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Laga Newsflash
Procedure echtscheiding onderlinge
toestemming volledig schriftelijk vanaf 1
september 2018

De Kamer heeft op 17 mei een wetsontwerp goedgekeurd dat
de inhoud en procedure van de echtscheiding door onderlinge
toestemming met ingang van 1 september grondig zal
wijzigen.
De meest belangwekkende wijziging is de veralgemening van
de schriftelijke procedure als uitgangspunt. Echtgenoten
hoeven dus niet meer eenmaal verplicht te verschijnen ingeval
zij nog geen zes maanden feitelijk gescheiden leven. Dat is
zelfs zo als er minderjarige kinderen zijn. De familierechtbank
zal nog wel de verschijning kunnen bevelen. De procedure zal
ook sneller kunnen verlopen doordat het Openbaar Ministerie
voortaan geen adviesverplichting meer heeft, maar enkel een
adviesmogelijkheid.
Echtgenoten zullen niet meer vrij kunnen kiezen voor welke
familierechtbank zij de procedure brengen, als er nog geen
familiedossier geopend is. Die keuzemogelijkheid was
interessant om privacyredenen. Voortaan kunnen de
echtgenoten de vordering enkel nog brengen voor de
familierechtbank van de woonplaats van één van hen op het
ogenblik van het inleiden van de echtscheidingsprocedure, dan
wel die van de laatste echtelijke verblijfplaats. Is er al een
familiedossier bij een familierechtbank, dan blijft die laatste
bevoegd voor de echtscheidingsprocedure.
Ten slotte zullen echtgenoten in hun overeenkomst
uitdrukkelijk moeten vermelden dat zij afstand doen van de
uitkering na echtscheiding, als dat het geval is. Daarmee
bouwt de wetgever een uitdrukkelijke waarschuwing in. Het is
te verwachten dat dit meestal een standaardformule zal
worden die de aandacht van de echtgenoten niet zal wekken.
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