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de wetgever een feitelijke scheiding organiseren.133 Volgens deze strekking
moet er een ‘gerede partij’ zijn en kunnen de overeenkomsten geen effect sorteren buiten ieder akkoord van partijen om; het tegenovergestelde
standpunt zou neerkomen op een wijziging van de huwelijkse voorwaarden zonder naleving van de daartoe voorziene wettelijke procedurebepalingen.134
Geen zinnig mens zal betwisten dat de voorlopige binding van de overeenkomsten voorafgaand aan EOT niet wenselijk is telkens wanneer de echtgenoten geen echtscheiding meer beogen omdat zij zich hebben verzoend.
Toch kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat de wettekst niet voor
interpretatie vatbaar is: de voorlopige binding van de voorafgaande overeenkomsten wordt enkel afhankelijk gemaakt van de afstand van de procedure: “Indien afstand wordt gedaan van de procedure, verbinden de […] overeenkomsten de partijen voorlopig”. De toepassing van artikel 1280 Ger.W. inzake
EOO is niet in de wet opgenomen als voorwaarde voor het ontstaan van
de voorlopige binding, maar wel als eindpunt van een voorlopige bindende kracht van de EOT-overeenkomsten die de wet zelf vooropstelt.
De wetgever zou er o.i. goed aan doen om de voorlopige binding van de
overeenkomsten voorafgaand aan EOT na afstand van de EOT-procedure
te beperken tot de gevallen waarin een partij daadwerkelijk de overstap
naar de EOO-procedure maakt.
107. Een clausule waarin partijen de wettelijke principes inzake voorlopige binding van de familierechtelijke overeenkomsten (en verval van de
bedingen uit de regelingsakte) aanvaarden, zou als volgt kunnen luiden:

133. S. BROUWERS, “Echtscheiding door onderlinge toestemming” in P. SENAEVE,
F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het echtscheidingsrecht,
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 172, nr. 217.
134. F. BUYSSENS, “Echtscheiding door onderlinge toestemming na de Wet van 27 april
2007”, NFM 2008, (3) 5, nr. 9.
80

KnopsBooks.com I 2019

Voorlopige binding

MODEL 17

- Partijen verklaren erop te zijn gewezen dat, indien afstand wordt gedaan van de
procedure met het oog op echtscheiding door onderlinge toestemming, de familierechtelijke overeenkomsten de partijen zullen blijven verbinden, tot een van hen in
het raam van een procedure echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk een uitspraak van de familierechtbank inzake voorlopige
maatregelen verkrijgt (artikel 1294bis van het Gerechtelijk Wetboek), tot zij zelf
een nieuwe overeenkomst sluiten of tot de familierechtbank uitspraak doet over
een vordering tot dringende maatregelen op basis van een huwelijkse verplichting .
Deze voorlopige binding betreft de overeenkomsten bedoeld in artikel 1288 van
het Gerechtelijk Wetboek, zoals opgenomen onder [# benoem het onderdeel] van
deze akte.
- De vermogensrechtelijke afspraken zullen evenwel vervallen ingeval afstand
wordt gedaan van de procedure met het oog op echtscheiding door onderlinge toestemming.
Dit verval betreft de overeenkomsten bedoeld in artikel 1287 van het Gerechtelijk
Wetboek, zoals opgenomen onder [# benoem het onderdeel] van deze akte.

5.

Conventionele uitschakeling

108. Het is niet denkbeeldig dat een echtgenoot die afstand doet van
de procedure echtscheiding door onderlinge toestemming niet gediend is
met de voorlopige binding van de EOT-overeenkomsten. Een zeer belangrijke vraag is dan ook of partijen in hun voorafgaande overeenkomsten
kunnen afwijken van het beginsel ex artikel 1294bis Ger.W.

