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Advocatenkantoor Eveline Van Hoecke

ECHTSCHEIDING MET ONDERLINGE TOESTEMMING

Tussen ondergetekenden:
1.

xx
wonende te xx

Hierna genaamd partij 1;
En :
2.

xx
wonende te xx

Hierna genaamd partij 2;
Is overeengekomen hetgeen volgt:
Partijen verklaren dat zij willen overgaan tot de echtscheiding door onderlinge toestemming;
dat zij in uitvoering van de artikelen 1287 en 1288 Ger. W. hun respectieve rechten hebben
geregeld en overeenkomsten hebben gesloten zoals hierna uiteengezet.
Voorafgaande verklaringen
1.
Partijen zijn gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
[...........................] op [...........................] zonder huwelijkscontract en bijgevolg onder het
wettelijk stelsel (of: onder het huwelijksvermogensstelsel van [...........................] ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris [...........................] te [...........................] op
[...........................]), waaraan tot op heden geen conventionele wijzigingen werden
aangebracht.
2.
Partijen zijn beiden van Belgische nationaliteit.
3.
Partijen hebben volgende minderjarige, ongehuwde en niet ontvoogde kinderen:

a)

[

b)

[

naam, voornamen, geboorteplaats en -datum]
idem]
OF
3.
Partijen hebben geen, ook niet geadopteerde, kinderen waarvoor een regeling moet
worden getroffen.
Indien nog een kind geboren wordt tijdens de proeftijd zal onmiddellijk aan ondergetekende
notaris een geboorte uittreksel worden overgemaakt opdat een aanvullende akte kan
worden opgemaakt.
4.
Partijen hebben voorafgaand aan deze akte geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om een boedelbeschrijving te laten opmaken, zoals hen geboden in artikel 1287, tweede lid,
Ger. W.
Partijen hebben vóór deze akte een omstandige opgave gedaan zowel van al hun roerende
als van hun onroerende gemeenschapsgoederen (of onverdeelde goederen) en van alle
lopende schulden, vergoedingen en vermogensrechten waaromtrent zij een regeling dienen
te treffen conform artikel 1287 Ger. W.
Zij verzaken aan elk verhaal, de ene tegenover de andere, indien zou blijken dat de door
hen gegeven informatie onvolledig of onnauwkeurig zou zijn.
Verdeling
Om ieder van hen in zijn rechten in de goederen van de gemeenschap (of de
onverdeeldheid) te voldoen, wordt hen bij wijze van transactionele titel van verdeling en met
wederzijdse instemming van beiden, toebedeeld of blijft hen toebehoren, hetgeen volgt, wat
zij wederzijds verklaren te aanvaarden:
1. Aan de man
Activa
– de liggende gelden in zijn bezit
– zijn kledingsstukken, linnen en persoonlijke voorwerpen, waaronder zijn juwelen
– de volgende lichamelijke roerende goederen (de belangrijkste goederen) alsook alle
andere lichamelijke roerende goederen in zijn bezit: [...........................]
(eventueel) met uitzondering van navermelde goederen welke aan de vrouw worden
toebedeeld, met name [...........................]
Dienaangaande verbindt de man er zich uitdrukkelijk toe om zelf de goederen aan de vrouw
af te geven op haar eerste bezoek, en zal de vrouw voor de verplaatsingskosten instaan.
(Variante)
Meubelen en andere voorwerpen zich bevindende in de woning te [...........................].
– het autovoertuig [...........................] met machtiging deze onmiddellijk op zijn naam bij de
diensten van het wegverkeer te laten inschrijven
– bank- en spaarrekening op zijn naam

