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Voorwoord 

 
Bij de keuze van het onderwerp voor deze masterproef heb ik me laten leiden door mijn interesse 

voor geschiedenis, maar ook en vooral door het idee dat een jurist meer moet kennen en kunnen dan 

enkel rechtsregels toepassen. Daarom leek het mij uitermate interessant om als sluitstuk van mijn rech-

tenopleiding een onderzoek te doen naar de plaats van het recht in de maatschappij. De finaliteit van 

een rechtsregel is immers minstens even interessant als die regel zelf. 

Deze masterproef zou er niet gekomen zijn zonder de hulp van professor Heirbaut. Ik zou hem dan 

ook oprecht willen bedanken voor de hulp, richtlijnen en de voortdurende bereidheid tijd vrij te maken 

voor begeleiding.  

Ook mijn ouders, mijn broer Carl en mijn vriend Jens moeten zeker in de bloemetjes gezet wor-

den. Zij hebben me niet enkel geholpen om deze masterproef te schrijven, maar hebben me steeds 

bijgestaan met raad en daad om mijn hele opleiding tot een goed einde te brengen. Daarvoor een wel-

gemeende Dankjewel! 

Tot slot wil ik ook mijn medestudenten en vrienden bedanken voor de jarenlange vriendschap en 

steun. 
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Inleiding 

Het recht is geen wereldvreemd gegeven, maar een onderdeel van de maatschappij dat ermee ver-

weven is en er samen mee evolueert. Naast het onderzoeken van en het opstellen van theoretische be-

schouwingen over het recht, is het ook daarom uiterst interessant na te gaan hoe de rechtsregel in de 

praktijk wordt toegepast. Een zeer belangrijke uitvalsbasis hierbij is uiteraard de rechtspraak, die in 

deze masterproef dan ook veelvuldig geciteerd wordt.  

De doelstelling van deze masterproef is te onderzoeken hoe het recht evolueert in samenhang met 

de maatschappij. Dit gebeurt hier concreet aan de hand van het echtscheidingsrecht zoals dat in voege 

was vóór de wet van 27 april 20071, die het Belgische echtscheidingsrecht grondig hervormd heeft. 

Daarnaast is het, zeker voor wat het echtscheidingsrecht betreft, interessant na te gaan of de ach-

terliggende opvattingen doorheen de tijd terugkeren. Zo rijst met name de vraag of er een parallel 

merkbaar is tussen de revolutionaire wet van 1792 betreffende de oorzaken, de procedure en de gevol-

gen van de echtscheiding en de hoger aangehaalde wet van 2007. Is dit het geval, dan zijn zeker lessen 

te trekken uit het verleden. De wet van 1792 was immers maar een kort leven beschoren. De huidige 

wetgever zal zijn eigen wet ditzelfde lot uiteraard willen besparen… 

Concreet is het de bedoeling om aan te tonen dat de oude wetgeving ontoereikend geworden is om 

aan de huidige maatschappelijke invulling van het echtscheidingsbegrip tegemoet te komen. Dat ge-

beurt aan de hand van een uiteenzetting en hedendaagse analyse van de vigerende rechtspraak. Ui-

teraard zal vooral uit recentere rechtspraak blijken dat de wetgeving ontoereikend is geworden, aange-

zien de oudere rechtspraak nog meer kadert in dezelfde visie als die waarop het oude echtscheidings-

recht gestoeld is. Er zal evenwel niet uit iedere echtscheidingsgrond hetzelfde besluit getrokken kun-

nen worden. Op sommige punten zal zelfs blijken dat de oude wetgeving – vanuit psychologisch of 

emotioneel oogpunt – beter geschikt was om de problemen op te lossen. Het is niet zozeer de bedoe-

ling in de rechtspraak te speuren naar kleine wijzigingen, maar eerder om te trachten te ontwaren hoe 

de rechtspraak tegenover de echtscheiding staat. De rode draad doorheen de rechtspraak lijkt te zijn 

dat het begrip grove beledigingen steeds ruimer geïnterpreteerd wordt, zodat uit de echt scheiden 

steeds minder als een noodzakelijk kwaad wordt aanzien. 

In het eerste hoofdstuk wordt het wettelijk kader geschetst. In het tweede hoofdstuk wordt de recht-

spraak hieromtrent beschreven en geanalyseerd. Het derde en laatste hoofdstuk biedt een algemeen en 

kritisch besluit, waarbij wordt nagegaan hoe de maatschappij tegenover de echtscheiding staat, hoe het 

nieuwe echtscheidingsrecht hierop inspringt en wat de positieve en negatieve kanten zijn.  

 

                                                 
 
1 Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, BS 7 juni 2007. 
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Hoofdstuk 1. Wettelijk kader 

Afdeling 1. Elementen van art.231(oud) BW 

Het vroegere artikel 231 BW bepaalt dat ieder der echtgenoten de echtscheiding kan vorderen op 

grond van gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen door de andere echtgenoot jegens hem 

gepleegd. In dit korte wetsartikel zijn twee belangrijke elementen terug te vinden. Enerzijds staat te 

lezen dat ieder der echtgenoten de echtscheiding kan vorderen. Bovendien kan dit slechts wegens be-

paalde feiten.  

Wanneer men het artikel in zijn historische context plaatst, is er zelfs nog een derde element dat in 

het oog springt: door de invoering van deze bepaling in het Burgerlijk Wetboek van 1804 werd het 

voor de echtgenoten überhaupt mogelijk een echtscheiding te verkrijgen, iets wat voordien bijna on-

denkbaar was. Daarom verdient dit revolutionaire aspect toch ook de nodige aandacht. 

A. De invoering van de mogelijkheid tot echtscheidi ng 

De wettelijke regeling die betrekking heeft op de echtscheiding is niet zonder slag of stoot tot 

stand gekomen. Als een pendule die constant heen en weer slingert tussen twee uitersten, wordt de 

echtscheiding nu eens volledig geliberaliseerd, dan weer compleet teruggedrongen.  

I. Het Romeinse recht 

In het Romeinse recht komen echtscheidingen reeds veelvuldig voor. Een rechterlijke tussenkomst 

is hiervoor immers niet vereist, de man kan zijn vrouw eenzijdig verstoten2.  

Zijn de echtgenoten gehuwd sine manu3, dan rust het initiatief niet enkel bij de man maar ook bij 

de vrouw. Bovendien kunnen de echtgenoten beiden beslissen dat ze willen scheiden: de echtscheiding 

door onderlinge toestemming is geboren4… 

De echtscheiding is niet onderworpen aan enige formaliteit, noch is de tussenkomst van de publie-

ke overheid vereist. Het volstaat voor de echtgenoot om duidelijk zijn wil uit te spreken5. 

Op het einde van het Romeinse tijdperk sluipen toch al enige beperkingen binnen in het echtschei-

dingsrecht, onder invloed van de Kerk. Er worden met name vormvereisten opgelegd, waardoor een 

schriftelijk kennisgeving aan de andere echtgenoot vereist is. Bovendien worden de gronden uitdruk-

                                                 
 
2 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2005, 234.(hierna 
verkort: D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis). 
3 Een huwelijk sine manu impliceert dat de vrouw niet onder de macht van haar echtgenoot staat, er is geen ma-
nus. 
4 J. GILISSEN, Historische inleiding tot het recht. Overzicht van de wereldgeschiedenis van het recht. De bronnen 
van het recht in de Belgische gewesten sedert de 13e eeuw. Geschiedenis van het privaatrecht, Antwerpen, Klu-
wer, 1981, 517. (hierna verkort: J. GILISSEN, Historische inleiding tot het recht). 
5 M.-H. RENAUT, Histoire du droit de la famille, Parijs, Ellipses, 2003, 76. (hierna verkort: M.-H. RENAUT, 
Histoire du droit). 
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kelijk omschreven in een limitatieve lijst. De echtscheiding door onderlinge toestemming wordt afge-

schaft6. 

II. De Germaanse stammen 

Het echtscheidingsregime zoals dat bij de Germanen bestaat, verschilt zeer sterk van het Romeinse 

recht. Daar waar zowel de Romeinse man als de Romeinse vrouw de echtscheiding kunnen verkrijgen, 

is dit recht bij de Germanen exclusief voorbehouden voor de man. Er bestaat maar één manier om het 

huwelijk door echtscheiding te beëindigen: de man kan zijn echtgenote verstoten, niet omgekeerd.  

Toch kan de Germaanse echtgenoot beter twee keer nadenken alvorens te handelen. De Germaan-

se vrouw die door haar man verstoten wordt, zoekt namelijk veelal bescherming bij haar oorspronke-

lijke familie. Voelt deze familie zich in zijn eer gekrenkt, dan moet dit gewroken worden, waardoor 

een vete kan ontstaan7. 

III.  De Middeleeuwen en het Ancien Régime 

Het concept echtscheiding is vanaf de Middeleeuwen uitgegroeid tot een zeer omstreden gegeven. 

Door het ver doorgedreven weerwerk van de Kerk, heeft de echtscheiding als instelling maar moei-

zaam voet aan de grond gekregen. Als hevige tegenstander is de Kerk zich steeds blijven verzetten 

tegen een uitgewerkte wettelijke regeling die de mogelijkheid biedt om, geheel tegen de regels van het 

geloof in, een band die door God in het leven geroepen wordt, ongedaan te maken. Het huwelijk wordt 

immers door de Christenen beschouwd als een sacrament en is om die reden onverbrekelijk8. De hu-

welijksband ontstaat door de wederzijdse toestemming die door de echtgenoten wordt gegeven, maar 

daarna ontsnapt deze aan de menselijke wil. Een huwelijksband kan dus, eens gevestigd, in principe 

niet meer verbroken worden9. 

Nochtans heeft de Kerk vrij veel moeilijkheden ondervonden om haar leer te verspreiden, omdat 

het verbreken van de huwelijksband tijdens het leven van de echtgenoten tot dan toe een wijdverspreid 

fenomeen was dat diep geworteld zat in de tradities en het normenstelsel van de bevolking10. 

Onder invloed van het werk van Augustinus, dat dateert uit de vijfde eeuw, heeft de Kerk zich 

steeds duidelijker uitgesproken voor de stelling dat het huwelijk onverbreekbaar moest zijn11. Hoewel 

het Romeinse recht en de Germaanse rechtsstelsels zich niet absoluut verzetten tegen de ontbinding 

van het huwelijk door echtscheiding, worden de stemmen die zich uitspreken in het voordeel van de 

echtscheiding steeds minder talrijk.  

                                                 
 
6 M.H. RENAUT, Histoire du droit, supra noot 5, 76-77. 
7 J. GILISSEN, Historische inleiding tot het recht, supra noot 4, 520. 
8 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis, supra noot 2, 2005, 235. 
9 M.H. RENAUT, Histoire du droit, supra noot 5, 77. 
10 J. BART, Histoire du droit privé: de la chute de l’Empire Romain au XXième siècle, Parijs, Montchrestien, 
1998, 60. (hierna verkort: J. BART, Histoire du droit privé). 
11 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis, supra noot 2, 236. 
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In de praktijk komen echtscheidingen echter nog veelvuldig voor, ondanks de stemmingmakerij 

van de Kerk. De doodsteek voor de echtscheiding komt er echter in 1200, wanneer de Franse koning 

Filips II August gedwongen werd zijn verstoten echtgenote terug te nemen12. Nochtans kan het onver-

breekbaar karakter van de huwelijksband tot nog ergere gevolgen leiden dan de loutere erkenning van 

het verbreken ervan in bepaalde gevallen. Wanneer echtgenoten toch een einde willen stellen aan de 

huwelijksband waarin ze gevangen zitten, kan dit tot gruwelijke taferelen leiden. Sommige mannen 

gaan zelfs over tot moord, anderen beperken zich ertoe hun vrouw te beschuldigen van overspel, 

waardoor de huwelijksband verbroken wordt en de ex-echtgenoot vrij is een nieuw huwelijk aan te 

gaan. Nog anderen drijven het minder ver en beperken zich ertoe hun vrouw te verplichten het over-

spel van haar echtgenoot te tolereren13. Uiteindelijk is ook de Kerk niet ongevoelig voor dergelijke 

wanpraktijken, waardoor ook zij inbindt en gedeeltelijk de kerkelijke leer mildert door een alternatief 

uit te werken. 

Een niet onbelangrijk gegeven in deze context is ook het Concilie van Trente uit de 16e eeuw, 

waarin de Kerk zich duidelijk negatief uitspreekt over de vraag of de echtscheiding al dan niet toege-

staan moet worden14. Ze bevestigt hiermee haar bestaande leer dat de echtscheiding niet mogelijk is, 

het huwelijk is onverbreekbaar. Het feit dat het huwelijk nietig verklaard kan worden wanneer er een 

absoluut huwelijksbeletsel bestaat, doet daar geen afbreuk aan15. De nietigheid van het huwelijk werkt 

immers ex tunc, wat betekent dat het huwelijk geacht wordt nooit te hebben bestaan, daar waar de 

ontbinding slechts een werking ex nunc teweegbrengt. Nochtans ressorteert een nietig huwelijk wel 

rechtsgevolgen ten aanzien van de personen te goeder trouw, waaronder de echtgenoot en de eventuele 

kinderen16.In dit geval gaat het immers om een putatief huwelijk17, dat ondanks de nietigverklaring 

toch alle burgerlijke gevolgen heeft ten aanzien van de echtgenoot te goeder trouw18. Het verschil is 

bijgevolg subtiel, maar impliceert wel dat een huwelijksband wel opgeheven kan worden, doch niet 

verbroken19.  