In de rechtsleer hebben zich onder gelding van de wet van 27 april 2007
reeds twee strekkingen afgetekend:
− Een aantal auteurs – waaronder schrijver dezes135 – heeft deze vraag
negatief beantwoord, met als motivering dat het voorlopig bindend
karakter van de voorafgaande overeenkomsten in de regel in het voordeel zal spelen van de echtgenoot die wenste dat de echtscheiding
door onderlinge toestemming werd uitgesproken en, na afstand van
de procedure door zijn mede-echtgenoot, in de regel zal worden geconfronteerd met een hem opgedrongen echtscheiding o.g.v. onher135. G. VERSCHELDEN, “De Wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht. Deel II. De echtscheiding door onderlinge toestemming – De scheiding van tafel
en bed – De huwelijksvoordelen”, T.Fam. 2007, (138) 146-147, nr. 33.
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stelbare ontwrichting. Echtgenoten kunnen o.i. niet anticipatief verzaken aan een wettelijk beschermingsmechanisme136 dat bovendien deel
uitmaakt van een procedure die de staat van de persoon betreft, een
materie waarvan traditioneel wordt aangenomen dat ze de openbare
orde raakt. Zelfs al zou artikel 1294bis Ger.W. slechts van dwingend
recht zijn, dan nog moet worden vastgesteld dat de wetgever, anders
dan wat geldt voor andere gevolgen van de echtscheiding – zoals het
lot van de overlevingsrechten137, de wijzigbaarheid van de conventionele onderhoudsuitkering138 en de kosten van de EOO-procedure139
– op dit vlak geen ruimte heeft gelaten voor een overeenkomst die het
wettelijk principe omkeert.
− Vanuit het notariaat is daarentegen gesteld dat de notaris bijzondere
aandacht moet besteden aan de opname van een clausule waarin de
doorwerking van de overeenkomsten bij afstand van procedure wordt
uitgeschakeld. De mogelijkheid tot conventionele uitschakeling van
het voorlopig bindend karakter van de afspraken tussen echtgenoten
wordt verdedigd door te wijzen op de beperkte draagwijdte van het
beschermingsmechanisme, dat eerder een nadeel is voor de echtgenoot die ontevreden is over de gemaakte afspraken en hierom afstand
van procedure doet, en zelfs een dwangmiddel kan worden in handen
van de echtgenoot die een EOT-afspraak aan de andere wil opdringen
door te dreigen met een afstand van procedure. In deze optiek volgt
uit de louter verbintenisrechtelijke aard van de regelingsakte, die het
rechtskarakter van een dading heeft, dat het de echtgenoten geoorloofd is de brug naar de EOO “op te blazen” door de doorwerking

136. Reeds eerder in dezelfde zin: C. AUGHUET, “Les modiﬁcations en matière de divorce
par consentement mutuel”, Div.Act. 2007, (127) 131 en S. BROUWERS, “Echtscheiding door onderlinge toestemming” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het echtscheidingsrecht, Antwerpen-Oxford, Intersentia,
2008, 171, nr. 216. Deze laatste auteur wijst op mogelijke chantage van een echtgenoot, maar merkt anderzijds ook op dat het wettelijke beschermingsmechanisme zijn
betekenis verliest indien de echtgenoten zich verzoenen of samen beslissen de procedure EOT te verlaten zonder overstap.
Recent is deze stelling nog bevestigd door P. SENAEVE, “De wijzigingen inzake familierecht en inzake familieprocesrecht door de wet van 6 juli 2017 (Wet Potpourri V)”
in P. SENAEVE en G. VERSCHELDEN (eds.), Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht
2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 133-134, nr. 236.
137. Art. 299 BW: “Behoudens overeenkomst in tegenovergestelde zin”.
138. Art. 1288, derde lid Ger.W.: “Uitgezonderd indien partijen uitdrukkelijk het tegenovergestelde zijn overeengekomen”.
139. Art. 1258, eerste en tweede lid Ger.W.: “Behoudens andersluidende overeenkomst”.
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bepaald in artikel 1294bis Ger.W. uitdrukkelijk uit te sluiten in de algemene bepalingen van de voorafgaande overeenkomsten.140
109. Er bestaan clausules waarin de voorlopige binding van toepassing
wordt verklaard op de totaliteit van de regelingen, inclusief de vermogensrechtelijke afspraken:
“Indien echter afstand wordt gedaan van de procedure echtscheiding door
onderlinge toestemming wanneer deze lopende is, verbinden de in deze akte
vastgelegde overeenkomsten de partijen voorlopig en dit in afwachting van
een nieuwe overeenkomst of een rechterlijke beslissing”.