– [aantal]) aandelen in [vermelding vennootschap]
Passiva
– de hypothecaire schuld aangegaan bij [...........................] blijkens akte verleden voor notaris
[...........................] te [...........................] op [...........................] (of de persoonlijke lening door
beiden aangegaan bij [...........................]). De man neemt de schuld die hem is toegedeeld
uitsluitend voor eigen rekening zodat de vrouw daaromtrent niet meer verontrust kan
worden, behoudens de rechten van derden.
Partijen zullen de financiële instelling verzoeken de vrouw te ontslaan van haar verplichtingen
t.a.v. de financiële instelling.
2. Aan de vrouw (zie boven man)
[...........................]
3. Onroerend goed
Partijen verklaren dat zij niet gezamenlijk eigenaar zijn van enig onroerend goed dat moet
worden verdeeld.
4.
Partijen verzaken uitdrukkelijk aan alle voordelen die zij uit enige beschikking van het
huwelijkscontract of van een wijziging hieraan zouden kunnen halen; zij zien onder andere af
van elk beding van vooruitmaking, ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk
vermogen, bedingen van toekenning van het ganse gemeenschappelijke vermogen aan de
langstlevende en aan elke schenking van toekomstige goederen.
Zij verklaren uit dien hoofde aan elkaar niets meer verschuldigd te zijn.
De partijen zijn er zich van bewust dat deze verzaking slechts uitwerking zal hebben na het
definitief zijn van de echtscheiding.
5.
De rechten uit de levensverzekeringsovereenkomst afgesloten bij [maatschappij] onder
[polisnummer] op het hoofd van [...........................] die krachtens de artikelen 106 tot 120 van
de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst aan de verzekeringsnemers toekomen, zullen
gedurende de proeftijd toebehoren aan [...........................] en na de overschrijving van de
echtscheiding aan [...........................]
Deze regeling kan slechts aan de verzekeraar worden tegengeworpen nadat deze hiervan
op de hoogte is gesteld. De verzekeringsprestaties die opeisbaar worden tijdens de proeftijd
of na de overschrijving van de echtscheiding, worden rechtsgeldig betaald aan de uit de
echt gescheiden echtgeno(o)t(e) die als begunstigde is aangewezen.
(Variante)
Partijen komen overeen de begunstigde te vervangen door [...........................]
De nieuwe aanwijzing kan slechts aan de verzekeraar worden tegengeworpen nadat deze
hiervan op de hoogte werd gebracht.
Ingeval van vervroegd opvragen of herleiden van de verzekerde kapitalen, zullen de
wederbeleggingsvergoedingen en eventuele andere kosten verschuldigd ondermeer
ingevolge vervroegde terugbetalingen op de kredieten waarvan de contracten dekking
verleenden uitsluitend ten laste zijn van [begunstigde]).

(Variante)
Partijen verklaren overeengekomen te zijn de levensverzekering af te kopen en de
afkoopwaarde tussen hen beiden te verdelen bij helften.
Deze regeling kan slechts aan de verzekeraar worden tegengeworpen nadat deze hiervan
op de hoogte werd gesteld.
6.
Voor het geval dat één der echtgenoten mocht overlijden vóór het in kracht van gewijsde
gaan van het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, komen zij
uitdrukkelijk overeen elk erfrecht van de langstlevende echtgenoot met inbegrip van de
wettelijke reserve uit te sluiten.
Deze overeenkomst heeft geen gevolg indien afstand van de procedure gedaan wordt.
(Variante)
De echtgenoten komen overeen dat het erfrecht van de langstlevende echtgenoot met
inbegrip van de wettelijke reserve tijdens de proeftijd behouden blijft.
Voorwaarden
1.
Elke echtgenoot erkent in het bezit te zijn van de hem toebedeelde goederen (eventueel:
behoudens m.b.t. hetgeen hiervoor werd vermeld).
2.
Vanaf heden (of vanaf het proces-verbaal van de eerste verschijning, conform art. 1304,
tweede lid, Ger. W.), blijven de inkomsten van het gemeenschappelijk vermogen eigen aan
de echtgenoot die ze verkrijgt; alle giften, erfenissen en legaten die één der echtgenoten
vanaf heden toekomen, vallen buiten het gemeenschappelijk vermogen; de toekomstige
schulden zullen uitsluitend worden gedragen door degene die ze heeft gemaakt.
3.
De nog verschuldigde of terug te trekken belastingen en taksen zullen, voor zover ze slaan op
de periode vóór de feitelijke scheiding van de echtgenoten, ten laste of ten gunste blijven
van beide echtgenoten, ieder voor de helft. Voor alle belastingen en taksen en eventuele
navorderingen daarentegen, slaande op de periode na de feitelijke scheiding die een
aanvang heeft genomen op datum van [...........................], zal elke echtgenoot, wat zijn
inkomsten betreft, en rekening houdend met de door ieder der echtgenoten gedane
voorheffingen en voorafbetalingen, schuldenaar of schuldeiser zijn onder voorbehoud van
de rechten van de fiscus (art. 126 W.I.B.).
Overeenkomsten
1. Verblijf gedurende de proeftijd (eventueel)
Gedurende de proeftijd zal voornoemde heer ……………….. verblijf houden op zijn adres te
……………………………… en zal voornoemde mevrouw ……………………verblijf houden op
haar adres te ……………………………..
Deze verblijfplaats kan gedurende de proeftijd gewijzigd worden.
De partij die zijn of haar verblijfplaats wijzigt, verbindt zich ertoe de keuze van het nieuwe
verblijf per aangetekend schrijven te melden aan de andere partij en aan de Griffier van de