                                                 
 
12 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis, supra  noot 2, 236. 
13 J. BART, Histoire du droit privé, supra noot 10, 63. 
14 G. DEBRA, De beleediging van ergen aard als grond tot echtscheiding in de Belgische rechtspraak. Met een 
voorwoord van P.M. ORBAN, Antwerpen, de Sikkel, 1939, 7 (hierna verkort: G. DEBRA, De beleediging van 
ergen aard); Ph. GODDING, Le droit privé dans les Pays-Bas Mérédionaux du 12e au 18e siècle, Brussel, 
Koninklijke Academie, 1915, 106. 
15 Ph. GODDING, Le droit privé dans les Pays-Bas Mérédionaux du 12e au 18e siècle, Brussel, Koninklijke 
Academie, 1915, 105. 
16 Door de nietigverklaring van het huwelijk is de echtgenoot te goeder trouw immers plots schuldig aan een 
onwettige samenleving. De kinderen op hun beurt worden van de ene dag op de andere gedegradeerd van wettige 
afstammelingen naar bastaarden, met alle gevolgen van dien. 
17 art.201 BW. 
18 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, Personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2003, 188. (hierna 
verkort: J. GERLO, Handboek voor familierecht, I). 
19 J. BART, Histoire du droit privé, supra noot 10, 286. 
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Het gevolg van dit Concilie is dan ook dat tot men tot in het Ancien Régime slechts de mogelijk-

heid tot scheiding van tafel en bed kent20. Dit alternatief wordt door de Kerk in het leven geroepen om 

toch enig soelaas te bieden in die gevallen waar een samenleving de facto onmogelijk werd. Ook deze 

instelling wordt echter stiefmoederlijk behandeld. Bij gebrek aan duidelijke omschrijving van de rede-

nen waarvoor men een scheiding kan verkrijgen, is men hiervoor aangewezen op het oordeel van de 

rechter21, die overigens verplicht dient tussen te komen22. Weliswaar heeft de rechtspraak enkele al-

gemeen geldende regels vooropgesteld. Zo kan de scheiding gevraagd worden door beide echtgenoten 

bij onderlinge toestemming, of door één echtgenoot wegens bepaalde feiten23. Deze feiten zijn in eer-

ste instantie overspel door de vrouw of overspel door de man mits hij zijn bijzit in huis neemt, maar 

daarnaast ook ketterij en geloofsverloochening. Ook mishandelingen komen in aanmerking. Krankzin-

nigheid of het besmet zijn met een – zelfs venerische – ziekte zijn daarentegen niet voldoende24. 

Nochtans is er geen eensgezindheid over de vraag of de scheiding van tafel en bed ook door on-

derlinge toestemming gevraagd kon worden25. De facto wordt een scheiding door onderlinge toestem-

ming door de echtgenoten ook bewerkstelligd via de techniek van de grote leugen. Eén van beiden 

neemt als het ware de schuld op zich en bekent bepaalde feiten die de scheiding rechtvaardigen, terwijl 

het in feite gaat om een verdoken onderlinge toestemming. 

Vanaf het einde van de zestiende eeuw wordt de scheiding evenwel niet langer uitgesproken door 

kerkelijke, maar wel door wereldlijke rechtbanken. De kerkelijke invloed wordt hierdoor licht beperkt. 

De principes blijven integraal gehandhaafd, maar de rechters beginnen de gronden tot scheiding rui-

mer te interpreteren: haat ten aanzien van de andere echtgenoot, eerroof door het indienen van een 

niet-gerechtvaardigde klacht, het overdragen van een besmettelijke ziekte, …zijn vanaf dan ook een 

grond tot echtscheiding26. Deze gronden blijven in de rechtspraak tot op heden terugkeren. 

Het behoeft geen vertoog dat zowel de kerkelijke zienswijze als die van de wereldlijke rechters 

sinds de 16e eeuw, hun stempel zwaar doorgedrukt hebben op het echtscheidingsrecht dat in België in 

werking was tot 2007. 

 

                                                 
 
20 Er was ook nog een procedure scheiding van goederen en woonplaats. De gevolgen hiervan zijn juridische 
evenwel minder verstrekkend, zodat deze procedure in het kader van deze masterproef niet verder behandeld 
wordt. Alle echtelijke plichten, met uitzondering van het gemeenschappelijk leven, blijven er bestaan. In de 
praktijk kan dit voor de echtgenoten evenwel een belangrijke verandering uitmaken. 
21 G. DEBRA, De beleediging van ergen aard, supra noot 14, 7. 
22 J. GILISSEN, Historische inleiding tot het recht, supra noot 4, 526. 
23 J. GILISSEN, Historische inleiding tot het recht, supra noot 4, 526. 
24 G. DEBRA, De beleediging van ergen aard, supra noot 14, 8. 
25 G. DEBRA, De beleediging van ergen aard, supra noot 14, 7. 
26 J. GILISSEN, Historische inleiding tot het recht, supra noot 4, 530. 
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IV. De Franse Revolutie 

Het is slechts sinds de Franse Wet van 1792 betreffende de oorzaken, de procedure en de gevolgen 

van de echtscheiding27 dat men daadwerkelijk kan spreken van een mogelijkheid tot echtscheiding. 

Naast égalité en fraternité dragen de voortrekkers van de Franse Revolutie de waarde van liberté im-

mers hoog in het vaandel, een vrijheid die volgens hen ook betekent dat de mens de mogelijkheid moet 

hebben om uit de echt te scheiden, zonder hierbij noemenswaardige hinderpalen tegen te komen.  

Zo bepaalt de Wet van 1792 in artikel 1 dat een echtscheiding mogelijk is, niet enkel bij onderlin-

ge toestemming, maar ook op verzoek van één van de echtgenoten voor een hele reeks gevallen. Daar-

bij worden onder meer aangegeven: de onverenigbaarheid van karakter, krankzinnigheid, zinneloos-

heid, razernij, veroordeling tot een onterende straf, mishandelingen en grove beledigingen tegen de 

andere echtgenoot gepleegd, verlating gedurende meer dan twee jaar, afwezigheid gedurende meer dan 

vijf jaar, enz.28 Opmerkelijk is dat ook grove beledigingen vermeld worden als echtscheidingsgrond. 

DEBRA meent echter dat hieraan niet dezelfde ruime inhoud toegekend kan worden als wat thans 

gangbaar is, hoewel de regeling uit het Burgerlijk Wetboek de echtscheiding in de mate van het moge-

lijke wil beperken29. 

De achterliggende gedachte van deze wet, namelijk dat echtgenoten niet gedwongen kunnen wor-

den de huwelijksband eeuwig te behouden, blijkt duidelijk uit de aanhef van de wet:  

“L’assemblée nationale, considérant combien il importe de faire jouir les Français de la faculté 

de divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte; 

(…) le mariage n’est qu’un contrat civil (…)”. 

De visie op echtscheiding wordt hier uitdrukkelijk verduidelijkt: het huwelijk is een burgerlijk 

contract, waarbij de contractspartijen steeds de mogelijkheid moeten hebben om het te beëindigen. Het 

is een uitgangspunt dat in België duidelijk zal terugkeren met het nieuwe echtscheidingsrecht van 

2007. 

De invloed van de Kerk wordt tot een minimum beperkt door het afschaffen van de scheiding van 

tafel en bed en de scheiding van goederen30. Men kan zich hier evenwel afvragen of dit wel verenig-

baar is met de gedachte van vrijheid. Blind door hun eigen ideaal – de mens de ultieme vrijheid te 

bieden – beknotten de revolutionairen hiermee immers deze vrijheid. De keuzemogelijkheid van de 

burgers wordt beperkt tot één enkele procedure in plaats van drie… 

Het aanvankelijk succes van deze wetgeving is evenwel van vrij korte duur. Zoals DEBRA het zo 

mooi omschrijft: “Onder zulk een regime werd er getrouwd en hertrouwd op goed valle ’t uit, elk naar 

                                                 
 
27 Décret du 20 septembre 1792 qui détermine les causes, le mode et les effets du divorce, Pasin. 1834, 436- 442. 
28 G. DEBRA, De beleediging van ergen aard, supra noot 14, 10. 
29 G. DEBRA, De beleediging van ergen aard, supra noot 14, 12. 
30 Par. I, art. 7 Décret du 20 septembre 1792 qui détermine les causes, le mode et les effets du divorce, Pasin. 
1834, 436- 442. 
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eigen believen en goeddunken”31. Reacties op deze situatie laten dan ook niet lang op zich wachten. 

Het huwelijk wordt nog slechts een zaak van speculatie genoemd, het gemak waarmee men uit de echt 

kan scheiden wordt beschouwd als het summum van onzedelijkheid. Het huwelijk wordt immers nog 

steeds beschouwd als de basisentiteit in de samenleving, zelfs door de revolutionairen32. Reeds tijdens 

de Franse revolutie zelf worden voorstellen gedaan en wijzigingen aangebracht aan de Wet van 1792 

om de al te verregaande gevolgen in te dijken33. Zo is er onder meer de wet van 17 september 1797, 

die de gerechtelijk procedure van echtscheiding wegens de onverenigbaarheid van karakter met zes 

maanden verlengt door een wachttijd in te lassen tussen de vaststelling van het ontbreken van een ver-

zoening en het uitspreken van de echtscheiding, zonder dat de echtscheidingsgrond gewijzigd wordt34.  

Hoewel het doel misschien nobel was – de burgers de vrijheid geven om uit het huwelijk te treden 

wanneer zij dit wenselijk achten –, was deze wet geen lang leven beschoren. Wellicht was de tijd nog 

niet rijp voor een dergelijke revolutionaire kijk en was de mentaliteit nog niet klaar voor die ongebrei-

delde vrijheid. De wet van 1792 is een goede poging avant-la-lettre om het echtscheidingsrecht te laten 

evolueren naar een menselijker echtscheidingsrecht, maar mag wellicht als een anachronisme bestem-

peld worden. 

V. Het Burgerlijk Wetboek van 1804 

De werkelijke ommekeer komt er met de conservatieve tegenreactie van Napoleon, die met de uit-

vaardiging van het Burgerlijk Wetboek een nieuw tijdperk inluidt. Er wordt teruggegrepen naar het 

oude recht, waardoor de revolutionaire gedachte de kop ingedrukt wordt. De echtscheiding wordt 

weliswaar behouden, zij het in sterk beperkte vorm35. Dit wordt nog uitdrukkelijk bevestigd door 

LAURENT in zijn Avant-Projet de Révision du Code Civil, waarin hij het als vanzelfsprekend be-

schouwt dat de echtscheiding enkel toegekend kan worden om bepaalde redenen die de wet uiteenzet. 

Hij vindt het idee verwerpelijk dat een huwelijk ontbonden zou kunnen worden om de loutere reden 

dat het wederzijdse vertrouwen dat de echtgenoten in elkaar gesteld hebben en dat noodzakelijk is om 

te spreken van een echt huwelijk, wegvalt36. Opmerkelijk is nochtans dat LAURENT pleit voor het recht 

op echtscheiding37, een recht dat tot op heden niet onderschreven wordt38.  

De onverenigbaarheid van karakter wordt niet langer aanvaard als echtscheidingsgrond, de proce-

dure voor echtscheiding door onderlinge toestemming wordt ernstig bemoeilijkt, de echtscheidings-

                                                 
 
31 G. DEBRA, De beleediging van ergen aard, supra noot 14, 11. 
32 A. LEFEBVRE-TEILLARD , Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Parijs, PUF,1996, 
190. (hierna verkort : A. LEFEBVRE-TEILLARD , Introduction historique). 
33 J. GAUDEMET, Le mariage en occident, Parijs, Cerf, 1987, 391. 
34 G. DEBRA, De beleediging van ergen aard, supra noot 14, 12-13. 
35 A. LEFEBVRE-TEILLARD , Introduction historique, supra noot 32, 198; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschie-
denis, supra noot 2, 239. 
36 F. LAURENT, Avant-Projet de Révision du Code Civil, II, Brussel, Bruylant, 1883, 20-21. 
37 F. LAURENT, Cours élémentaire de droit civil, I, Brussel, Bruylant, 1887, 278.  
38 Hof Mensenrechten, Johnston v. Ireland, arrest van 18 december 1986, Publ.Eur.Court H. R., Serie A, Vol. 
112, par. 52. 
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gronden worden limitatief opgesomd39. Het lijkt immers niet opportuun de echtscheiding af te schaf-

fen, aangezien een dergelijke zienswijze enkel voortvloeit uit het christelijke geloof, terwijl de vrijheid 

van godsdienst wordt erkend en dus aan aanhangers van een ander geloof een huwelijksband opge-

drongen zou worden die sterker is dan het geloof40. 

Zonder hier dieper te willen ingaan op het volledig echtscheidingsrecht zoals dat in 1804 inge-

voerd werd, moet vooral opgemerkt worden dat de echtscheiding op grond van bepaalde feiten gron-

dig herzien wordt. De quasi eindeloze lijst uit de wet van 1792 wordt duchtig ingeperkt. Enkel over-

spel, gewelddaden, mishandelingen, grove beledigingen en de veroordeling tot een infamerende straf 

kunnen nog aangevoerd worden om de echtscheiding te verkrijgen41. 