Dergelijk beding lijkt ons volkomen onwenselijk.
110. Er zijn ook clausules waarmee partijen de toepassing van artikel
1294bis Ger.W. uitdrukkelijk uitsluiten in hun globaal akkoord.

Hoewel dergelijke overeenkomsten o.i. contra legem zijn, zou wie het risico
wil nemen ze als volgt kunnen formuleren:
MODEL 18

- Partijen verklaren erop te zijn gewezen dat, in geval afstand wordt gedaan van de
procedure echtscheiding door onderlinge toestemming, de in dat raam gemaakte
vermogensrechtelijke afspraken zullen vervallen. Dit betreft de overeenkomsten
bedoeld in artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals opgenomen onder
[benoem het onderdeel] van deze akte.
- Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien afstand wordt gedaan van de
procedure echtscheiding door onderlinge toestemming, ook de in dat raam gemaakte familierechtelijke overeenkomsten zullen vervallen. Dit betreft de overeenkomsten bedoeld in artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals opgenomen
onder [benoem het onderdeel] van deze akte. De partijen verklaren aldus af te
wijken van het principe van de voorlopige binding van deze overeenkomsten, zoals
verwoord in artikel 1294bis van het Gerechtelijk Wetboek.

6.

Overgangsrecht

111. De herinvoering van het principe van de voorlopige binding van de
bedingen ex artikel 1288 Ger.W. geldt enkel voor overeenkomsten onderte-

140. F. BUYSSENS, “Echtscheiding door onderlinge toestemming na de Wet van 27 april
2007”, NFM 2008, (3) 22, nr. 69 j° 7, nr. 15, met een voorbeeld van clausule in nr. 16.
2019 I KnopsBooks.com
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kend na 3 augustus 2017, datum van inwerkingtreding van de wet van 6 juli
2017.141
De regering vond het belangrijk om in een overgangsmaatregel te voorzien. Partijen moeten bij de redactie van de overeenkomst op de hoogte
zijn van de uitwerking ervan en moeten daarover correct worden ingelicht.
De draagwijdte van de overeenkomst (en de kennis van partijen daaromtrent) moet bij de ondertekening vaststaan.142
De datum van de neerlegging ter grifﬁe van het verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming is dus niet relevant. Wordt het
verzoekschrift neergelegd na de inwerkingtreding van de wet van 6 juli
2017 (= 3 augustus 2017) en doet vervolgens een van de echtgenoten afstand van de procedure echtscheiding door onderlinge toestemming, dan
geldt de voorlopige bindende kracht van de voorafgaande familierechtelijke overeenkomsten niet indien zij werden gesloten vóór 3 augustus
2017.143

141. Art. 87 van de wet van 6 juli 2017 verklaart art. 84 – dat art. 1294bis Ger.W. herstelt
– van toepassing op alle overeenkomsten bedoeld in artikel 1288 van het Gerechtelijk
Wetboek die ondertekend worden na de inwerkingtreding van deze wet.
142. MvT, Parl.St. Kamer 2016-17, nr. 54-2259/1, 82.
143. P. SENAEVE, “De wijzigingen inzake familierecht en inzake familieprocesrecht door de
wet van 6 juli 2017 (Wet Potpourri V)” in P. SENAEVE en G. VERSCHELDEN (eds.),
Wetgeving en rechtspraak familie(proces)recht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 138, nr.
242.
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HOOFDSTUK IV.

