangenomen (2). 

Het antwerp werd teruggezonden naar de Senaat, waar het probleem 
op een totaal andere manier gesteld werd, vermits uitgegaan werd van 
de vraag in welke mate het behoud van de tussenkomst van de notaris
sen verantwoord was. Aldus kwam men tot het besluit dat de basisakte 
door de notaris moest opgemaakt worden, terwijl het niet meer nodig 
geoordeeld werd de aanwezigheid van de notarissen te eisen bij de 
verschijningen van de partijen voor de voorzitter; hier spelen zij 
immers geen fundamentele rol meer doch zijn !outer toeschouwers (3). 
Terug in bespreking in de Kamercommissie werd nogmaals een 
paging aangewend om de rol van de notaris bij het opmaken van de 
basisakte te herleiden tot het geval waarin deze betrekking heeft op 
onroerende goederen (4). Oak de regering diende een amendement in 
dat strekte om de tekst van de Senaat te herstellen, hetgeen uiteindelijk 
bijgetreden werd (5). 

Het kan nuttig zijn even de argumenten te vermelden waarom de wet
gever er tenslotte aan gehouden heeft dat de basisakte door de notaris 
zou opgemaakt worden. In de eerste plaats werd erop gewezen dat een 
verdeling van goederen bij onderhandse akte in elk geval ondoeltref
fend is en a fortiori wanneer hierbij onroerende goederen betrokken 
zijn. Bovendien was men van mening dat de notaris veeleer de aange
wezen raadsman is om de moeilijkheden op te lassen die hierbij ont
staan kunnen (6). Wel is het juist dat de wettelijke verplichting om de 
boedelbeschrijving bij notariele akte op te maken, opgelegd werd in 
functie van de eigendomsovergang van de helft van de goederen ten 
voordele van de kinderen waarin artikel 305 B.W. voorzag. Doch de 
betekenis van de notariele tussenkomst alleen hiertoe beperken, is 
echter vrij eenzijdig. De basisakte die aan de eigenlijke procedure 
voorafgaat, is het vertrekpunt van de vereffening van het huwelijks
vermogensstelsel dat tussen de echtgenoten bestaat. Zoals hager reeds 
werd opgemerkt kan de vereffening in geval van echtscheiding op 
grand van bepaalde feiten door de rechtbank geschieden, hetgeen niet 

(I) Parlem. Besch., K.v.V., 1969-70, nr. 731-2. 
(2) Parlem. Besch., K.v.V., I969-70, nr. 731-4, biz. 3· 
(3) Parlem. Besch., Senaat, I970-7I, nr. 678, biz. 4· 
(4) Parlem. Besch., K.v.V., I971-72, nr. 57-2. 
(5) Parlem. Besch., K.v.V., I97I-72, nr. 57-5· 
(6) Parlem. Besch., Senaat, I970-7I, nr. 678, biz. 2-3; -Pari. Hand., Senaat, IS februari 
1972, biz. 221. 
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het geval is bij echtscheiding door onderlinge toestemming ( r). 
Bovendien kan de boedelbeschrijving nuttig zijn in het belang van 
derden en ze is van aard om beter de regeling van de wederzijdse 
rechten van de echtgenoten met het oog op de ontbinding van het 
huwelijk te verzekeren. De notaris wordt eveneens als meer bevoegd 
aangezien om de schatting te doen van de roerende en de onroerende 
goederen die eveneens ingevolge artikel 1287 Ger. W. haar plaats 
moet vinden in de basisakte (2). 

Aldus is men aanbeland bij het uiteindelijk aanvaarde principe, dat de 
basisakte, die de boedelbeschrijving en de schatting van al de roerende 
goederen en onroerende goederen bevat en eveneens de wederzijdse 
rechten regelt, bij notaris moet opgemaakt worden. De bij artikel 1288 
Ger. W. vast te leggen overeenkomst over de vier punten kan onder
hands of bij notaris geschieden (3). Dit laatste is echter geen verplich
ting; zodra de bedoelde punten bij geschrift vastgelegd zijn is dit 
voorschrift nageleefd. 

25. Dit neemt echter niet weg dat het laten opmaken bij notariele akte 
van de overeenkomst van artikel 1288 Ger. W. betreffende de vier 
punten niet te onderschatten voordelen biedt. O.m. in verband met 
de regeling van het bezoekrecht, door de nieuwe wet opgenomen ill 
artikel 1288, 2° Ger W. werd reeds aanvaard dat, vermits de notariele 
akte op zichzelf een uitvoerbare titel uitmaakt, de belanghebbende 
partij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst zal kunnen afdwingen, 
zonder daartoe voorafgaandelijk een vordering voor de rechtbank te 
moeten instellen; trouwens een vordering tot tenuitvoerlegging van 
een bij notariele akte gesloten overeenkomst nopens het bezoekrecht 
van de kinderen zou immers niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang (4). Deze stelling kan tot hetzelfde besluit leiden voor wat be
treft de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het onderhoud en de 
opvoeding van de kinderen en het bedrag van de uitkering door de ene 
echtgenoot aan de andere uit te betalen. 