bevoegde Familierechtbank, die het aan het proces-verbaal van de eerstvolgende
verschijning zal hechten of bij het dossier zal voegen.
2. Regeling inzake de minderjarige kinderen
Ouderlijk gezag :
Het gezag over de persoon van het kind wordt verder gezamenlijk uitgeoefend door beide
ouders samen.
Behoudens in geval van hoogdringendheid en behoudens de dagdagelijkse beslissingen die
genomen kunnen worden door de ouder bij wie het kind alsdan verblijft, zullen zij gezamenlijk
alle beslissingen nemen over de gezondheid van hun kind, zijn opvoeding, opleiding,
ontspanning, beoefening van sportactiviteiten, reizen of studieverblijven in het buitenland en
godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes.
Ook zullen de ouders gezamenlijk de goederen van hun kind beheren en gezamenlijk
optreden als zijn vertegenwoordiger. Ze hebben gezamenlijk het genot van deze goederen.
Beide ouders blijven zich bewust van de verplichting die ze hebben om de band tussen hun
kind en de andere ouder te bevorderen. Uit het oogpunt van liefdevol, respectvol en
effectief ouderschap en ten behoeve van een verdere goede sociaal – emotionele
ontwikkeling van hun kind, zijn de volgende afspraken gemaakt :
- de ouders vallen elkaar in het bijzijn van hun kind niet af;
- de ouders zijn duidelijk tegen hun kid over hun gezamenlijke keuzes/beslissingen;
- de ouders vertrouwen elkaars intentie om een goede ouder te zijn;
- de ouders bieden elkaar zekerheid door betrouwbaar te zijn in de gemaakte afspraken;
- de ouders delen de zorg en opvoeding van hun kind zo goed mogelijk.
Verblijf in inschrijving kinderen :
(ongelijk verdeeld verblijf)
Het kind zal zijn hoofdverblijf hebben bij partij 1, op wiens adres het ook ingeschreven zal zijn
in de registers van de burgerlijke stand.
Het kind zal bij partij 2 verblijven om de veertien dagen tijdens het weekend van
vrijdagavond 18 uur tot zondagavond 19 uur.
Partij 2 komt het kind ophalen bij partij 1 en partij 1 haalt het kind vervolgens bij partij 2 op het
gestelde tijdstip terug. Het ophalen en terugbrengen kan ook gebeuren door de ouders van
elk van de partijen.
Eén en ander uiteraard onverminderd de mogelijkheid van partijen om in onderling overleg
af te wijken van deze regeling.
Het verblijf van het kind gedurende de schoolvakanties bij partij 2 zal tussen partijen in
onderling overleg worden overeengekomen ofwel, indien geen overeenkomst kan worden
bereikt, volgens volgende regeling :

-

-

-

in de pare jaren : verblijf tijdens de herfstvakantie bij de vader en tijdens de
krokusvakantie bij de moeder, verblijf tijdens de eerste week van de
kerstvakantie bij de vader en tijdens de tweede week bij de moeder;
in de onpare jaren : verblijf tijdens de herfstvakantie bij de moeder en tijdens
de krokusvakantie bij de vader, verblijf tijdens de eerste week van de
kerstvakantie bij de moeder en tijdens de tweede week bij de vader;
tijdens de zomervakantie : verblijf tijdens de eerste en tweede week van juli bij
de moeder en tijdens de derde en vierde week bij de vader; verblijf tijdens de
eerste en tweede week van augustus bij de moeder en tijdens de derde en
vierde week van augustus bij de vader;
waarbij de wissel telkens gebeurt op vrijdagavond om 18 uur en met dien
verstande dat het kind bij de aanvang van zijn vaders periode op
vrijdagavond door vader bij de moeder wordt opgehaald en bij aanvang van
moeders periode door haar op vrijdagavond bij vader zal worden opgehaald;
en waarbij de regeling die tijdens de schoolperiode loopt, wordt opgeschort
met ingang van 1 juli om 9u en terug wordt hernomen op 1 september om 9u,
doch waarbij de telling verder loopt;