De wet van 1792 wordt verketterd omdat deze de gronden tot echtscheiding veel te weinig nauw-

keurig omschreven heeft. Door haar ruim toepassingsgebied heeft deze wet geleid tot immoraliteit en 

onzedelijk gedrag, hetgeen de opstellers van het Burgerlijk Wetboek te allen tijde willen vermijden42. 

Zoals uit de rechtspraak zal blijken, is het een doestelling die de rechters niet steeds nauw aan het hart 

ligt. 

Het Burgerlijk Wetboek betekent een ommekeer, niet enkel voor wat de regeling zelf betreft, maar 

ook – en misschien vooral – voor wat de motieven, de achterliggende gedachte aangaat43. Het huwelijk 

wordt opnieuw beschouwd als een eeuwigdurend contract, dat slechts in uitzonderlijke omstandighe-

den ontbonden kan worden.44 Het onverbreekbaar karakter wordt haast unaniem aanvaard, men ziet 

het huwelijk als de basis van de maatschappij45, het meest verheven contract van allemaal46. Dit wordt 

zelfs weerspiegeld in de rechtspraak47, waarin soms wordt geoordeeld dat de eiser mag afzien van zijn 

echtscheidingsvordering en dat dit zelfs geheel in lijn is met de wens van de wetgever, “qui voit à re-

gret la dissolution du marriage”48. In tegenstelling tot de Franse Revolutie, waar de echtscheiding ge-

zien wordt als de enige mogelijkheid om de vrijheid van de burgers te waarborgen tegen het huwelijk, 

dat in se een aanslag op deze vrijheid is, vertrekt men in 1804 van de opvatting dat de echtscheiding 

niet meer is dan een noodzakelijk kwaad49. Precies door dit uitgangspunt wordt de wettelijke regeling 

zo streng mogelijk opgevat: slechts in die gevallen waar het echt niet anders kan, wordt een echtschei-

ding mogelijk gemaakt. 

                                                 
 
39 M.-H. RENAUT, Histoire du droit, supra noot 5, 80. 
40 P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil,  I, Parijs, 1827, 491. 
41 Deze laatste grond is in België opgeheven in 1949. 
42 P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil,  IX, Parijs, 1827, 477. 
43 G. DEBRA, De beleediging van ergen aard, supra noot 14, 14. 
44 M.-H. RENAUT, Histoire du droit, supra noot 5, 81. 
45 J. MONBALLYU , Geschiedenis van het familierecht van de late Middeleeuwen tot heden, Leuven, Acco, 2006, 
62. 
46 P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil,  I, Parijs, 1827, 492-494; P.-A. FENET, 
Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil,  IX, Parijs, 1827, 541-542. 
47 Rb. Brussel 19 januari 1889, Pand.pér. 1889, 572. 
48 Rb. Brussel 30 juni 1887, JT 1887, 1230. 
49 P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil,  IX, Parijs, 1827, 471-472; G. DEBRA, 
De beleediging van ergen aard, supra noot 14, 15. 
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Hoe nobel de bedoelingen van de wetgever ook mogen zijn, toch zal in de daarop volgende eeu-

wen blijken dat de rechters, zowel de feitenrechters als het Hof van Cassatie, zich geleidelijk aan ver-

der verwijderen van de strikte stelling van het begin van de negentiende eeuw. Recht is immers geen 

statisch gegeven. Het gaat hand in hand met de maatschappelijke tendensen. Het aantal echtscheidin-

gen neemt steeds meer toe, tot men uiteindelijk de mening is toegedaan dat het geldende recht aan een 

opfrisbeurt toe is. 

VI. De Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding 

Bij het begin van de eenentwintigste eeuw is gebleken dat de intentie van de wetgever niet tot het 

beoogde resultaat heeft geleid en dat de wetgeving van toen hopeloos verouderd is. RENAUT stelt 

terecht dat “le législateur est dépassé par l’évolution rapide des mœurs qui le contraint à bouger pour 

adapter le droit”50. De tijdsgeest is na iets meer dan tweehonderd jaar niet meer die van 1804, een ver-

nieuwing heeft zich opgedrongen. Het orgelpunt van deze wettelijke en jurisprudentiële evolutie wordt 

de wet van 27 april 2007 die het Belgische echtscheidingsrecht grondig hervormd. Hoewel het niet de 

bedoeling is het nieuwe echtscheidingsrecht, dat in voege is sinds 1 september 2007, in extenso te 

behandelen in deze masterproef, dient het toch vermeld te worden. Deze wet heeft een nieuw hoofd-

stuk in het echtscheidingsrecht aangekondigd, een nieuwe beweging van de slinger is ingezet. Er 

wordt met deze wet in grote mate teruggekeerd naar de idealen van de Franse Revolutie, door een ver 

doorgedreven liberalisatie. 

De wet van 27 april 2007 gaat lijnrecht in tegen het vroegere stelsel. De echtscheiding wordt niet 

langer gezien als een sanctie voor de schuldige echtgenoot, maar wel als een remedie voor beide echt-

genoten wanneer het echtelijk leven niet langer draaglijk is. Eens de onherstelbare ontwrichting van de 

huwelijksband vaststaat, kunnen de echtgenoten de echtscheiding verkrijgen. 

Deze nieuwe wet is ongetwijfeld erg vooruitstrevend in vergelijking met de vroegere regeling, die 

gestoeld is op de ideeën van Napoleon en de zijnen. Nochtans is de Belgische wetgever geen absolute 

pionier in het uitwerken van een nieuw echtscheidingsrecht. Zoals vaak het geval is, wordt de mosterd 

(deels) in Frankrijk gehaald. Hoewel de juridische uitwerking sterk verschilt, loopt de Belgische wet 

van 27 april 2007 in grote mate parallel met de Franse echtscheidingswet van 11 juli 197551 wat betreft 

de achterliggende motieven.  

Het uitgangspunt van de Franse wet van 11 juli 1975, die het echtscheidingsrecht in Frankrijk 

grondig gewijzigd heeft, is in sterke mate geënt op de motieven die in 1792 doorslaggevend waren bij 

het uitvaardigen van de echtscheidingswet. Na een juridisch debacle dat iets minder dan twee eeuwen 

geduurd heeft, speelt bij de Franse wetgever immers weer de gedachte dat het huwelijk eerder moet 

benaderd worden als een contract dan als een instituut dat de basis van de maatschappij vormt. Boven-

                                                 
 
50 M.-H. RENAUT, Histoire du droit, supra noot 5, 90. 
51 Loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, JORF, 12 juli 1975, 7171. 



 
 

15 

dien waarborgt de echtscheiding de individuele vrijheid van de echtgenoten. De mogelijkheid tot echt-

scheiding benadrukt immers de finaliteit van het huwelijk, namelijk het welbehagen van de echtgeno-

ten52. De gewijzigde opvattingen brengen de Franse wetgever ertoe de echtscheiding, die reeds stevig 

is ingebed in de maatschappij en in het rechtssysteem, verder te liberaliseren. Door de wet van 1975 

wordt de echtscheiding in Frankrijk niet langer enkel gezien als een sanctie, maar tegelijk als een re-

medie. Naast de echtscheiding door onderlinge toestemming, wegens verbreking van de echtelijke 

band of na feitelijke scheiding blijft ook een echtscheiding op grond van fout mogelijk53. Er is daarbij 

nog steeds een fout vereist, maar bovendien moet als gevolg van deze fout het huwelijk onhoudbaar 

geworden zijn54. 

Wanneer men ook de nieuwe Belgische wet van 2007 onder de loep neemt, blijkt duidelijk dat ook 

hier opmerkelijk gelijkenissen bestaan met de revolutionaire wet van 1792. Hoewel de technische 

uitwerking grondig verschilt, is de achterliggende idee dezelfde in beide wetten. Het huwelijk is niet 

langer een stringent en onverbreekbaar instituut, maar wel een sui generis pact55, een burgerlijk con-

tract waar de echtgenoten vrij kunnen uittreden. Met de wettelijke regeling van 2007 wil de Belgische 

wetgever de sociale evolutie, die merkbaar is in het stijgende aantal echtscheidingen, bestendigen 

maar ook en vooral zorgen da het foutbegrip niet langer centraal staat, zonder evenwel het debat over 

de schuldvraag volledig uit te sluiten56.  

Zowel in Frankrijk als in België voelt men de noodzaak af te stappen van de strikte, terughouden-

de regeling van het Burgerlijk wetboek. Niet enkel de maatschappij maar ook de wetgever staat min-

der weigerachtig tegenover de echtscheiding. Beide landen steunen zich bij de hervorming op de vrij-

heidsgedachte, maar komen toch tot een fundamenteel verschillend resultaat.  

Het Franse recht heeft zich eerder beperkt tot een bewerking van de bestaande regeling. Nadat in 

Frankrijk in 1814 de echtscheiding verboden is, heeft men deze weer ingevoerd in 1884. Daarbij wordt 

de echtscheiding slechts onder strenge voorwaarden toegestaan. Zoals in het Burgerlijk wetboek van 

1804, worden slechts enkele echtscheidingsgronden opgenomen, die telkens berusten op een fout van 

één van de beide echtgenoten. De echtscheiding wordt bijgevolg uitgesproken als sanctie voor de 

schuldige echtgenoot57. Hoewel de echtscheiding in 1975 niet langer uitsluitend als een sanctie wordt 

beschouwd, blijft het foutbegrip in de Franse regeling centraal staan. De wettelijke regeling is in 

                                                 
 
52 M.-H. RENAUT, Histoire du droit, supra noot 5, 83. 
53 art. 229-246 C.civ.  
54 M. DELMAS- MARTY, Le mariage et le divorce, Parijs, PUF, 1972, 73. 
55 Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding, Parl.St. Kamer, 2005-06,  nr.51K2341/001, 6. 
56 J. FIERENS, T. MARCHANDISE en J. SOSSON, Droit de la famille: la place de la faute dans le divorce. De la 
toute-puissance à la modestie: le juge de paix et l'article 223 du code civil. Le nouveau droit de la filiation, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 6-7. 
57 RENAUT, M.-H., Histoire du droit, supra noot 5, 81. 
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hoofdlijnen dezelfde als in 1804, maar de procedure wordt vereenvoudigd en de mogelijkheden om uit 

de echt te scheiden worden uitgebreid58.  

Daar waar de Franse regeling eerder een update van de bestaande wetgeving is geweest, een nood-

zakelijke aanpassing van de wet aan de gewijzigde maatschappelijke opvattingen, heeft de Belgische 

wetgever meer dan drie decennia later een grotere innovatie teweeggebracht. Het roer wordt compleet 

omgegooid doordat men op heden niet meer vertrekt van de echtscheiding als sanctie maar wel als 

remedie. Met de echtscheiding wil de wetgever een oplossing aanreiken voor beide echtgenoten, eer-

der dan één van hen te sanctioneren. Een van de belangrijkste hervormingen in dit verband is het ver-

laten van het foutbegrip, maar desondanks blijft het op bepaalde punten nog nazinderen in de nieuwe 

wetgeving. Zo bepaalt het nieuwe art.229 §1 BW dat de ontwrichting bewezen kan worden met alle 

middelen van recht, waaronder dus ook de gedragingen die vroeger als een grove belediging werden 

beschouwd. Daardoor wordt de bedoeling van de wetgever om het echtscheidingsproces in sereniteit te 

laten verlopen, wellicht deels de kop ingedrukt. De echtgenoten hebben immers nog steeds impliciet 

de mogelijkheid hun echtscheidingsvordering te steunen op het wangedrag van hun metgezel. Terecht 

wordt in de literatuur opgemerkt dat zij die tijdens het proces nog even onder de gordel willen gaan dit 

niet zullen nalaten59. Daarnaast blijft het foutbegrip van belang voor het toekennen van een onder-

houdsgeld, vermits de echtgenoot van wie bewezen is dat hij grove beledigingen heeft begaan van een 

uitkering uitgesloten kan worden door de rechter60. 

De geschiedenis herhaalt zich en dus kan men zich afvragen of het wel wenselijk is opnieuw een 

dergelijke liberale echtscheidingswet in te voeren, gelet op de snelle afvoering van de wet die tijdens 

de Franse Revolutie van kracht is geweest. Nochtans zijn er diverse factoren die duidelijk maken dat 

de huidige wet een grotere kans op slagen heeft. Vooreerst is de wet van 2007 tot stand gekomen in 

een minder woelig politiek klimaat. Daarenboven is de greep van de Kerk op de maatschappij sterk 

verminderd, waardoor de bedoeling van de beleidsmakers om het geloof een hak te zetten niet meer 

aanwezig is. Het belangrijkste argument voor het slagen van de nieuwe wetgeving wordt evenwel ge-

leverd door de rechtspraak. Zoals uit de rechtspraakanalyse zal blijken, geen steeds vaker en steeds 

duidelijker stemmen op voor een wijziging van het echtscheidingsrecht omdat het niet meer aangepast 

is aan de hedendaagse behoeften. Waar de Franse Revolutionairen abrupt een nieuwe wet hebben wil-

len invoeren op het gevestigde gezag omver te gooien, is de wet van 2007 tot stand gekomen ten ge-

volge van een geleidelijke evolutie, waarbij zowel aan de rechtspraak als aan de maatschappij de kans 

is geboden te wennen aan het idee, terwijl de wetgever het idee heeft kunnen laten rijpen. De huidige 

                                                 
 
58 M.-H. RENAUT, Histoire du droit, supra noot 5, 82-83. 
59 J. FIERENS, T. MARCHANDISE en J. SOSSON, Droit de la famille: la place de la faute dans le divorce. De la 
toute-puissance à la modestie: le juge de paix et l'article 223 du code civil. Le nouveau droit de la filiation, 
Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, 7. 
60 art.301 §2 BW. 
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wetgeving is niet het resultaat van enkele dissidenten, maar wel van een geleidelijke evolutie van een 

gehele gemeenschap. 