Terloops moet gewezen worden op een misverstand waaruit bij even
tude lezing van de parlementaire documenten, een besluit zou kunnen 
getrokken worden dat regelrecht in strijd zou zijn met de definitief 
aangenomen tekst. 

(1) Zie boven, nr. 12. 
(2) Parlem. Besch., K.v.V., 1971-72, nr. 57-4 en 5· 
(3) R.P.D.B., gecit. Tw., nr. 404. 
(4) Gent, 14 juli 1951, R. W., 1951-52, 1227; T. not., 1952, 6; ].T., 1951, 635, geciteerd 
door W. DE GROOTE, in A.P.R., Tw., Bezoekrecht, nr, 62. 
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In het laatste Kamerverslag (I) waarin de beslissing geakteerd staat 
dat het hogergenoemde regeringsamendement, om de tussenkomst 
van de notaris bij het opmaken van de basisakte te behouden, eenparig 
aangenomen wordt, is een synthese gemaakt van de uiteindelijke beslis
sing terzake. Er wordt voorgehouden ,dat de boedelbeschrijving en de 
schatting steeds bij notariele akte moeten opgemaakt worden, maar 
dat de overeenkomst onderhands mag worden gesloten, behalve 
wanneer zij betrekking heeft op onroerende goederen". Uit de aange
nomen teksten blijkt echter duidelijk dat de basisakte, zijnde de akte 
die de boedelbeschrijving, de schatting en de regeling van de weder
zijdse rechten bevat, bij notaris moet opgemaakt worden; het is van 
geen belang over welk soort van goederen - roerende of onroerende 
- het terzake gaat. Aileen en voorzover de basisakte betrekking heeft 
op onroerende goederen, moet de hypothecaire overschrijving ge
schieden, doch zulks raakt geenszins het verplicht notarieel karakter 
van de basisakte zelf. 

26. Het uitschakelen van de notaris bij de verschijning van de echtge
noten voor de voorzitter heeft uiteraard de aanpassing van enkele arti
kelen noodzakelijk gemaakt. De bewoordingen die de aanwezigheid 
van notarissen oplegden, werden in de artikelen 1289 en I290 Ger. W. 
geschrapt. Voortaan moeten de bij artikel I29I Ger. W. voorgeschre
ven akten niet meer aan de notarissen terhand gesteld worden maar 
worden aan de voorzitter zelf overgelegd. Artikel I292 Ger W. belast 
de griffier met het opmaken van het omstandig proces-verbaal van al 
hetgeen tijdens de eerste verschijning gezegd en gedaan is; de overge
legde stukken worden gevoegd bij het door de griffier opgemaakte 
proces-verbaal. De griffier moet binnen de vijftien dagen aan de 
procureur des Konings een eensluidend verklaard afschrift zenden van 
het proces-verbaal van die verschijning en van de erbij gevoegde 
stukken. 

Verrnits de processen-verbaal bij de griffier berusten, zijn de echtgeno
ten uiteraard niet meer gehouden de afschriften ervan te overhandigen 
wanneer zij, bij toepassing van artikel I 294 Ger. W., binnen een maand 
nadat een jaar verlopen is te rekenen van de eerste verklaring voor de 
voorzitter van de rechtbank moeten verschijnen. 

Om dezelfde reden moet de rechter, tijdens deze verschijning aan de 
echtgenoten geen akte meer verlenen van de tot nu toe door artikel 
I295 Ger. W. voorgeschreven overlegging van de be~ijsstukken. 

(1) Par/em. Besch., K.v.V., 1971-72, nr. 57-6, biz. 2-J. 
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§ 5· De omzetting van de scheiding van tafel en bed door onderlinge 
toestemming in echtscheiding 

27. Een laatste wijziging door deze wet aangebracht betreft artikel 
I3 ro Ger. W. dat handelt over de omzetting van de scheiding van 
tafel en bed door onderlinge toestemming in echtscheiding. In het 
eerste lid van dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 277 B.W. 
geschrapt. Dit artikel bepaalde dat de echtscheiding door onderlinge 
toestemming niet meer kon toegestaan worden na twintig jaar huwe
lijk noch wanneer de vrouw 45 jaar oud was; het was immers reeds 
opgeheven door de wet van 20 november I969 doch men was ver
geten artikel I 3 I o Ger, W. in dezelfde zin aan te pass en. 