Voor de berekening van de onderhoudsbijdrage (zie verder punt 2.3.) werd uitgegaan van
een verblijf bij partij 2 om de veertien dagen tijdens het weekend, evenals de helft van de
verlofperiodes.
(of gelijk verdeeld verblijf)
Het kind zal zijn hoofdverblijf hebben bij partij 1, op wiens adres het ook ingeschreven zal zijn
in de registers van de burgerlijke stand.
Partijen komen overeen dat het verblijf van hun kind gelijk wordt verdeeld tussen de vader en
de moeder via een week/weekregeling en waarbij de wissel wordt bepaald op vrijdagavond
na schooltijd/in de opvang/om 18 uur.
Hierbij wordt bepaald dat het kind tijdens de oneven weken verblijft bij zijn moeder en tijdens
de even weken bij zijn vader.
De ouder bij wie de het kind tijdens de daaropvolgende week zal verblijven, dient het kind
op te halen bij de andere ouder.
Deze regeling loopt door tijdens de schoolvakanties, behoudens voor wat betreft de
maanden juli en augustus waarbij het kind zal verblijven vanaf de eerste vrijdag van de
schoolvakantie vanaf 18 uur bij de moeder en dit gedurende de twee daaropvolgende
weken, vervolgens tijdens de derde en de vierde week van de maand juli eveneens vanaf
vrijdagavond 18 uur bij de vader; verblijf tijdens de eerste en tweede week van augustus
terug bij de moeder en tijdens de derde en vierde week bij de vader. Dit alles behoudens
andersluidende schriftelijk overeenkomst tussen de ouders.
De regeling die tijdens de schoolperiode loopt, wordt opgeschort met ingang van 1 juli om
9u en wordt terug hernomen op 1 september om 9u, doch waarbij de telling verder loopt en
het kind dus verder verblijft tijdens de oneven weken bij de moeder en de even weken bij de
vader.
En waarbij de wisseling telkens gebeurt op vrijdagavond om 18u en met dien verstande dat
het kind bij de aanvang van zijn vaders periode op vrijdagavond door vader bij de moeder
zal worden opgehaald en bij aanvang van moeders periode door haar op vrijdagavond bij
vader zal worden opgehaald.

Partijen spreken ook af dat er een belmoment zal worden georganiseerd telkens op
woensdagavond omstreeks 19 uur waarbij er door de ouder waar het kind op dat moment
niet verblijft kan worden gebeld.
Dergelijk belmoment zal ook worden georganiseerd op de verjaardag van X, de
verjaardagen van de ouders en op kerst en nieuwjaar.
Partijen spreken ook af dat het kind van 10 tot 18 uur zal verblijven bij moeder op moederdag
en tijdens dezelfde uren bij vader op vaderdag voor zover dit afwijkt van de lopende
regeling.
Bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding, de passende opleiding, de gezondheid en
de ontplooiing van het kind :
(ongelijk verdeeld verblijf)
Partijen komen overeen dat partij 2 ten behoeve van zijn kind een onderhoudsgeld
verschuldigd is ten bedrage van xx EUR per maand, te storten op het rekeningnummer van
partij 1 en zulks vóór de vijfde van iedere maand.
Dit bedrag zal bedrag jaarlijks worden aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen
volgens de volgende formule :
Nieuw bedrag = basisbedrag (xx EUR) x index xx jaar van aanpassing
basisindex (xx)
Deze maandelijkse onderhoudsbijdrage zal worden aangepast eens het kind middelbare,
respectievelijk hogere studies aanvat.
Met de onderhoudsbijdrage worden de gewone kosten voor het kind betaald. De gewone
kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind.
De onderhoudsbijdrage blijft verschuldigd tijdens de periode waarin het kind bij partij 2
verblijft.
De kinderbijslag komt toe aan partij 1.
Bovenop de maandelijkse onderhoudsbijdrage zal partij 2 tevens bijdragen in de helft van de
buitengewone kosten voor het kind en dit volgens de definitie zoals deze momenteel door de
familierechtbanken van het arrondissement Gent wordt gebruikt en waarvan de tekst hierna
integraal wordt opgenomen.
Overeenkomstig artikel 203bis, §3, derde lid van het Burgerlijk Wetboek wordt onder
buitengewone kosten verstaan, de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven
die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget
voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de
vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.
De volgende – limitatief opgesomde – kosten worden als buitengewone kosten beschouwd:
1.