Met deze nieuwe regeling sluit België aan bij de tendens die Europa overheerst om de rechterlijke 

controle op echtscheiding te beperken of zelfs gedeeltelijk af te schaffen en de partijen meer autono-

mie te verschaffen. Terecht merkt VERSCHRAEGEN op dat het werkelijke strijdtoneel verschoven is 

van het verkrijgen van de echtscheiding naar het verkrijgen van een goede echtscheiding61. Daarbij 

zullen de echtgenoten zelf wellicht het grootste belang hechten aan het economische aspect van hun 

echtscheiding, maar ook de onderhandelingspositie tijdens de procedure is zeker niet onbelangrijk. 

Door deze nieuwe wet krijgt iedere echtgenoot immers de kans om – bijna eenzijdig - te beslissen uit 

de echt te scheiden, waardoor van evenwicht nog weinig sprake is. Een van de belangrijkste taken van 

de wetgever is evenwel te zorgen voor gelijkheid, solidariteit en bescherming van de zwakkere partij. 

Het is nog maar de vraag in hoeverre de nieuwe regeling deze bescherming biedt, vermits de partijen 

nu een zeer grote autonomie krijgen62.  

B. Iedere echtgenoot kan de echtscheiding vorderen 

Zodra in een rechtstelsel de mogelijkheid om uit de echt te scheiden voorzien is, geldt deze moge-

lijk voor de man. Hetzelfde kan echter niet steeds gezegd worden voor de vrouw. Niet enkel de juridi-

sche mogelijkheid is voor de vrouw soms beperkter geweest dan voor de man. Ook economisch en 

financieel gezien was het voor de vrouw soms moeilijker zich uit het huwelijk los te rukken. 

I. Is de mogelijkheid om de (echt)scheiding te verkrijgen wettelijk voorzien? 
Vóór de Franse Revolutie geldt een regeling die sterk in het voordeel van de man is opgesteld. 

Overspel van de vrouw is immers een uitdrukkelijke reden om de scheiding (van tafel en bed) te vra-

gen, terwijl het overspel van de man dat niet is, zelfs niet wanneer hij zijn bijzit in huis opneemt. De 

vrouw kan daarentegen enkel echtscheiding verkrijgen om zeer gewichtige redenen. Deze redenen zijn 

onder meer de weigering van de man om zijn vrouw bij zich te ontvangen, de weigering om haar de 

meest nodige levensbehoeften te verschaffen in geval van ziekte, maar dan nog slechts wanneer dit in 

zijn bereik ligt. Bovendien moet ze eerst aan de rechter vragen haar echtgenoot te verplichten zijn 

wangedrag te stoppen. Pas als hieraan geen gehoor gegeven wordt, kan de scheiding toegestaan wor-

den63. 

Grote auteurs zoals POTHIER keuren dit onderscheid volmondig goed, omdat het volgens hen niet 

toekomt aan de vrouw “qui est une inférieure, d’avoir inspection sur la conduite de son mari, qui est 

son supérieur. Elle doit présumer qu’il lui est fidèle, et la jalousie ne doit pas la porter à faire des 

                                                 
 
61 B. VERSCHRAEGEN, “Moving to the same destination ? Recent trends in the law of divorce”, in M. ANTOKOL-

SKAIA  (ed.), Convergence and divergence of family law in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2007, (159) 160. 
62 M.-T. MEULDERS-KLEIN, “La famille, le législateur et le juge à la croisée des chemins”, RRD, 1992, afl.63, 
(31) 56. 
63 G. DEBRA, De beleediging van ergen aard, supra noot 14, 7-8. 



 
 

18 

recherches de sa conduite”64. Bovendien wordt van haar verwacht dat ze met geduld reageert op de 

slechte manieren en zelfs de mishandelingen van haar echtgenoot. Deze gedragingen zijn de echtge-

noot immers ingegeven door God, als een kruis dat ze moet dragen om te boeten voor haar zonden65. 

Het hoeft geen vertoog dat de vrouw in deze periode de facto in de onmogelijkheid verkeert een 

scheiding te verkrijgen. Juridisch gezien heeft ze wel de mogelijkheid, maar deze wordt danig beknot 

door het feit dat zij eerst moest pogen haar echtgenoot ertoe te brengen zijn gedrag te stoppen. Het 

huwelijk wordt immers als onverbreekbaar aanzien. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden en voor 

zover gegronde redenen aanwezig zijn, kan deze band verbroken worden. 

Ook op dit vlak luidt de Franse Revolutie een ommekeer in. De echtscheiding kan, met de invoe-

ring van de Wet van 1792 betreffende de echtscheiding, gevraagd worden door beide echtgenoten door 

onderlinge toestemming of door elk van de echtgenoten afzonderlijk. Bovendien wordt in deze wet 

ook bijzondere aandacht besteed aan het onderhoud van de echtgenoten66. Wanneer één van beiden 

een fout begaan heeft die tot de echtscheiding aanleiding gegeven heeft, wordt deze veroordeeld tot 

het betalen van een lijfrente aan de ander. Deze lijfrente strekt ertoe het verlies van de gevolgen van 

het huwelijk, de schenkingen en huwelijksvoordelen voor de onschuldige echtgenoot te compenseren. 

Daarnaast wordt in alle gevallen, dus niet enkel bij fout, een alimentatie toegewezen aan de geschei-

den echtgenoot die behoeftig is, voor zover het vermogen van de andere echtgenoot dit kan dragen. 

Beide vergoedingen kunnen gecumuleerd worden, vermits zij een andere finaliteit hebben. De lijfrente 

is een vorm van schadevergoeding, terwijl de alimentatie eerder strekt tot (financiële) bescherming 

van de behoeftige echtgenoot. 

Niet enkel krijgt de vrouw uitdrukkelijk het recht de echtscheiding te vorderen – een recht dat 

voor één keer ook exact hetzelfde is als het recht dat toegekend wordt aan de man – bovendien wordt 

haar economische welstellen na de echtscheiding verzekerd. De echtscheidingswet van 1792 voorziet 

immers uitdrukkelijk in de mogelijkheid om een onderhoudsgeld te verkrijgen van de voormalige 

echtgenoot. De wet schrijft evenwel niet voor dat enkel de vrouw een onderhoudsgeld kan verkrijgen. 

Een alimentatie wordt daarentegen toegekend aan de behoeftige echtgenoot, zonder te verduidelijken 

of het daarbij om de man of de vrouw gaat. Hoewel het aannemelijk is dat de vrouw veelal de econo-

misch zwakkere partij zal geweest zijn, blijft dit een feitenkwestie. 

Met de invoering van het Burgerlijk wetboek wordt in 1804 grotendeels teruggekeerd naar de 

principes van het Ancien Régime, waarbij het zeker niet de bedoeling is om aan de echtscheiding een 

grotere uitbreiding te geven dan vroeger aan de scheiding van tafel en bed toegekend werd67. De echt-

scheiding is zowel voorzien voor de man als voor de vrouw. Toch blijft de man bevoordeeld, aange-
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zien het overspel van de vrouw steeds een echtscheidingsgrond vormt, daar waar het overspel van de 

echtgenoot dat slechts is wanneer het gebeurt onder bepaalde omstandigheden. 

Bij de totstandkoming van het Burgerlijk wetboek leefde even het idee de grove belediging als 

echtscheidingsgrond exclusief aan de vrouw te laten toekomen68. Nochtans was deze visie niet ingege-

ven vanuit het streven naar gelijke rechten voor man en vrouw. De maatschappij van de negentiende 

eeuw was immers sterk patriarchaal en dus weinig of niet bekommerd om de rechten van de gehuwde 

vrouw. De enige overtuiging die de wetgever ertoe gebracht zou hebben de man dit recht niet toe te 

kennen, is dat hij als hoofd van het gezin zelf de grove belediging van zijn echtgenote mag beteugelen. 

Hij heeft immers de maritale macht en mag haar dus zelf met harde hand tuchtigen. Hij kan zich be-

zwaarlijk beledigd voelen door een vrouw die onder zijn gezag staat en hem onderdanigheid verschul-

digd is69.  

II. Hoe zit het met de handelingsbekwaamheid van de vrouw? 

Reeds sinds de tijd van de Romeinen en de Germaanse stammen staat de vrouw onder de macht 

van haar echtgenoot, hetgeen algemeen zo blijft tot het begin van de negentiende eeuw70. Omwille van 

deze afhankelijkheid van haar echtgenoot en de zwakte die inherent zou zijn aan de vrouwelijk soort, 

kan de vrouw volgens het oude recht niet zelfstandig in rechte optreden71.  

Tot de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek is de vrouw in principe nog steeds hande-

lingsonbevoegd, vermits zij nog steeds onder de maritale macht van haar echtgenoot staat. In beginsel 

is zij dus niet gerechtigd alleen op te treden, maar daarop zijn uitzonderingen voorzien. Bepaalde 

rechtshandelingen kan zij alleen stellen, zonder tussenkomst van haar echtgenoot. Zo kan zij zelf han-

delsdaden stellen in het kader van een eigen handel, voor zover ze eerst de – zelfs stilzwijgende – toe-

stemming daartoe kreeg van haar echtgenoot. Vanuit praktisch oogpunt wordt de echtgenote ook een 

huishoudelijk mandaat toegekend en heeft ze het recht zichzelf te verdedigen in strafzaken72. 

Wanneer haar echtgenoot bekwaam is en ook in de mogelijkheid verkeert op te treden, kan de 

vrouw dit niet zelf doen, tenzij de beide echtgenoten tegengestelde belangen hebben. Is aan één van 

deze voorwaarden niet voldaan, dan heeft de vrouw wel de mogelijkheid zelf op te treden73. Vermits 

de echtgenoten in een procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed duidelijk niet dezelfde 
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belangen behartigen, betekent dit concreet dat de vrouw wel degelijk een dergelijke procedure tegen 

haar echtgenoot kan inleiden74, althans voor zover deze door de wet voorzien is. 

De Franse Revolutie betekent op dit vlak een ware ommekeer. Eén van de belangrijkste objectie-

ven van de Revolutionairen is het bereiken van absolute gelijkheid, ook tussen de echtgenoten75. Tij-

dens de voorbereidingen voor het Burgerlijk Wetboek raakt het principe echter moeilijk verankerd in 

een wettekst, wat te wijten is aan politieke onenigheid76. Verschillende wetsvoorstellen worden inge-

diend, waarbij het absolute principe van gelijkheid tussen de echtgenoten stelselmatig verzwakt. 

Ongetwijfeld is de tijd nog niet rijp voor dergelijke ideeën, volgens BART “faillait-il un sabre pour 

imposer un code qui consacre les conquêtes economiques et sociales de la Révolution tout en faisant 

triompher le principe d’autorité sur celui d’égalité”77. 

Het Burgerlijk Wetboek, dat niet voor niets een conservatieve reputatie heeft meegekregen, zet 

deze terugkeer naar het pragmatisme verder en neemt een grote stap achteruit. Het principe van gelijk-

heid wordt verlaten, om terug te keren naar de ondergeschiktheid van de vrouw aan haar echtgenoot. 

Het statuut van de echtgenoten berust op ongelijkheid en wordt gekenmerkt door de maritale macht en 

de algemene handelingsonbekwaamheid van de vrouw78. Daar waar de gehuwde vrouw vroeger 

slechts handelingsonbevoegd was, wordt zij nu handelingsonbekwaam. Voor het stellen van rechts-

handelingen heeft zij voortaan de uitdrukkelijke en bijzondere machtiging nodig van haar echtge-

noot79. Voor het instellen van een echtscheidingsvordering heeft ze deze machtiging evenwel niet no-

dig, omdat haar belangen en deze van haar echtgenoot hier lijnrecht tegenover elkaar staan. 

Gedurende de 20e eeuw wordt in diverse wetten gesleuteld aan het lot van de gehuwde vrouw, 

zonder evenwel de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten fundamenteel te wijzigen80. 

Het is voor de vrouw wachten tot de wet van 20 juli 1932 vooraleer eindelijk afgestapt wordt van de 

voorbijgestreefde veronderstelling uit de achttiende eeuw dat vrouwen ondergeschikt zijn aan de man. 