Om deze omzetting te bekomen, zijn de partijen gehouden een reeks 
stukken over te leggen, wanneer zij voor de voorzitter van de rechtbank 
verschijnen. Hieronder zijn begrepen ,de akten van geboorte en van 
overlijden van de in artikel I29I Ger. W. bedoelde kinderen" en: 
,een boedelbeschrijving en een schatting van alle roerende en onroe
rende goederen die zij op dat ogenblik bezitten". Beide teksten worden 
geschrapt alsmede het vierde lid, dat artikel 305 B.W. toepasselijk 
maakt vanaf de dag van deze verklaring. De bedoelde stukken hebben 
geen belang meer. Enerzijds heeft er geen eigendomsovergang meer 
plaats ten voordele van de kinderen en anderzijds is de gemeenschap 
die e~~ntueel tussen de echtgenoten bestond reeds ontbonden door de 
scheiding van tafel en bed. De wederzijdse rechten zijn bijgevolg 
reeds geregeld (I). 

§ 6. De overgangsbepalingen 

28. Ook deze wet kan bij zijn inwerkingtreding verwarring veroorza
ken voor die procedures van echtscheiding door onderlinge toestem
ming die op dat ogenblik hangende zijn. Zelfs heeft de minister van 
Justitie het nodig geoordeeld een wetsontwerp neer te leggen dat bij 
hoogdringendheid door het Parlement werd aangenomen. Het herlei
den van de bij artikel I293 Ger. W. voorgeschreven verschijningen van 
de partijen in de loop van de vierde, de zevende en de tiende maand, 
tot een enkele nl. in de loop van de zesde maand, dreigde moeilijkhe
den te veroorzaken. De partijen immers die bij de inwerkingtreding 
van de wet nog enkel dienden te verschijnen in de loop van de zevende 
maand na de eerste verklaring konden op dat ogenblik niet meer tijdig 
verwittigd worden met het oog op de thans ingevoerde enige verschij-

(1) Parlem. Besch., Senaat, 1969-70, nr. 513, biz. 6. 
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ning in de loop van de zesde maand. De overgangsbepaling die door 
het regeringsontwerp (I) werd voorgesteld en aangenomen, had tot 
doel te voorkomen dat de procedure nietig zou worden enkel en alleen 
door het verloop van tijd. 

Daarom wordt aan artikel 1293 Ger. W. een bepaling toegevoegd die 
toelaat voor de procedures die hangende zijn op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de wet, de enig overblijvende verschijning van 
de partijen te hernieuwen in de loop van de zevende maand. De notaris
sen, aldus artikel 2 van deze overgangsbepalingen, die in de procedures 
zijn opgetreden en de processen-verbaal die de onderlinge toestemming 
van de echtgenoten bevatten, onder zich hebben, leggen onverwijld 
op de griffie de in de vereiste vorm gestelde uitgiften van die processen
verbaal en van alle akten die daarbij gevoegd zijn, neer. 

29. In de loop van de besprekingen werd reeds de vraag gesteld naar 
de toepassing van de wet in de tijd (2). 

De gewone regels blijven van toepassing. Bovendien raakt de wet de 
openbare orde, zodat ze onmiddellijk van toepassing is op de toestan
den die door de vroegere wet niet geregeld werden. Dit leidt, in de 
geest van de wetgever, tot volgend resultaat : indien de termijn voor de 
tweede of de vierde verschijning nag niet verstreken is op het ogen
blik van de inwerkingtreding van de wet, moet die verschijning niet 
plaatshebben, wanneer echter de termijn voor die verschijning ver
strijkt in de loop van de tien dagen tussen de bekendmaking en de 
inwerkingtreding, moet de verschijning wel plaatshebben. 

De notarissen zullen niet meer optreden zodra de wet in werking treedt 
behalve uiteraard voor de verrichtingen door artikel 1287 Ger. W., 
waar hun tussenkomst behouden blijft. Artikel 305 B.W., houdt op 
van toepassing te zijn voor de echtscheidingen die na de inwerkingtre
ding van de wet worden overgeschreven, vermits deze bepaling welis
waar uitwerking heeft vanaf de eerste verklaring voor de voorzitter van 
de rechtbank afgelegd, doch onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de 
echtscheiding overgeschreven is. 