Uitzonderlijke medische en paramedische kosten, nl.:

- de behandelingen door geneesheer-specialisten, evenals de door hen voorgeschreven
medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en gespecialiseerde verzorging;

- de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie, evenals van de specifieke
behandelingen die eruit voortvloeien;
- de buitengewone paramedische kosten of hulpmiddelen (orthodontie, logopedie,
oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie,
prothesen en apparaten (aankoop van een bril, beugel, lenzen, orthopedische zolen en
schoenen, hoorapparaten, rolstoel));
- de jaarlijks door de ouders of één van hen te betalen premie van een
hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering, voor zover deze premie
betrekking heeft op de kinderen;
a) voor zover deze voorgeschreven zijn door bevoegde artsen of door een bevoegde
instantie;
b) en onder aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit, van een hospitalisatieverzekering
of van een andere aanvullende verzekering.
Bijgevolg komen bijvoorbeeld gewoonlijke bezoeken aan huisarts en tandarts, en de door
hen bij deze bezoeken/consultaties voorgeschreven geneesmiddelen, niet in aanmerking.
2.

Buitengewone kosten verbonden aan de schoolse opleiding, nl.:

- buitengewone meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar (ski-, zee- en
bosklassen, school- en studiereizen, stages);
- de aankoop van schoolboeken en cursussen vanaf het middelbaar onderwijs;
- noodzakelijk studiemateriaal en schoolkledij, waaronder uniform, die vermeld staan op een
door de onderwijsinstelling afgeleverde lijst;
- abonnementen voor het openbaar vervoer van en naar school;
- het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen;
- de aankoop van een personal computer en printer met de voor de studie noodzakelijke
softwareprogramma’s;
- de kosten verbonden aan verblijf op internaat of aan de huur van een studentenkamer;
- de kosten van homologatie van het diploma;
- bijlessen;
- bijkomende specifieke kosten verbonden aan een Erasmusprogramma of
uitwisselingsproject,
en dit alles na aftrek van eventuele schoolpremie(s), studietoelagen en/of studiebeurzen,
waarvan de stavingstukken bij de afrekening worden gevoegd.
Bijgevolg komen bijvoorbeeld de kosten van maaltijden, zwemlessen, telefoon, mobilofoon,
kabelaansluiting niet in aanmerking.
3.

Buitengewone kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en
ontplooiing van het kind, nl.:

- lidgeld en basisbenodigdheden voor een sportclub, jeugdvereniging, muziekvereniging;
- inschrijvingsgelden en kosten voor taal- en sportkampen, kampen van jeugdbeweging en
sportstages;
- inschrijvingsgelden en basisbenodigdheden met betrekking tot lessen voor beeldende
kunst, muziek , woord en dans;
- inschrijvings- en examengeld voor het theoretisch examen inzake rijbewijs voor zover dit niet
kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool dient te geschieden,
evenals het inschrijvingsgeld en examen voor het praktisch rijexamen met een maximum van
20 lesuren.

