
 

 

 

Aanpassing van de wet inzake echtscheiding. 

 
Door de wet van 2.06.2010 worden een aantal aanpassingen aangebracht aan de wettelijke bepalingen 
omtrent de nieuwe echtscheidingsprocedures: de echtscheiding op basis van duurzame ontwrichting en de 
echtscheiding door onderlinge toestemming. De wet treedt in werking op 1 juli 2010.  
 
Meer betwistingen inzake uitkering tot levensonderhoud: Zowel bij de echtscheiding op basis van 
duurzame ontwrichting als bij echtscheiding door onderlinge toestemming zal het mogelijk zijn om de 
uitkering na echtscheiding te herzien, tenzij het tegenovergestelde werd overeengekomen.. 
 
Vereiste daartoe zijn nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen, waardoor het 
bedrag niet meer is aangepast (aanpassing lid 1 §7 art. 301 BW). (nieuw lid art. 1288 GW). 
 
De uitkering kan ook worden aangepast indien de vereffening en verdeling (na vonnis duurzame 
ontwrichting) aanleiding geeft tot een wijziging van hun financiële toestand -die een aanpassing 
rechtvaardigt van de uitkering tot levensonderhoud, en het vonnis of de overeenkomst dateert van vóór 
de afsluiting van de vereffening.(aanpassing lid 2 §7 art. 301 BW).  
 
Vordering tot echtscheiding:  
De vordering tot echtscheiding op grond van artikel 229, §2 evenals de vordering op grond van artikel 229, 
§3, moet worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak en wordt ondertekend door iedere 
echtgenoot of een advocaat of een notaris.  
 
Einde discussie:Er wordt een einde gesteld aan de discussie of een vonnis dat de echtscheiding uitspreekt 
op gezamenlijk verzoek op grond van art. 229, §2 B.W., of ingeval de andere echtgenoot zich in de loop van 
de procedure met deze vordering akkoord verklaart (art. 1255, §3 Ger. W.), een akkoordvonnis zou zijn, 
waartegen conform art. 1043, lid 2 Ger. W. geen rechtsmiddel openstaat 
 
Voorziening in cassatie:  
De termijn die geldt bij EOT  loopt vanaf de uitspraak.  
De termijnen die gelden bij echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk lopen 
vanaf de betekening:  hoger beroep (1 maand), verzet (1 maand) en cassatie (3 maanden) 
 
Hoger beroep:  
Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken, is slechts toegelaten indien het 
gesteund wordt op het niet vervullen van de wettelijke voorwaarden om de echtscheiding uit te spreken. 
Wordt het beroep ingesteld door het openbaar ministerie , dan wordt het aan beide partijen betekend. 
Wordt het beroep ingesteld door beide echtgenoten, dan wordt het aan de procureur des Konings 
betekend, en, indien het door slechts één echtgenoot wordt ingesteld, aan de andere echtgenoot én aan de 
Procureur.  
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