(1) Par/em. Besch., K.v.V., 1971-72, nr. 301-2. 
(2) Par/em. Besch., K.v.V., 1969-70, nr. 731-4, biz, 2. 
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SOMMAIRE 

LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ET LA LOI DU 

I JUILLET 1972 

La nouvelle loi concernant la procedure du divorce par consentement mutuel est 
l'aboutissement d'une proposition de loi. Au cours des debats parlementaires 
d'autres problemes ont cependant ete abordes, de sorte que les modifications sont 
plus nombreuses que celles preconisees dans la proposition de loi. 

Une premiere modification concerne !'abrogation de !'article 305 C.c., qui 
prevoyait le transfert de la propriete de la moitie des biens de chacun des deux 
epoux aux enfants nes de leur mariage et adoptes par eux. La proposition d'abro
gation de cette disposition a ete adoptee sans hesitation parce que cet article ne 
repondait plus a ses objectifs primitifs mais etait devenu au contraire 1' objet de 
nombreux abus. 

L'abrogation de cet article s'accompagne cependant de plusieurs effets. La limi
tation a la libre disposition provenant du fait que les enfants devenaient copro
prietaires des biens indivis, disparait et les epoux peuvent dorenavant disposer de 
!'ensemble de leurs biens. Lajouissance de ces biens qui etait accordee aux parents 
jusqu'a la majorite des enfants et qui etait consideree comme de nature particuliere 
est reduite a lajouissance de droit commun. 

Une deuxieme modification supprime le texte qui, dans l'inventaire a dresser 
prealablernent, prescrivait !'indication detaillee des immeubles. Cette disposition 
est, en effet, devenue superflue parce que ces dollilees doivent quai:id -meme -~tie 
mentionnees en vue de la transcription obligatoire. L'obligation de faire l'inven
taire a ete maintenue. Si celui-ci etait requis precedemment en vue du transfert de 
propriete au profit des enfants, actuellement, !'accent est mis davantage sur le fait 
que celui-ci est une obligation prealable ala liquidation du regime matrimonial 
constituant une consequence du divorce. 

Dans la seconde convention que les epoux doivent etablir prealablement, des 
modifications sont egalement apportees, notamment une amelioration et une pre
cision de !'obligation de fixer !a contribution au profit des enfants, avec adjonction 
d'un texte visant a donner aux epoux la possibilite d'introduire une action pour 
exiger cette contribution. De meme, les epoux sont dorenavant obliges de fixer 
des regles detaillees relatives au droit de visite en ce qui concerne les enfants. 
Enfin, !a condition de l'etat de besoin disparait du point concernant !a pension 
accordee au conjoint dans la meme convention. 

Une troisieme modification se rapporte a la comparution des deux parties devant 
le president du tribunal. La declaration que les epoux devaient renouveler dans 
le courant des quatrieme, septieme et dixieme mois est remplacee par une seule 
declaration dans le courant du sixieme mois. 

La modification qui a cependant necessite le plus de discussions, concerne !'inter
vention des notaires. Apres une tentative visant a eliminer totalement cette inter
vention, cette derniere est finalement reduite a 1' obligation de faire dresser devant 
notaire l'acte notarie de base contenant l'inventaire, !'estimation et le reglement 
de leurs droits respectifs. 

Un projet visait a !'insertion de quelques-dispositions transitoires. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

DIE EINVERSTANDLICHE EHESCHEIDUNG UND DAS NEUE GESETZ VOM 

1. Juu 1972 

Das neue Gesetz tiber das Verfahren bei einverstandlicher Ehescheidung ist das 
Ergebnis eines parlamentarischen Gesetzesantrags. Wahrend der Debatte im 
Parlament wurden aber auch andere Probleme eri:irtert, so daB das Gesetz eine 
mehr umfassende Reform verwirklichte. 

An erster Stelle wurde der Artikel 305 des Btirgerlichen Gesetzbuches, laut 
dessen die Ehegatten die Halfte ihrer Gtiter ihren gemeinschaftlichen ehelichen 
oder angenommenen Kindem zu tibertragen hatten, aufgehoben. Der Vorschlag 
zur Aufhebung dieses Artikels wurde ohne Diskussion angenommen, weil dieser 
Artikel dem ursprtinglichen Zweck nicht mehr entsprach, sondern vielmehr zum 
Gegenstand vieler MiBbrauche geworden war. 

Die Aufhebung dieses Artikels ist selbstverstandlich mit einigen Folgen ver
bunden. Die Verfi.igungsbeschriinkung der Eltern (infolge des Miteigentums der 
Kinder tiber die unverteilte Gtiter) fallt fort, und fortan ki:innen sie tiber ihr 
Vermi:igen im ganzen verftigen. lnfolge dessen wird der besondere NieBbrauch 
der Eltern tiber diese Gtiter wahrend der Minderjahrigkeit der Kinder gegen
standslos. 