De handelingsonbekwaamheid blijft weliswaar bestaan, omwille van de noodzaak aan eenvormige 

leiding van het gezin81. De maritale macht van de echtgenoot blijft bestaan, maar de vrouw kan in 

bepaalde gevallen naar de rechter stappen om zich te verweren tegen het misbruik dat door de man 
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gemaakt wordt van zijn maritale macht82. Pas met de wet van 30 juli 1958 is de handelingsbekwaam-

heid van de gehuwde vrouw eindelijk een feit. Na de twee wereldoorlogen zijn de normen en waarden 

die in de maatschappij leven immers dermate veranderd dat een wijziging van het statuut van de 

vrouw zich opdringt83. De belangrijke rol die vrouwen speelden tijdens de oorlog maakt het anachro-

nistisch karakter van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw steeds duidelijker84. De maritale 

macht wordt afgeschaft en vervangen door de gelijkheid van de echtgenoten. Tegelijk verdwijnt ook 

de handelingsonbekwaamheid van de echtgenote85. De facto verandert er zeer weinig, vermits de 

vrouw slechts volledig handelingsbevoegd wordt in 1976. Sinds 2002 is het principe van gelijkheid 

van mannen en vrouwen eindelijk ook verankerd in art.10 van de Belgische Grondwet86. 

Uiteraard moet ook acht geslagen worden op de financiële en economische situatie van de vrouw. 

Gedurende de negentiende eeuw gaan minder vrouwen buitenshuis werken87. De huisvrouwen van die 

tijd zijn veel meer afhankelijk van hun partner, wat een scheiding economisch zeer moeilijk maakt. 

Bovendien beginnen deze vrouwen zich (soms exclusief) te focussen op intrafamiliale relaties, waar-

door een scheiding voor de vrouw leidt tot een sociaal drama88. Het is dus slechts vanaf het ogenblik 

dat de vrouw haar intrede doet op de arbeidsmarkt dat zij echt in staat is een echtscheidingseis in te 

stellen. Doordat de vrouw een eigen inkomen verwerft, gaat haar sociale en economische positie er 

immers sterk op vooruit. Ze krijgt meer zeggenschap binnen het gezin, heeft meer sociale relaties en 

wordt bovendien een meer aantrekkelijke partij door het inkomen dat zij geniet89. 

Opvallend is ook dat het aantal echtscheidingsvorderingen dat door vrouwen ingeleid wordt stijgt 

vanaf het ontstaan van een solide sociale zekerheid na de Tweede Wereldoorlog. Het sociaal vangnet 

dat aldus gecreëerd wordt speelt ongetwijfeld een doorslaggevende rol voor de vrouw. 

Nochtans is de financiële situatie van de vrouw geen absoluut beletsel om een vordering in te lei-

den, vermits de vrouw beschermd wordt door de punitieve onderhoudsuitkering (art.301 BW), waarin 

reeds sinds 1804 is voorzien. De rechtbank kan immers aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft 

verkregen, een uitkering toekennen die het mogelijk maakt zijn bestaan verder te zetten op een gelijk-

waardige wijze als tijdens het huwelijk. Belangrijk is wel aan te stippen dat het enkel de echtgenoot is 
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die niet schuldig verklaard wordt die een uitkering kan krijgen. Deze zienswijze is veranderd sinds de 

echtscheidingswet van 2007, waarbij een uitkering toegekend kan worden aan de behoeftige echtge-

noot90. Is de behoeftige echtgenoot evenwel diegene die een zware fout heeft begaan waardoor de 

voortzetting van het huwelijk onmogelijk geworden is, dan kan de rechter weigeren om hem een uitke-

ring toe te staan91. De zware fouten die de wetgever hiermee beoogt, kunnen gelijkgesteld worden met 

de vroegere echtscheidingsgronden: overspel, grove beledigingen, gewelddaden en mishandelingen.  

C. Dit kan gebeuren wegens bepaalde feiten (in het bijzonder grove 

beledigingen) 

De procedure die gemeenzaam de procedure EBF genoemd werd, oftewel de echtscheiding we-

gens bepaalde feiten, omvat naast de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding ook de echt-

scheiding op grond van fout. Deze fout valt in feite uiteen in twee grote categorieën. Echtgenoten die 

het echtelijk leven moe zijn kunnen zich voor hun echtscheidingsvordering meer bepaald beroepen op 

ofwel overspel (art.229 BW) ofwel gewelddaden, mishandelingen en/of grove beledigingen (art.231 

BW). In deze masterproef wordt enkel dieper ingegaan op art.231 BW. 

Meerdere auteurs wijzen op het pleonastisch karakter van deze wetsbepaling. Het is niet geheel 

duidelijk waarin precies het verschil schuilt tussen gewelddaden en mishandelingen. DE BRUYNE ver-

duidelijkt dat de wetgever met gewelddaden die daden bedoelt die het leven van één van de echtgeno-

ten in gevaar brengen. Om van een mishandeling te kunnen spreken is vereist dat er een zekere wreed-

heid uitgaat van de daad92. Een gewelddaad is met andere woorden een bewuste daad van geweld die 

het leven van de andere echtgenoot in gevaar brengt, daar waar een mishandeling iedere daad is die 

gesteld wordt om bewust de psychische of fysische integriteit van de mede-echtgenoot aan te tasten, 

zonder dat vereist is dat het leven erdoor in gevaar gebracht wordt93.  

Gewelddaden en mishandelingen worden dan ook veelal onder één noemer gedefinieerd. Het zijn 

die daden die daadwerkelijk een slechte behandeling inhouden, die de fysische of psychische integri-

teit van de andere echtegenoot aantasten94. Het moet gaan om “tout mauvais traitement matériel, 

violences, voies de fait”95. Deze beide categorieën hebben sterk aan belang ingeboet ten aanzien van 

de categorie van de grove beledigingen. 

De grove beledigingen worden veel vaker ingeroepen in de rechtspraak dan gewelddaden en mis-

handelingen. De rechtspraak is het begrip grove belediging immers steeds ruimer gaan interpreteren, 
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waardoor het verheven wordt tot de algemene echtscheidingsgrond96. Bovendien zijn er noch op pro-

cedureel vlak, noch op vlak van de gevolgen van de echtscheiding verschillen wanneer de echtschei-

ding uitgesproken is op grond van grove beledigingen, dan wel van gewelddaden en mishandelingen97.  

DUELZ haalt terecht aan dat het begrip grove belediging eigenlijk ook de gewelddaden en mishan-

delingen omvat. Omdat “le caractère offensant de l’attitude du conjoint doit toujours être démontré, 

(…) le concept d’injures graves a fini par recouvrir les notions d’excès et de sévices, que l’on ne 

retrouve plus guère dans la jurisprudence”98.  

Volgens DE PAGE is een grove belediging iedere aanslag op de eer van de andere echtgenoot. Dit 

moet begrepen worden volgens het doel en de finaliteit van het huwelijk. De echtgenoten zijn elkaar 

vanuit een wederzijds vertrouwen achting en waardigheid verschuldigd. Iedere tekortkoming aan deze 

wederzijdse plicht rechtvaardigt een verbreking van de huwelijksband99. Uit deze definitie kan men 

reeds afleiden dat hier meer dan enkel de juridische plichten voor ogen gehouden worden, hoewel DE 

PAGE het toepassingsgebied van de grove belediging beperkend omschrijft als “tout manquement aux 

devoirs de cohabitaton, de fidélité, de secours et d’assistance”100. Zoals hierna toegelicht zal worden, 

rusten op de echtgenoten ook de morele verplichtingen, die gebaseerd zijn op vertrouwen, achting, 

respect en waardering. 

Concreet is de grove belediging een tekortkoming aan een huwelijksverplichting waarvoor de ene 

echtgenoot toerekenbaar is en die door de andere echtgenoot als een grove belediging beschouwd kan 

worden. GERLO omschrijft grove beledigingen als “alles wat echtgenoten elkaar bewust kunnen aan-

doen waardoor de voortduring van het huwelijk onmogelijk wordt”101. 

Hoewel het begrip grove belediging nu een zeer extensieve interpretatie geniet, is dit alleszins niet 

de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever geweest. Men zag de echtscheiding immers als een 

noodoplossing, die soelaas moest bieden in situaties waar echt geen andere oplossing denkbaar was. 

Het mag wel duidelijk zijn dat dit volgens de wetgever van 1804 eerder de uitzondering dan de regel 

moest zijn. 

Ondanks de oorspronkelijke opvattingen, krijgt het begrip grove belediging een zeer ruime invul-

ling toegedicht. Daarom is het belangrijk om, vooraleer in te gaan op de praktische invulling van het 

begrip, eerst uit te maken wat de toepassingsvoorwaarden zijn die door de rechtspraak en de literatuur 

vooropgesteld worden opdat men daadwerkelijk zou kunnen spreken van een grove belediging.  
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Afdeling 2. De voorwaarden voor een grove belediging 

De wet bepaalt dat men uit de echt kan scheiden op grond van grove beledigingen die door de an-

dere echtgenoot jegens de eiser gepleegd zijn102. Wanneer de kwade dagen het winnen van de goede, 

nemen echtgenoten steeds vaker aanstoot aan elkaars gedrag, zo leert de rechtspraak. Hoewel zeer veel 

feiten door een echtgenoot als beledigend worden ervaren, oordeelt de echtscheidingsrechter in heel 

wat gevallen dat zij niet volstaan om een echtscheidingseis gegrond te verklaren. Opdat dit wel het 

geval zou zijn, moet aan een aantal toepassingsvoorwaarden cumulatief voldaan zijn. 

Deze voorwaarden worden duidelijk naar voor gebracht in de rechtspraak van het Hof van Cassa-

tie. Dit rechtscollege oordeelt dat een grove belediging “vereist dat de schuldige echtgenoot met vrije 

wil handelingen verricht waarvan hij moet weten dat de gevolgen krenkend zijn voor de andere echt-

genoot, en dat die krenking zwaar is; (…) niet vereist is dat alle handelingen worden gesteld met de 

bedoeling de andere echtgenoot de beledigen”103. 

De literatuur besluit, in overeenstemming met de rechtspraak van het hoogste rechtscollege, dat 

vier voorwaarden vervuld moeten zijn en heeft deze verder uitgewerkt. Om van een grove belediging 

te kunnen spreken moet het meer bepaald gaan om vrijwillige, ernstige en beledigende schending van 

een huwelijksverplichting door de ene echtgenoot jegens de andere104. Het is dus de tekortkoming aan 

een huwelijksplicht die een fout uitmaakt en van zodra deze fout een beledigend karakter krijgt, betreft 

het een grove belediging. 

A. Schending van een huwelijksplicht 

In eerste instantie is uiteraard vereist dat de belediging de schending van een huwelijks-

verplichting inhoudt. Deze tekortkoming kan zowel bestaan uit een handelen als uit een niet-handelen, 

een nalatigheid. Het volstaat evenwel niet dat er loutere intenties, gemoedstoestanden, ideeën of ver-

langens zijn opdat men kan spreken van een grove belediging105. Zo zal overspel-in-het-hart geen af-

doende grond zijn om echtscheiding te rechtvaardigen, wanneer de ‘overspelige’ echtgenoot er niet 

daadwerkelijk aan toegeeft. 

Vanuit het – weliswaar weinig romantische – perspectief van het huwelijk als contract, gaan de 

tortelduifjes ten opzichte van elkaar de verbintenis aan bepaalde plichten en rechten, opgesomd in 

artt.212-224 BW, na te leven en te respecteren. Door toe te treden tot de wettelijke instelling die het 

huwelijk is, worden de echtgenoten verondersteld het primair huwelijksstelsel na te leven. Doen zij dit 

niet, dan houdt dit eigenlijk een tekortkoming aan hun wederzijdse verplichtingen in, die gesanctio-

                                                 
 
102 Art.231 BW. 
103 Cass. 26 februari 1990, JT 1991, 30. 
104 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, supra noot 18, 200.  
105 P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 2004, 663. (hierna verkort: P. 
SENAEVE, Compendium); W. PINTENS en  E. TORFS, “Belgian Report concerning the CEFL Questionnaire on 
Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses", 2002, http://www.law.uu.nl/priv/cefl, 19. 
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neerd kan worden door middel van een echtscheiding, uitgesproken door de rechter.106 Vanuit zuiver 

juridisch oogpunt kan men dus duidelijk een parallel trekken met het algemeen verbintenissenrecht. 

Een grove belediging moet dus een tekortkoming zijn, de schending van een wederzijdse verplich-

ting. Daarbij moet goed voor ogen gehouden worden welke deze verplichtingen zijn. Zij vallen voor-

namelijk uiteen in 2 grote categorieën, aangezien de grove belediging voortvloeit uit een fout die de 

overtreding kan zijn van een strikte juridische verplichting of een morele plicht107. 

Enerzijds zijn er de juridische verplichtingen, namelijk deze die door het Burgerlijk wetboek op-

gelegd worden aan de echtgenoten. Met name de samenwoningsverplichting, de getrouwheidsplicht en 

de hulp- en bijstandsverplichting zijn erg belangrijk.  

Daarnaast zijn er ook de morele verplichtingen. Deze liggen niet vervat in de regelen van het Bur-

gerlijk Wetboek, maar zijn inherent aan de huwelijksband die tussen de echtgenoten bestaat. Dit is 

wederom een zeer ruim begrip, waarbij het wederzijds respect tussen de echtgenoten centraal staat. 

Het doel van het huwelijk is immers “een levensgemeenschap te vormen, gebaseerd op een wederkeri-

ge waardering en een wederkerig vertrouwen”108. Het betreft onder meer de plicht om engagementen 

die de ene echtgenoot aangaat tegenover de andere na te leven, maar ook de plicht om een zekere 

waardigheid te behouden en zelfs om aan de echtgenoot een levensstijl en –standaard te bieden die 

deze redelijkerwijze gerechtigd is te verwachten109.  