HET VERZOEKSCHRIFT TOT
EOT EN DE BIJLAGEN

§ 1. Gezamenlijk verzoekschrift
112. De vordering tot echtscheiding door onderlinge toestemming wordt
ingeleid bij gezamenlijk verzoekschrift (art. 1288bis, § 1, eerste lid Ger.W.).
Het woord ‘gezamenlijk’ werd door de wet van 18 juni 2018 ingevoegd144
bij wijze van technische correctie.145

Evident gaat het hier niet om een eenzijdig verzoekschrift aangezien beide
partijen de EOT wensen en al zeker niet om een verzoekschrift op tegenspraak omdat er geen tegenpartij is.
113. Het origineel van het verzoekschrift wordt door beide echtgenoten
of door ten minste een advocaat of notaris ondertekend (art. 1288bis, § 1,
zesde lid Ger.W.).
114. Van het verzoekschrift worden een origineel en een afschrift neergelegd
(art. 1288bis, § 1, vijfde lid Ger.W.). Tot vóór 31 maart 2019 moesten
echtgenoten met kinderen nog twee afschriften voorleggen.
115. Naast de andere verplichte vermeldingen moet het verzoekschrift op
straffe van nietigheid verwijzen naar de voorafgaande overeenkomsten
vereist door de artikelen 1287 en 1288 Ger.W., die als bijlagen moeten
worden opgenomen (art. 1288bis, § 1, derde lid Ger.W.).

Deze andere verplichte vermeldingen, eveneens op straffe van nietigheid,
zijn terug te vinden in artikel 1026 Ger.W.146:
− de dag, de maand en het jaar; de naam, de voornaam, de woonplaats
en het rijksregisternummer van de verzoekers;

144. Art. 18, 1° wet 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve geschillenoplossing, BS 2
juli 2018.
145. Verantwoording bij amendement nr. 170 (Brotcorne), Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 542919/8, 71 en Verslag Kamercommissie (tweede lezing), Parl.St. Kamer 2017-18, nr.
54-2919-9, 25.
146. Uit art. 1025 Ger.W. volgt dat de EOT-procedure als rechtspleging op (gezamenlijk)
verzoekschrift geregeld wordt door de artikelen 1026-1034 Ger.W. (i.v.m. het eenzijdig
verzoekschrift), behoudens in de gevallen waarin de wettelijke regels (inzake EOT zijn
dit art. 1287-1304 Ger.W.) er uitdrukkelijk van afwijken.
2019 I KnopsBooks.com
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− het voorwerp en in het kort de gronden van de vordering, met name
dat de echtgenoten om de echtscheiding door onderlinge toestemming verzoeken op grond van artikel 230 BW;
− de aanwijzing van de familierechtbank die van de vordering kennis
kan nemen.

Het rijkregisternummer is toegevoegd als verplichte vermelding met ingang van 1 februari 2019147, om de invordering van de rolrechten (zie infra
nr. 124) te vergemakkelijken.
Sinds 10 januari 2019 moet het beroep van de echtgenoten niet meer in
het verzoekschrift worden vermeld.148
Indien de overeenkomsten in notariële vorm zijn opgemaakt, kan er worden verwezen naar de naam van de notaris en de datum van de akte.149

§ 2. Bijlagen bij het verzoekschrift
116. Als bijlagen bij het verzoekschrift moeten worden neergelegd:
− (steeds) de regelingsakte (art. 1287 Ger.W.) en de familierechtelijke
overeenkomst (art. 1288 Ger.W.);
− (in voorkomend geval) de notariële boedelbeschrijving bedoeld in artikel 1287, tweede lid Ger.W., opgemaakt overeenkomstig de artikelen 1175-1184 Ger.W. (art. 1288bis, § 1, vierde lid, 1° en 2° Ger.W.).

Voor zover de documenten of gegevens niet beschikbaar zijn in de DABS of in het
bevolkings- of vreemdelingenregister, voegt de verzoekende partij bij de gedingin-

147. Art. 16 wet 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheeken grifﬁerechten teneinde de grifﬁerechten te hervormen, BS 20 december 2018, i.w.tr.
1 februari 2019.
148. Art. 130, onderdeel van Titel 7 “Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek om de vermelding van het beroep in de akten van rechtspleging te schrappen” van de wet 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 december 2018,
i.w.tr. 10 januari 2019.
149. F. BUYSSENS, “De echtscheiding door onderlinge toestemming na de wet op de familierechtbank” in P. SENAEVE (ed.), Echtscheiding, voorlopige maatregelen en onderhoudsgelden in de familierechtbank, Antwerpen, Intersentia, 2015, 211, nr. 367.
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