An zweiter Stelle wurde die Gesetzbestimmung aufgehoben laut deren die 
lmmobilien hei der vorangehenden Inventaraufnahme in allen Einzelheiten 
verzeichnet werden sollten. Diese Bestimmung ist tiberfltissig weil diese Angaben 
ja ftir die ohligatorische Registrierung erfordert werden. Die Inventaraufnahme 
seiher bleibt verpflichtet, sei es zu einem geanderten Zweck: wahrend sie frtiher 
im Hinblick auf die Eigentiimstibertragung an die Kinder erfordert wurde, wird 
jetzt mehr betont daB sie ftir die vermi:igensrechtliche Auseinandersetzung der 
Ehegatten notwendig ist. 

In der zweiten Vereinbarung die die Ehegatten vorangehend treffen sollen, 
wurden ebenfalls einige Anderungen vorgenommen, unter andern eine, Ver
besserung und Verdeutlichung der Pflicht zur Bestimmung des Unterhalts fiir 
die Kinder; dem sorgeberechtigten Elternteil wird auch die Mi:iglichkeit urn auf 
Entrichtung dieses Unterhalts zu klagen, geboten. Ausserdem sind die Eltern 
fortan verpflichtet eine detaillierte Regelung tiber das Verkehrsrecht zu verein
baren. SchlieBlich wurde in den Bestimmungen beztiglich der Vereinbarung 
tiber den Unterhalt ftir die Ehegatten nach der Scheidung die Bedingung der 
Bedtirfigkeit aufgehoben. 

Auch die Bestimmungen tiber die persi:inliche Erscheinung der Ehegatten vor 
dem Gerichtsprasidenten wurden geandert. Die frtihere Bestatigung des Schei
dungsbegehrens im vierten, siebenten und zehnten Monat nach Einleitung des 
Verfahrens, wurde durch eine einzige Erklarung im Laufe des sechsten Monats 
ersetzt. 

Am heftigsten umstritten war aber die geplante Anderung der Aufgabe der 
Notare im Ehescheidungsverfahren. Nachdem ein Versuch zur vollstandigen 
Ausschaltung der Notare in diesem Verfahren gescheitert war, wurde deren 
Aufgabe schlieBlich zur Niederschrift der Vereinbarung der Ehegattern -
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einschlief3lich des lnventars, der Schatzung und der Regelung der gegenseitigen 
Rechte - beschrankt. 

Eine Gesetzesvorlage beabsichtigte einige Dbergangsvorschriften einzufiigen. 

SUMMARY 

DIVORCE BY MUTUAL CONSENT AND THE NEW LAW OF }ULY 1ST, 1972 

The new law concerning procedure in divorce by mutual consent is the outcome 
of a private member's bill. Nevertheless during the parliamentary discussion 
other problems arose. So the changes were more numerous than those contained 
in the bill. 
The first change concerns the repeal of article 305 of the Belgian civil code 
according to which half the possessions of both parties had to pass to the children 
born of the marriage or adopted by the couple. This clause was repealed without 
hesitation because it no longer answered the original intention and had, indeed, 
become an excuse for many abuses. The repeal of this clause leads to various 
changes. The limit to the availability of the undivided possessions which resulted 
from the co-ownership of the children, ceases and the couple can dispose of 
them all. The usufruct of such goods allowed to the parents until the children 
reached majority which was regarded as special, becomes instead a matter of 
common law. 

A second change cancels the text proscribing the detailed preliminary inventory 
of the unmoveable goods. This was in fact superfluous because such information 
must be contained in the obligatory registration of property. A description of 
the property involved is still obligatory ; whereas previously this was required 
because of the registration of property for the children, now the accent is laid 
more on the need to settle the state of the possessions involved in a marriage 
which is one of the consequences of a divorce. There are also changes in the second 
prior agreement and clarification of the need to specify the amount due to the 
children and an additional text which allows the husband to claim such a payment. 
At the same time the couple is required to fix the visits to the children. Finally 
the condition of destitution concerning the amount attributed in the same 
agreement to the spouse, disappears. 

A second change concerns the appearance of both parties before the president 
of the court. The declaration which both parties had to make during the fourth, 
seventh and tenth month is replaced by a single declaration during the sixth 
month. 
The change which provoked most discussion concerned the intervention of 
notaries. Following an attempt to cut their participation out altogether it was 
finally decided to make it obligatory to draw up the basic act containing the 
inventory of the possessions, the estimate of their value and the rights of both 
parties before a notary. 
A bill was aimed at the insertion of some transitory clauses. 