Terecht stelt PIGNOLET de vraag of de extensieve interpretatie die gegeven wordt aan het begrip 

“huwelijksplicht” niet ingaat tegen de limitatieve opsomming van echtscheidingsgronden in het Bur-

gerlijk Wetboek. Deze vraag kan evenwel negatief beantwoord worden, omdat ook het begrip ‘grove 

beledigingen’ dermate ruim geïnterpreteerd wordt dat deze categorie quasi onbeperkt wordt. Dit wordt 

evenmin strijdig bevonden met de limitatieve opsomming110. 

De echtgenoten zijn niet gerechtigd een inbreuk te plegen op de verplichtingen die ze jegens el-

kaar hebben. Toch genieten zij ook bepaalde rechten, waarvan zij uiteraard wel gerechtigd zijn deze 

uit te oefenen. Volgens LAURENT is er geen sprake van een belediging wanneer een feit, dat van nature 

beledigend is, de uitoefening van een recht betreft111. Deze stellingname is uiteraard zeer belangrijk 

voor het louter inleiden van de echtscheidingsprocedure. Dit is immers een recht dat voor beide echt-

genoten openstaat en dat op zichzelf genomen niet als beledigend gezien mag worden. Bovendien 

moet in dit geval ook de verweerder de mogelijkheid geboden worden zijn verweer te voeren, door 

zelf feiten aan te voeren tegen de andere echtgenoot en ze te bewijzen. De eiser zowel als de verweer-

der doet hier niet meer dan het uitoefenen van zijn rechten.  

                                                 
 
106 Sinds het nieuwe echtscheidingsrecht van 2007 is de benadering van echtscheiding als sanctie evenwel verla-
ten. Hierop wordt verder dieper ingegaan. 
107 M. DELMAS- MARTY, Le mariage et le divorce, Parijs, PUF, 1972, 68. 
108 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 68. 
109 M. DELMAS- MARTY, Le mariage et le divorce, Parijs, PUF, 1972, 69-70. 
110 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 68. 
111 F. LAURENT, Principes de droit civil, III, Brussel, Bruylant, 1878, 228. 
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Nochtans kan deze stelling niet bijgetreden worden zonder er een belangrijke nuance aan toe te 

voegen. De vrijheid van een individu om zijn rechten uit te oefenen wordt begrensd door het respect 

dat hij moet opbrengen voor de rechten van een ander individu. De rechtmatige uitoefening van een 

recht mag bijgevolg niet ontaarden in rechtsmisbruik. De echtgenoot die zijn rechten uitoefent, bij 

voorbeeld door een echtscheidingsprocedure op te starten, mag dat niet op willekeurige wijze doen. De 

vordering moet gegrond zijn, zoniet kan deze procedure op zich beschouwd worden als een grove 

belediging, die gebeurlijk de echtscheiding tegen de (oorspronkelijke) eiser zal rechtvaardigen. Hierop 

wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 2. 

B. Vrijwillige schending 

Opdat een schending van een huwelijksverplichting ook een grove belediging kan uitmaken, is 

vereist dat de schending vrijwillig gebeurt. Daarbij doelt de rechtsleer op de toerekeningsvatbaarheid 

van de schuldige echtgenoot. Indien de echtgenoot-verweerder geen schuld verweten kan worden, kan 

men bezwaarlijk voorhouden dat deze zijn echtgenoot grof beledigd heeft112. De objectieve tekortko-

mingen die aan de echtgenoot niet verweten of toegerekend kunnen worden, leveren bijgevolg geen 

grond tot echtscheiding op113.  

Het recht staat evenwel aan de kant van de eisende echtgenoot, vermits er een weerlegbaar ver-

moeden bestaat dat de mede-echtgenoot toerekeningsvatbaar is. De verweerder zal bijgevolg het be-

wijs moeten leveren van zijn ontoerekeningsvatbaarheid op het moment van de feiten114. 

Opdat een echtgenoot toerekenbaar zou zijn, is vereist dat hij voldoende besef heeft van hetgeen 

hij doet en ook over voldoende geestesvermogen beschikt om de gevolgen van zijn daden in te schat-

ten, zodat hij er ook verantwoordelijk voor gesteld kan worden115. Hij moet de daden dus niet enkel 

vrijwillig gesteld hebben maar moet er ook toerekenbaar voor zijn. 

Net zoals dat het geval is voor het ernstig karakter, wordt ook het vrijwillig karakter van de schen-

ding van een huwelijksplicht soeverein door de feitenrechter geapprecieerd116. Wanneer een echtge-

noot die leidt aan epilepsie geregeld naar de fles grijpt, wat de symptomen van zijn ziektebeeld alleen 

maar verergert en daarenboven agressieve aanvallen tegen de echtgenote uitlokt, is er sprake van een 

grove belediging in hoofde van de echtgenoot. Het staat immers vast dat het overmatig drankgebruik 

een nefaste invloed heeft op de epilepsie en dat de echtgenoot “s’addonnait consciemment et volontai-

rement à la boisson”117, hetgeen zijn ziekte verergerde en crisissen, opwinding en gedragsstoornissen 

veroorzaakt. De feitenrechter doet daarbij geen uitspraak over de vraag of het alcoholisme voortvloeit 

                                                 
 
112 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, supra noot 18, 201; Rb. Luik 5 april 1911, Pas. 1911, III, 241. 
113 P. SENAEVE, Compendium, supra noot 104, 665; Cass. 24 april 1902, Pas. 1902, I, 211. 
114 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 70; J. GERLO, 
Handboek voor familierecht, I, supra noot 18, 201; Luik 6 april 1950, Pas. 1951, II, 27. 
115 P. SENAEVE, Compendium, supra noot 104, 665. 
116 Cass. 2 mei 1974, Pas. 1974, I, 910. 
117 Cass. 2 mei 1974, Pas. 1974, I, 910. 
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uit de gezondheidstoestand van de echtgenoot. Bijgevolg stelt de feitenrechter door middel van een 

soevereine appreciatie van de feiten het verband vast tussen de ziekte en de dronkenschap, waardoor 

de verantwoordelijkheid van de verweerder wordt aangetoond. Dit is volgens het Hof van Cassatie een 

correcte toepassing van art.231 van het Burgerlijk Wetboek. 

In beginsel hanteert men hetzelfde begrip van toerekenbaarheid als in strafzaken, maar in echt-

scheidingszaken is de rechtspraak strenger in zijn beoordeling en wordt dus minder snel besloten tot 

ontoerekenbaarheid118. De psychische stoornissen van een gehuwde staan de schuldechtscheiding “al-

leen maar in de weg indien zij hem volledig van zijn vrije wil hebben beroofd op het ogenblik van de 

feiten” 119. Het hof van beroep van Brussel heeft, naar aanleiding van een vordering van de echtgenoot, 

beslist dat het de geïntimeerde, de echtgenote, is die moet bewijzen dat ze niet verantwoordelijk ge-

steld kan worden voor haar daden. Het feit dat ze op strafrechtelijk vlak vrijgesproken is van brand-

stichting die ze gepleegd heeft in een moment van totale zinsverbijstering, kan volgens het rechtscol-

lege niet gelijkgesteld worden met een rechtvaardigingsgrond op civiel vlak. Brandstichting aan de 

echtelijke woonst is immers grof beledigend voor de andere echtgenoot en uit dit objectief beledigend 

karakter blijkt volgens het Hof de intentie om te schaden120. Een vrijspraak op strafrechtelijk vlak ga-

randeert dus niet dat men ook burgerrechtelijk niet toerekenbaar zou zijn. 

Nochtans rust op de feitenrechter de plicht om, zelfs ambtshalve, na te gaan of de beledigingen 

een voldoende beledigend karakter vertonen wanneer iedere intentie in hoofde van de dader ontbreekt 

omwille van diens mentale toestand121. Volgens het Hof van Cassatie betreft de vraag naar verant-

woordelijkheid van de dader, in casu de echtgenote die beledigend gedrag had gesteld in een vlaag van 

hysterie, immers een middel met betrekking tot de grond van de zaak, dat bijgevolg in iedere stand van 

het geding en zelfs ambtshalve door de rechter opgeworpen kan worden122. 

De vraag of de belediging al dan niet vrijwillig gesteld is, betreft steeds een feitenkwestie. LAU-

RENT maakt daarbij het onderscheid tussen enerzijds de situatie waar de echtgenoot lijdt aan een men-

tale ziekte en anderzijds de situatie waar de zinsverbijstering voortvloeit uit negatieve gevoelens, uit 

een blinde jaloersheid. In dit laatste geval is de echtgenoot verantwoordelijk voor zijn daden en vor-

men deze een belediging die de echtscheiding rechtvaardigt123. 

C. Ernstige schending 

De schending van een huwelijksplicht moet niet enkel vrijwillig zijn, maar ook ernstig. Slechts die 

feiten die het onmogelijk maken de intieme levensgemeenschap die tussen echtgenoten bestaat verder 

                                                 
 
118 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, supra noot 18, 201. 
119 P. SENAEVE, Compendium, supra noot 104, 666. 
120 Brussel 17 april 1970, Pas. 1970, II, 170. 
121 Cass. 24 april 1902, Pas. 1902, I, 211; Cass. 2 mei 1974, Pas. 1974, I, 909. 
122 Cass. 24 april 1902, Pas. 1902, I, 211. 
123 F. LAURENT, Principes de droit civil, III, Brussel, Bruylant,, 1878, 227. 
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te zetten, worden in aanmerking genomen124. Zoals SENAEVE terecht opmerkt is “het perfecte huwe-

lijksmodel van het liefdevolle harmonieuze koppel voor de overgrote meerderheid van de gehuwden 

een onbereikbaar ideaal, gezien de zwakheden inherent aan het menselijk wezen”125. Niet iedere te-

kortkoming door de echtgenoot aan een uit het huwelijk voortvloeiende verplichting maakt noodzake-

lijk een belediging van erge aard uit in de zin van art.231 BW126. 

Het ernstig karakter van de grove belediging moet, in tegenstelling tot wat het geval is voor over-

spel, bewezen worden door de eiser127. De zwaarwichtigheid moet daarbij beoordeeld worden in het 

licht van de aard van de gedragingen, maar ook de aard van de geschonden huwelijksplicht128. Het 

betreft een feitenkwestie waarover de feitenrechter soeverein oordeelt129. Desalniettemin heeft het Hof 

van Cassatie reeds herhaaldelijk richtlijnen uitgesproken die de rechter moeten sturen bij zijn beoorde-

ling. Volgens het Hof moeten zowel voor het beoordelen van het beledigend karakter als van de ernst 

ervan rekening gehouden worden met alle omstandigheden betreffende de zaak, meer bepaald met het 

beledigend karakter ten aanzien van de andere echtgenoot130. Het zwaarwichtig karakter kan dus niet 

uitsluitend afgeleid worden uit een intrinsieke tekortkoming aan een huwelijksverplichting131.  

Bovendien moet de belediging daadwerkelijk uitgaan van de andere echtgenoot. Gaat het om een 

geval van uitlokking, dan ontbreekt het ernstig karakter. Er is in dat geval niet voldoende zwaarwich-

tigheid om van een grove belediging te kunnen spreken132. Een handeling zal bijgevolg niet beledigend 

zijn wanneer zij het gevolg is van aanzetting of uitlokking, in geval van medeplichtigheid of medewe-

ten of zelfs verantwoordelijkheid van de andere echtgenoot133. Nochtans laat de rechtspraak niet toe 

dat er een compensatie van grieven gebeurt, waarbij het beledigend karakter van de handelingen van 

de ene echtgenoot zou vervallen doordat de andere echtgenoot eveneens grof beledigende handelingen 

heeft gesteld134.  