Voor wat de buitengewone kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid
en de ontplooiing betreft, dienen deze het voorwerp te zijn van een voorafgaand overleg en
een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord, behoudens hoogdringendheid of overmacht.
Hetzelfde geldt voor wat betreft de kosten verbonden aan (1) een verblijf op internaat of
aan de huur van een studentenkamer, (2) meerdaagse schoolactiviteiten die geen verplicht
deel uitmaken van het leerprogramma en (3) de aankoop van een personal computer en
printer met de voor de studie noodzakelijke softwareprogramma’s, (4) bijlessen en (5)
bijkomende
specifieke
kosten
verbonden
aan
een
Erasmus-programma
of
uitwisselingsproject.
Aan het vereiste van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord zal
voldaan zijn wanneer de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij
aangetekende brief, faxbericht, sms of email, nalaat hierop te reageren binnen de acht
dagen.
Tijdens de vakanties (= kerstvakantie, paasvakantie en grote vakantie) wordt deze termijn
met dertig dagen verlengd.
In geval van het ontbreken van het voorafgaand overleg en/of voorafgaand akkoord en
onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, zal de meest gerede partij zich eerst tot
de bevoegde (familie)rechter dienen te wenden alvorens deze buitengewone kosten
opeisbaar zullen zijn.
De buitengewone kosten dienen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst
tussen de partijen (1) maandelijks te worden afgerekend, (2) met mededeling van een kopie
van de stavingstukken door de partij die de betaling vraagt en (3) zij dienen te worden
betaald binnen de vijftien dagen na de mededeling van de afrekening met stavingstukken.
De partij die schoolpremies, studietoelagen en/of studiebeurzen, een tussenkomst van de
mutualiteit, hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen ontvangt/geniet,
bezorgt van zodra deze voorhanden zijn en minsten jaarlijks in de maand september een
overzicht van alle ontvangen bedragen samen met een kopie van de bewijsstukken.
Ingeval van compensatie tussen wederzijdse opeisbare schulden met betrekking tot de
buitengewone kosten, is alleen het verschil verschuldigd. De partij die nalaat om een
buitengewone kost voor te leggen ter afrekening, binnen het jaar nadat deze kost is
gemaakt, wordt geacht af te zien van zijn aanspraak op de bijdrage hierin vanwege de
andere partij.
De betaling van voormelde kosten geschiedt in toepassing van de artikelen 203 § 1 B.W. en
203 bis § 1 en 3 B.W. en deze onderhoudsschuld is draagbaar.
Wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun toestand of die van de
kinderen ingrijpend wijzigen, kunnen de voorgaande bepalingen worden herzien door de
bevoegde rechter.
Bij een achterstand van twee maand in de betaling krijgt partij 1 het recht het
onderhoudsgeld rechtstreeks in ontvangst te nemen bij de werkgever van partij 2, hetzij bij
alle instellingen van sociaal recht, hetzij bij om het even wie en om welke reden iets
verschuldigd is aan partij 2.

(of gelijk verdeeld verblijf)
Partijen komen overeen dat zij verder gebruik zullen maken van de gemeenschappelijke
rekening die bestemd wordt tot betaling van de kosten voor het kind.
Partijen zullen elk van beiden met hun eigen inkomsten instaan voor de verblijfsgebonden
kosten van het kind voor de perioden gedurende dewelke hij bij elk van hen verblijft.
De verblijfsoverstijgende kosten zullen door de partijen bij helften worden verdeeld.
Voor de omschrijving van verblijfsgebonden en verblijfsoverstijgende kosten zullen partijen
gebruik maken van de formulering zoals deze thans wordt gebruikt door de rechtbanken van
het arrondissement Gent, luidend als volgt :
« Bepaalt dat onder de verblijfsgebonden kosten van het kind wordt verstaan alle
dagdagelijkse kosten met betrekking tot het verblijf van de kinderen, zoals woonkosten –
kosten van opvoeding, verzorging en voeding – vervoerskosten – telefoon/internet – kosten
van kledij (behalve overjassen en schoeisel) – éénmalige vrijetijdsactiviteiten – uitstapjes –
eigen gezinsvakantie – kosten verbonden aan reis die ouder met kinderen maakt
(bijvoorbeeld skiuitrusting- en kleding) – babysit – speelgoed – persoonlijke cadeau ‘s.
Bepaalt dat onder de verblijfsoverstijgende kosten van het kind (alle kosten die niet
verblijfsgebonden zijn) wordt verstaan :
1. Medische kosten :
- de gewoonlijke bezoeken aan huisarts en tandarts, en de door hen bij deze
bezoeken/consultaties voorgeschreven geneesmiddelen;
- de behandelingen door geneesheren-specialisten, evenals de door hen voorgeschreven
medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en gespecialiseerde verzorging;
- de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie, evenals van de specifieke
behandelingen die eruit voortvloeien;
- de paramedische kosten en hulpmiddelen (orthodontie, logopedie, oftalmologie,
psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en
apparaten (aankoop van een bril, beugel, lenzen, orthopedische zolen en schoenen,
hoorapparaten, rolstoel));
- de jaarlijkse door de ouders of én van hen te betalen mutualiteitsbijdrage en premie van
een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering, voor zover deze
premie betrekking heeft op de kinderen,
en dit alles :
- voor zover deze voorgeschreven zijn door bevoegde artsen of door een bevoegde
instantie;
- en onder aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit, van een hospitalisatieverzekering of
van een ander aanvullende verzekering.
2. Kosten verbonden aan de schoolse opleiding :
- schoolrekeningen;
- buitengewone meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar (ski-, zee- en
bosklassen, school- en studiereizen, stages);
- de aankoop van schoolboeken en cursussen;
- noodzakelijk studiemateriaal en schoolkledij, waaronder uniform, die vermeld staan op een
door de onderwijsinstelling afgeleverde lijst;
- abonnementen voor het openbaar vervoer van en naar school;
- het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen;
- de aankoop van een personal computer en printer met de voor de studie noodzakelijke
softwareprogramma’s;