In bepaalde gevallen is zelfs vereist dat de gedraging een publiek karakter heeft opdat zij beledi-

gend genoemd kan worden. De gedraging kan op zich wel een belediging zijn, maar deze wordt 

slechts ernstig wanneer er een zekere ruchtbaarheid aan gegeven wordt135. Nochtans beschouwt een 

deel van de rechtsleer, daarin bijgetreden door het Hof van Cassatie, het publiek karakter van een han-
                                                 
 
124 P. SENAEVE, Compendium, supra noot 104, 664. 
125 P. SENAEVE, Compendium, supra noot 104, 664. 
126 Cass. 24 december 1959, Arr.Cass. 1960, 377. 
127 K. UYTTERHOEVEN, “Recente ontwikkelingen inzake de gronden tot echtscheiding” in P. SENAEVE (ed.), 
Themis, school voor Postacademische juridische vorming, academiejaar 2001-2002, Vormingsonderdeel 7 : 
Personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2001, (61) 71-72. 
128 P. SENAEVE, Compendium,  supra  noot 104, 665. 
129 Cass. 31 december 1896, Pas. 1897, I, 56; Cass. 15 december 1910, Pas. 1911, I, 46; Brussel 10 juni 1916, 
Pas. 1917, II, 78; Cass. 27 maart 1981, Arr.Cass. 1980-81, 850; Cass. 17 november 1989, Rev.trim.dr.fam. 1990, 
354. 
130 Cass. 2 mei 1980, Pas. 1980, I, 1085. 
131 Cass. 24 juni 1982, Pas. 1982, I, 1256 ; JT 1982, 815. 
132 Cass. 25 februari 1954, Arr.Cass. 1954, 436. 
133 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 72. 
134 C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoleon, IV, Parijs, Auguste Durand, 1854, 486. 
135 H. DE PAGE, Traité élémentaire, supra noot 98, 989 ; Luik 27 januari 1864, Pas. 1864, II, 389. 
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deling niet als een absolute voorwaarde maar eerder als een verzwarende omstandigheid136. Zo heeft 

het Hof van Cassatie reeds in de negentiende eeuw beslist dat het overspel van de man buiten de echte-

lijk woonst toch een grof beledigend karakter kan hebben. Hoewel dit lijnrecht ingaat tegen de wette-

lijke bepaling van die tijd, is het Hof toch van mening dat het overspel van de echtgenoot beledigend 

is voor de vrouw. Hoewel aan de voorwaarde van art.230 BW, dat het overspel moet gebeuren in de 

echtelijke woning, niet voldaan is, verkrijgt de echtgenote toch de echtscheiding. De man onderhoudt 

zijn bijzit in een appartement, waar hij iedere week blijft slapen van maandag tot vrijdag. Dit is op 

zich al een grove belediging voor de echtgenote, maar dit wordt nog versterkt door de ruchtbaarheid 

die aan het overspel gegeven wordt137. 

De echtscheiding wordt uitgesproken als sanctie voor de echtgenoot die een fout begaat. Vanuit 

deze optiek wordt duidelijk dat de echtscheidingsrechter niet lichtzinnig te werk mag gaan. Niet enkel 

de rechtsgevolgen van een echtscheiding kunnen erg zwaar uitvallen, ook op moreel vlak kan een 

echtscheiding erg diepe wonden slaan. Daarom oordeelt het Hof van Cassatie dat een schuldige echt-

genoot slechts dan gestraft mag worden wanneer hij het ook daadwerkelijk verdient. Eén enkele te-

kortkoming kan reeds voldoende zijn, als zij voldoende zwaarwichtig is138. Anderzijds kunnen ook 

lichte tekortkomingen een echtscheidingsvordering staven, voor zover zij herhaaldelijk voorkomen en 

daardoor een ernstig karakter verkrijgen139. Daarmee bevestigt het Hof van Cassatie de opinie die 

reeds in de vroegere rechtspraak merkbaar is140. 

Deze rechtspraak brengt het Belgische en het Franse recht op één lijn. Ook het Franse recht aan-

vaardt dat het zowel kan gaan om de ernstige eenmalige schending van een huwelijksplicht, dan wel 

een herhaaldelijke schending. De achterliggende idee in Frankrijk is dat een onbeduidend maar dage-

lijks incident even pijnlijk kan zijn als een eenmalig maar ernstig feit141. Nochtans is het uitgangspunt 

van de Franse wetgeving compleet verschillend van het Belgische art.231 BW. De Franse wet vertrekt 

van de echtscheiding als een remedie voor een onhoudbare relatie. Bijgevolg is gedraging met een 

foutief karakter niet voldoende. Opdat een echtscheiding gegrond zou zijn, is vereist dat de feiten de 

huwelijksband niet langer houdbaar maken. Het is dus in het Franse recht vereist dat “les faits soient 

caractérisés par leur résultat”142. Het is een opvatting die ook in België reeds enkele decennia leeft en 

doorslaggevend is voor de nieuwe wet van 2007. 

DEMOLOMBE reikt daarnaast reeds in de negentiende eeuw verschillende criteria aan waarmee re-

kening gehouden kan worden bij het beoordelen van het ernstig karakter van een grove belediging. In 

                                                 
 
136 C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoleon, IV, Parijs, Auguste Durand, 1854, 487. 
137 Cass. 15 april 1897, Pas. 1897, I, 145. 
138 Cass. 31 december 1896, Pas. 1897, I, 56; Cass. 2 mei 1980, Pas. 1980, I, 1085. 
139 Cass. 27 januari 1955, Pas. 1955, I, 553; Rb. Luik 25 april 1985, Rev.trim.dr.fam. 1985, 378. 
140 Brussel 25 juni 1862, Pas. 1863, II, 359; Luik 2 mei 1864, Pas. 1865, II, 17 ; Brussel 10 januari 1948, JT 
1948, 235. 
141 M. DELMAS- MARTY, Le mariage et le divorce, Parijs, PUF, 1972, 72. 
142

 M. DELMAS- MARTY, Le mariage et le divorce, Parijs, PUF, 1972, 72. 



 
 

30 

eerste instantie moet het uiteraard gaan om feiten die voldoende ernstig zijn. Een luide woordenwisse-

ling komt in ieder huishouden voor en is als alleenstaand feit geen grove belediging. Volgens de au-

teur kan een doorslaggevende factor voor het beoordelen van het ernstig karakter van de belediging 

schuilen in de opvoeding van de partijen, hun gewoontes, hun leeftijd, sociale positie of de duur van 

het huwelijk143. Hij sluit zich hiermee aan bij de rechtspraak van onder meer het hof van beroep van 

Brussel, dat in zeer oude rechtspraak oordeelt dat de ernst van de feiten beoordeeld moet worden in het 

licht van de opvoeding en de fysieke gesteldheid van de partijen. De vordering die werd ingesteld door 

de echtgenote nadat zij door haar echtgenoot van de trap gegooid werd, is volgens het hof van beroep 

niet beledigend. Hoewel het instellen van een vordering op zich genomen wel een grove belediging 

zou zijn, is het dat in deze zaak niet gezien de omstandigheden144. De gestrengheid die de oude recht-

spraak hiermee aan de dag legt, weerspiegelt de tijdsgeest en de opvatting die men er op dat ogenblik 

op nahield: een scheiding kan slechts voor zover deze gebaseerd is op feiten die voldoende ernstig 

zijn. Als uit de omstandigheden het tegendeel blijkt, kan de scheiding niet toegestaan worden145. 

Ook de burgerlijke rechtbank van Brussel oordeelt dat de aangevoerde feiten beoordeeld moeten 

worden, niet als een losstaand feit, maar wel rekening houdend met de opvoeding van de partijen, hun 

sociale positie, hun gewoontes, hun levenswijze en soms zelfs de tolerantie die van de beledigde echt-

genoot uitgaat146. Nochtans wordt deze mening terecht bekritiseerd door een deel van de rechtslitera-

tuur. LAURENT legt uit dat “il y a de la canaille en gants jaunes, et il y a aussi chez les ouvriers des 

coeurs haut placés”147. De sociale positie mag dus niet in acht genomen worden. Anders is het gesteld 

met de gewoontes, opvoeding en gevoelens van de partijen.  

D. Beledigende schending 

Deze vereiste lijkt op het eerste zicht niet in overeenstemming met de hoger aangehaalde recht-

spraak van het Hof van Cassatie, die niet vereist dat alle handelingen gesteld worden met de bedoeling 

de andere echtgenoot te beledigen. Men mag de beledigende handeling of het aanstootgevend feit 

evenwel niet benaderen vanuit het animus iniuriandi dat al dan niet aanwezig is bij de schuldige echt-

genoot. Er moet daarentegen vertrokken worden van de interpretatie die door de beledigde echtgenoot 

aan de feiten gegeven wordt: ervaart deze de feiten als grof beledigend, dan zijn ze dat ook, voor zover 

de schuldige echtgenoot kon voorzien dat de ander hierdoor beledigd zou zijn. Volgens vaste recht-

spraak van het Hof van Cassatie dient het beledigend karakter beoordeeld te worden “gelet op de om-

standigheden eigen aan de zaak en op het inzicht om te beledigen dat die omstandigheden gebeurlijk 

                                                 
 
143 C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoleon, IV, Parijs, Auguste Durand, 1854, 486-489 ; Gent 19 februari 
1873, Pas. 1873, II, 232. 
144 Brussel 3 juni 1829, Pas. 1832-33, II, 203. 
145 Brussel 26 maart 1829, Pas. 1828-29, II, 125. 
146 Rb. Brussel 17 december 1887, Pand.pér. 1887, 245; Rb. Brussel 13 april 1895, BJ 1895, 665. 
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laten uitschijnen”148. Het beledigend karakter houdt in dat de gedraging van een echtgenoot het eerge-

voel, de waardigheid, de eigenheid of de gevoelens van de partner krenkt149. 

Door te eisen dat de schuldige echtgenoot ook daadwerkelijk het inzicht had de andere echtgenoot 

te beledigen, wordt volgens het Hof van Cassatie een voorwaarde opgelegd “die strijdig is met de ver-

eisten van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek”150. Een bijzonder opzet om te schenden is dus niet 

vereist, het loutere bewustzijn dat de gedraging krenkend is voor de andere echtgenoot volstaat151. 

Via deze rechtspraak heeft het Hof van Cassatie bijgedragen tot een verruiming van het begrip 

grove belediging. Doordat immers geen opzet vereist is, wordt iedere schending van een huwelijks-

plicht, die bovendien vrijwillig gebeurt en ernstig van aard is, een mogelijke grond tot echtscheiding. 

De bedoeling van de echtgenoot is daarbij allerminst nog relevant, het volstaat dat er een krenking is. 

Het is uiteindelijk de feitenrechter die in concreto moet beoordelen of, bij ontstentenis van opzet om te 

schenden, de feiten hun grof beledigend karakter behouden152. 

Reeds herhaaldelijk heeft het Hof van Cassatie erop gewezen dat het beledigend karakter, zoals 

het ernstig karakter, niet enkel afgeleid kan worden uit een intrinsieke tekortkoming aan een huwe-

lijksplicht, maar dat daarentegen rekening gehouden moet worden met alle concrete omstandigheden 

van de zaak, waaronder ook het krenkend karakter ten opzichte van de andere echtgenoot153. De aan-

tijging zal dus slechts als ernstig en beledigend worden erkend als dat gerechtvaardigd is gezien de 

omstandigheden154. 

                                                 
 
148 Cass. 1 februari 1957, Pas. 1957, I, 647; Cass. 5 november 1965, Pas. 1966, I, 302; Cass. 27 april 1978, Pas. 
1978, I, 990; D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 71-72. 
149 P. SENAEVE, Compendium, supra noot 104, 667. 
150 Cass. 26 februari 1990, JT 1991, 30. 
151 J. GERLO, Personen- en familierecht : verzameling per artikel van de belangrijkste rechtspraak en per titel 
van de belangrijkste rechtsleer, Brugge, die Keure, 1993, 69. 
152 Cass. 24 april 1902, Pas. 1902, I, 211. 
153 Cass. 1 februari 1957, Pas. 1957, I, 647; Cass. 29 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 763; Cass. 2 mei 1980, Pas. 
1980, I, 1085. 
154Rb. Mechelen 13 juni 1900, Pas. 1900, III, 337. 
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Afdeling 3. Feiten van voor het huwelijk als grond tot echtschei-

ding: En mariage, il trompe qui peut? 

A. Voor- en tegenstanders 

Volgens de klassieke auteurs moet een belediging aan deze vereiste voldoen om van een grove be-

lediging in de zin van art.231 BW te kunnen spreken en betreft het dus een vijfde toepassingsvoor-

waarde. De gedraging is bijgevolg slechts een grove belediging wanneer zij dateert van tijdens het 

huwelijk155.  

Dit vloeit voort uit de aard zelf van de grove belediging156. Een grove belediging is immers, zoals 

hierboven reeds werd aangegeven, de vrijwillige, beledigende en ernstige schending van een huwe-

lijksplicht. Welnu, een plicht kan slechts geschonden worden van zodra deze bestaat. Vermits de hu-

welijksplichten slechts ontstaan bij het sluiten van het huwelijk, is het derhalve vanzelfsprekend dat zij 

ook slechts geschonden kunnen worden, wat dan aanleiding kan geven tot een grove belediging die de 

echtscheiding rechtvaardigt, na het aangaan van het huwelijk. 

De tekst van de wet is in dit opzicht formeel: de echtscheiding kan gevorderd worden wegens gro-

ve beledigingen door de ene echtgenoot jegens de andere gepleegd, wat veronderstelt dat er ook daad-

werkelijk een huwelijk gesloten werd. Feiten die dateren van voor het huwelijk en blijven bestaan na 

het huwelijk, maken volgens LAURENT geen grove beledigingen uit. De kwalificatie van het feit moet 

immers gebeuren met inachtneming van het ogenblik waarop het zich heeft voorgedaan157. Ook DE 

PAGE sluit zich aan bij de stelling dat feiten van voor het huwelijk geen rechtsgrond tot echtscheiding 

kunnen vormen158. PIGNOLET reikt verschillende verklaringen aan voor deze opvatting. In de eerste 

plaats kan men slechts spreken van de schending van een huwelijksplicht nadat er überhaupt een hu-

welijk werd afgesloten. Daarnaast kan de gedraging bezwaarlijk als beledigend voor de toekomstige 

echtgenoot beschouwd worden wanneer het huwelijk er niet daadwerkelijk door belemmerd wordt. 

Bovendien kan men, aldus PIGNOLET, argumenteren dat de huwelijkssluiting op zich een vergiffenis 

door de andere echtgenoot impliceert159. 