- de kosten verbonden aan een verblijf op internaat of aan de huur van een
studentenkamer;
- de kosten van homologatie van het diploma,
en dit alles na aftrek van eventuele schoolpremie(s), studietoelagen en/of studiebeurzen,
waarvan de stavingstukken bij de afrekening worden gevoegd.
3. Kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind:
- een kledingbasisuitrusting, overjassen en schoeisel;
- zakgelden en (belwaarde) van gsm (waarvan de omvang in gemeen overleg tussen
partijen dient te worden bepaald);
- kosten kapper;
- lidgeld en basisbenodigdheden voor een sportclub, jeugdvereniging, muziekvereniging;
- inschrijvingsgelden en kosten voor taal- en sportkampen, kampen van jeugdbeweging en
sportstages;
- inschrijvingsgelden en basisbenodigdheden met betrekking tot lessen voor beeldende
kunst, muziek, woord en dans;
- inschrijvings- en examengeld voor het theoretisch examen inzake rijbewijs voor zover dit niet
kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool dient te geschieden,
evenals het inschrijvingsgeld en examen voor het praktisch rijexamen met een maximum van
20 lesuren.
Voor wat de kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de
ontplooiing betreft, dienen deze het voorwerp te zijn van een voorafgaand overleg en een
uitdrukkelijk voorafgaand akkoord, behoudens hoogdringendheid of overmacht.
Hetzelfde geldt voor wat betreft de kosten verbonden aan (1) een verblijf op internaat of
aan de huur van een studentenkamer, (2) meerdaagse schoolactiviteiten die geen verplicht
deel uitmaken van het leerprogramma en (3) de aankoop van een personal computer en
printer met de voor de studie noodzakelijke softwareprogramma’s.
Aan het vereiste van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord zal
voldaan zijn wanneer de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij
aangetekende brief, faxbericht, sms of email, nalaat hierop te reageren binnen de vijf
dagen.
Tijdens de vakanties (= kerstvakantie, paasvakantie en grote vakantie) wordt deze termijn
met dertig dagen verlengd.
In geval van het ontbreken van het voorafgaand overleg en/of voorafgaand akkoord en
onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, zal de meest gerede partij zich eerst tot
de bevoegde (familie)rechter dienen te wenden alvorens deze verblijfsoverstijgende kosten
opeisbaar zullen zijn.
De verblijfsoverstijgende kosten dienen, behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst tussen de partijen (1) drie maal per jaar te worden afgerekend en met name
op 30 september, 31 januari en 30 mei van elk jaar, (2) met mededeling van een kopie van
de stavingstukken door de partij die de betaling vraagt en (3) zij dienen te worden betaald
binnen de vijftien dagen na de mededeling van de afrekening met stavingstukken.
Ingeval van compensatie tussen wederzijdse opeisbare schulden met betrekking tot de
verblijfsoverstijgende kosten, is alleen het verschil verschuldigd.
De partij die nalaat om een verblijfsoverstijgende kost voor te leggen ter afrekening, binnen
het jaar nadat deze kost is gemaakt, wordt geacht af te zien van zijn aanspraak op de
bijdrage hierin vanwege de andere partij ».

Partijen komen overeen dat kindrekening zal als volgt zal worden gespijsd:
- de stortingen van het kinderbijslagfonds;
- alle studiebeurzen en/of studietoelagen die één van de ouders of beiden zullen genieten;
- de terugbetaling door mutualiteit en hospitalisatieverzekering, de storting van alle
terugbetalingen door de mutualiteit en/of hospitalisatieverzekering ten gevolge van
medische prestaties en/of ziekenhuisopname voor de kinderen;
- de maandelijkse financiële bijdrage van elk der ouders, die wordt bepaald als volgt : 100,00
EUR te storten door elk van de ouders, dit voor de vijfde van elke maand;
Met dien verstande dat partijen jaarlijks vóór eind januari zullen nagaan of de maandelijkse
stortingen in functie van de te verwachten kosten voor de kinderen dienen te worden
aangepast;
Vertoont de rekening op het einde van het jaar een positief saldo, dan kan dit op de
kindrekening behouden blijven ten titel van reserve, met dien verstande dat deze fondsen in
overleg tussen partijen op een aan deze rekening gekoppelde spaarrekening voor de
kinderen kan worden overgeheveld;
Vertoont de rekening op enig ogenblik een saldo van minder dan 250,00 EUR, dan doen
beide partijen een bijstorting, elk ten belope van de helft, zodat het saldo opnieuw minimum
250,00 EUR bedraagt;
Elk der ouders zal beschikken over een volmacht op deze rekening en kan er dus betalingen
ten gunste van het kind (nadere omschrijving) mee uitvoeren door middel van een
bankkaart of overschrijving.
Deze regeling dient te gelden onverminderd de toepassing van artikelen 203, 203bis en 303
van het Burgerlijk Wetboek dat de ouders verplicht om in te staan voor een passende
opleiding en om in de kosten van levensonderhoud en opvoeding bij te dragen naar
evenredigheid van hun middelen, en dat elk van de ouders het recht geeft om,
onverminderd de rechten van de kinderen, van de andere ouder diens bijdrage te vragen in
de kosten die voortvloeien uit artikel 203, paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg kan voormelde regeling met betrekking tot de bijdragen voor het kind door de
bevoegde rechter worden herzien wanneer nieuwe en onvoorziene omstandigheden de
toestand van het kind ingrijpend wijzigen.
Uitkering tussen de echtgenoten :
Iedere partij voorziet in eigen levensonderhoud en verzaakt aan elke tegenwoordige en/of
toekomstige vordering met betrekking tot welk danige uitkering inzake levensonderhoud.
Bevoegdheidsbedeling :
Voor het voeren van de echtscheidingsprocedure hebben partijen besloten te kiezen voor
de Familierechtbank van het arrondissement …………………………

Kosten :
De kosten van de gehele procedure, voorafgaande akten, vonnis en overschrijving
inbegrepen, alsook de kosten van onderhavige akte, komen ten laste van beide partijen, elk
voor de helft, met dien verstande dat de kosten van ereloon van de raadsman van elk der
partijen uitsluitend gedragen wordt door deze partij zelf.

SLOT :
Luidens artikel 1304 van het Gerechtelijk Wetboek heeft het vonnis of arrest waarbij de
echtscheiding wordt toegestaan, zijn gevolgen eerst vanaf de dag van de overschrijving in
de registers van de burgerlijke stand.
Ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, werkt het echter terug tot op
de datum van heden.
Deze akte wordt verleden onder de opschortende voorwaarde dat de echtscheiding wordt
voltrokken, met uitzondering van de clausules die betrekking hebben op de afstand van de
procedure en op het erfrecht der echtgenoten bij overlijden tijdens de procedure.
Voor het uitvoeren van deze regeling en overeenkomst kiezen beide echtgenoten
woonplaats in hun voormelde verblijfplaatsen.
Beide partijen verklaren elkaar niet testamentair te hebben bevoordeligd, noch een
schenking tussen gehuwden gedaan te hebben bij notariële akte.

Opgesteld en overeengekomen te Maldegem, op xx, in vier exemplaren, waarvan elke partij
verklaart één exemplaar ontvangen te hebben en twee exemplaren bestemd zijn voor de
rechtbank.
Getekend,
Partij 1

Partij 2

Opmerking : in bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat de echtscheidingsovereenkomst
wordt op gemaakt door een notaris (bijvoorbeeld indien een onroerend goed moet worden
verdeeld). Informeer u vooraf.
Hebt u vragen over dit model? Maak een afspraak via www.vanhoecke-advocaat.be
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