Andere auteurs lijken zich evenwel niet achter deze theorie te scharen. Een letterlijke lezing van 

art.231 BW, waarbij men ervan uitgaat dat de huwelijksplichten pas geschonden kunnen worden vanaf 

het ogenblik dat ze bestaan, zorgt voor een te rechtlijnige en bovendien onmenselijke kijk. Het is im-

mers mogelijk dat een echtgenoot zich toch beledigd voelt door een feit dat dateert van voor het huwe-

                                                 
 
155H. DE PAGE, Traité élémentaire, supra noot 98, 989 ; G. BAETEMAN, Personen- en gezinsrecht, II, Deurne, 
Kluwer, 1992, 401. 
156 F. LAURENT, Principes de droit civil, III, Brussel, Bruylant, 1878, 229. 
157 F. LAURENT, Principes de droit civil, III, Brussel, Bruylant, 1878, 229-230. 
158 H. DE PAGE, Traité élémentaire, supra  noot 98, 980. 
159 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 74. 
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lijk. Daarom moet, eerder dan naar de letter van de wet te kijken, de geest van de wet in acht genomen 

worden en dient de rechter concreet na te gaan of het gaat om een grove belediging, zelfs al betreft het 

feiten van voor de huwelijkssluiting160.  

Een feit dat dateert van voor het huwelijk kan een grove belediging uitmaken voor zover dit aan 

bepaalde voorwaarden voldoet. Enerzijds moet het gaan om feiten waarvan de gevolgen doorwerken 

tijdens het huwelijk161 of om feiten die, als ze wel meegedeeld zouden zijn voordat het huwelijk geslo-

ten wordt, dit huwelijk normaal zouden verhinderen162. Het achterhouden van deze feiten leidt dan 

immers tot een grove belediging die gepleegd wordt op het ogenblik van het sluiten van het huwelijk. 

Het is dus niet zozeer de gedraging of toestand op zich die als grove belediging wordt beschouwd, 

maar wel de blijvende inwerking van de gevolgen ervan tijdens het huwelijk163. Anderzijds moet het 

gaan om feiten die niet gekend zijn door de andere echtgenoot of die niet van een algemene bekend-

heid zijn164.Van zodra de andere echtgenoot deze feiten kent of hoort te kennen, kan hij zich hierop 

niet meer beroepen om de echtscheiding te verkrijgen. De grove belediging ligt immers niet in de da-

den zelf, maar wel in het feit dat hiermee bedrog gepleegd wordt165. Volgens DEMOLOMBE schuilt de 

belediging “dans votre récitence, dans votre coupable et odieuse dissimulation au moment même de la 

célébration de ce mariage”166. 

Nochtans zou ook voorgehouden kunnen worden dat het hier in wezen gaat om een wilsgebrek. 

De beledigde partner die kan bewijzen dat hij of zij niet in het huwelijksbootje getreden zou zijn in-

dien de feiten hem of haar wel bekend waren op voorhand, kan zich immers beroepen op het wilsge-

brek van onoverkomelijke dwaling of zelfs van bedrog. In dat geval is een echtscheiding op het eerste 

gezicht niet de gepaste remedie. Een wilsgebrek tast immers de toestemming van de echtgenoot aan, 

waardoor men zou moeten besluiten tot nietigheid van het huwelijk167. Nochtans aanvaardt het Hof 

van Cassatie niet dat bedrog ingeroepen wordt als grond tot nietigverklaring van een huwelijk168. Het 

Hof oordeelt daarentegen dat de feitenrechter gebruik maakt van zijn soevereine appreciatiebevoegd-

heid door te oordelen dat feiten van voor het huwelijk een echtscheiding rechtvaardigen, zonder dat 

hierop een toezicht door het Hof van Cassatie mogelijk is169. 

                                                 
 
160E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Divorce” in Pandectes Belges, encyclopédie de législation, de doctrine et 
de jurisprudence belges, XXXI, Brussel, Larcier, 1878-1940, 513. (hierna verkort: E. PICARD en N. 
D’HOFFSCHMIDT, “Divorce” in Pandectes Belges). 
161 A. DUELZ, Le droit de divorce, in C. PANIER (ed.), Le droit actuel, Brussel, De Boeck, 1989, 75. 
162 G. BAETEMAN, Het echtscheidingsrecht in België na de hervorming 1974-75, Gent, Story-Scientia, 1977, 11. 
163 P. SENAEVE, Compendium, supra noot 104, 663-664. 
164 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 74-75. 
165 G. DEBRA, “De beleediging van ergen aard als grond van echtscheiding in de Belgische rechtspraak”, 
Rechtsk. T. 1934, (331) 353; E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Divorce” in Pandectes Belges, supra noot 159, 
517. 
166 C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoleon, II, Parijs, Auguste Durand, 1854, 495. 
167 G. BAETEMAN, Het echtscheidingsrecht in België na de hervorming 1974-75, Gent, Story-Scientia, 1977, 11. 
168 Cass. 17 juli 1925, Pas. 1925, I, 370. 
169 Cass. 4 juni 1925, Pas. 1925, I, 271. 
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In plaats van bedrog kan men hier ook gewagen van een dwaling in de persoon, waartegen opge-

komen kan worden om de nietigverklaring van het huwelijk te horen uitspreken. Enkel de echtgenoot 

die in dwaling werd gebracht kan zich op deze dwaling beroepen170. Het begrip “dwaling in de per-

soon” wordt evenwel zeer eng uitgelegd en beperkt tot een dwaling over de burgerlijke of fysieke 

identiteit van een persoon171. De huidige rechtsleer pleit ervoor om dit begrip ruimer te interpreteren 

als de dwaling over de essentiële hoedanigheden van de persoon, waaronder onder meer het vermogen 

tot geslachtsverkeer, de burgerlijke stand en het gerechtelijk verleden vallen. Bij verzwijging van der-

gelijke gegevens moet een vordering tot echtscheiding wegens grove beledigingen mogelijk zijn172. 

Zowel wanneer de feiten schandelijke gevolgen ressorteren die verdergaan tijdens het huwelijk, 

als wanneer het een moedwillige en bedrieglijke verzwijging betreft, kan de rechter deze feiten bijge-

volg in aanmerking nemen om de echtscheiding uit te spreken173. In feite gaat het om een stilzwijgen-

de plicht oprecht te zijn ten aanzien van de aanstaande echtgenoot. Wanneer een toekomstige echtge-

noot iets verzwijgt, terwijl hij wist of moest weten dat de andere hieraan aanstoot zou nemen, komt de 

eerste tekort aan deze verplichting. Met deze redenering komt LELEU tegemoet aan het probleem dat 

men zich niet op dwaling kan beroepen174.  

Hoewel dit juridisch-technisch moeilijk te verzoenen valt met de letterlijke tekst van art.231 BW, 

stelt deze opvatting de rechter in de mogelijkheid een billijkheidsoordeel te vellen, waarbij hij reke-

ning kan houden met gevoelsargumenten en menselijkheid175. Vertrekt men vanuit de hedendaagse 

opvattingen omtrent echtscheiding, dan geniet deze strekking wellicht de voorkeur. Het huwelijk 

wordt immers niet langer aanzien als een heilig instituut waaraan slechts in zeer uitzonderlijke om-

standigheden geraakt kan worden. Het is daarentegen, volgens de huidige juridische opvattingen, een 

burgerlijk contract, een engagement dat twee mensen aangaan ten aanzien van elkaar maar waarbij 

men de mogelijkheid moet hebben zich hieraan te onttrekken wanneer de situatie echt de spuigaten 

uitloopt.  

Vanuit een dergelijke interpretatie wordt een parallel zichtbaar met het verbintenissenrecht, meer 

bepaald met de culpa in contrahendo-leer176. De verplichting voor de verloofden om oprecht informa-

tie over zichzelf mee te delen aan elkaar vertoont grote gelijkenissen met de verplichting die op toe-

komstige contractspartijen rust om elkaar te goeder trouw de vereiste informatie mee te delen. Een 

tekortkoming aan deze verplichting maakt een onrechtmatig gedrag uit, een fout die gesanctioneerd 

                                                 
 
170 Art.180 BW. 
171 Cass. 17 juli 1925, Pas. 1925, I, 370. 
172 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, supra noot 18, 169-170. 
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wordt door middel van een herstel van de schade. Daar waar het slachtoffer bij gewone contracten de 

keuze heeft tussen schadevergoeding, de nietigverklaring of de uitvoering van de overeenkomst177, 

heeft een echtgenoot geen baat bij een dergelijke keuzemogelijkheid. De uitvoering van de overeen-

komst eisen zou ronduit belachelijk zijn, vermits men op dat ogenblik reeds gehuwd is, het contract 

werd dus uitgevoerd en precies daarin schuilt de schade voor de beledigde echtgenoot. Met de juiste 

informatie had hij immers het huwelijk waarschijnlijk niet afgesloten. Een schadevergoeding toeken-

nen is in de praktijk niet haalbaar. Enerzijds zou de begroting van deze schade ernstige problemen 

doen rijzen, anderzijds zou in het merendeel van de gevallen de schadevergoeding geput worden uit 

het gemeenschappelijk vermogen, zodat het de beledigde echtgenoot is die zelf een deel van zijn scha-

de vergoed. De enige vergoeding die volledig genoegdoening kan schenken aan de echtgenoot, bestaat 

er dan in dat het contract ontbonden wordt, dat het huwelijk wordt beëindigd door de echtscheiding uit 

te spreken. Op die manier zit de echtgenoot niet langer gevangen in een huwelijk waarin hij niet 

daadwerkelijk heeft toegestemd. 

B. Rechtspraak 

Hoewel dit twistpunt veel inkt heeft laten vloeien in de literatuur, houdt de rechtspraak lange tijd 

de lippen op elkaar. Niet enkel is er weinig rechtspraak te vinden over dit punt, bovendien stelt de 

rechtspraak zich aanvankelijk terughoudend op. 

Het hof van beroep van Brussel oordeelde reeds in 1846 dat de veroordeling tot een onterende 

straf, die een van de echtgenoten vóór het huwelijk had opgelopen, geen echtscheiding kan rechtvaar-

digen. Volgens het hof kan het slechts de veroordeling tijdens het huwelijk zijn die een echtschei-

dingsvordering ontvankelijk maakt. Door de veroordeling komt de schuldige echtgenoot immers tekort 

aan zijn huwelijksverplichtingen, die slechts bestaan vanaf het sluiten van het huwelijk, vermits de 

huwelijksband zelf erdoor wordt aangetast178. Zolang er nog geen huwelijksband bestaat, kan deze 

uiteraard niet aangetast worden. Bovendien kan een veroordeling voorafgaand aan het huwelijk slechts 

een echtscheiding rechtvaardigen voor zover de andere echtgenoot op vaststaande en onomstotelijke 

wijze kan bewijzen dat hij niet wist of kon weten dat er reeds een veroordeling bestond, hetgeen in 

casu niet bewezen werd. Wanneer evenwel vaststaat dan de andere echtgenoot niet op de hoogte was 

van de feiten die gepleegd zijn voor het huwelijk, kan een veroordeling wel als grove belediging be-

schouwd worden179. 

Ongeveer een decennium later bevestigt hetzelfde hof van beroep een uitspraak van de rechtbank 

van eerste aanleg van Brussel, waarin wordt beslist dat feiten voorafgaand aan het huwelijk, hoewel zij 

niet beschouwd kunnen worden als een inbreuk op het huwelijkscontract, toch pertinent kunnen zijn 
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om een echtscheidingseis te motiveren, op voorwaarde dat zij samen genomen worden met andere 

feiten. De feiten van voor het huwelijk tonen immers aan met welk misprijzen de echtgenote zich ge-

droeg tegenover haar echtgenoot180. Op zich genomen zijn de feiten dus zeker niet voldoende om een 

echtscheiding te rechtvaardigen, maar zij worden als het ware als verzwarende omstandigheden in acht 

genomen. De feitenrechter doet hiermee eigenlijk niet meer dan rekening houden met alle concrete 

omstandigheden van de zaak, hetgeen strookt met de rechtspraak van het Hof van Cassatie. 

Gedurende de negentiende eeuw baseert de rechtspraak zich overwegend op de voorbereidende 

werken van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat een grove belediging niet kan ontstaan zolang 

er nog geen huwelijk voltrokken is. Toch is de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen de mening 

toegedaan dat de huwelijksverplichtingen ook al gelden tijdens de voorbereidingen van het huwelijk 

en dat het verzwijgen van bepaalde feiten een belediging kan uitmaken, op voorwaarde dat dit gepaard 

gaat met grof beledigende omstandigheden. In casu is de verzwegen zwangerschap van de vrouw geen 

grove belediging omdat de man het kind erkend heeft181. Heeft de echtgenoot evenwel niets gedaan om 

de zogenaamd beledigende feiten te verzwijgen, dan kan het volgens de rechtspraak niet gaan om een 

grove belediging voor de andere echtgenoot182. 

De weinige uitspraken uit de negentiende eeuw geven blijk van de eensgezinde houding van de 

rechtspraak in dit twistpunt. In 1923 neemt het hof van beroep van Luik in de controverse een nieuw 

standpunt in. Het oordeelt dat op de man de verplichting rust bepaalde zaken voorafgaand aan het hu-

welijk aan zijn aanstaande vrouw mee te delen. Doet hij dit niet, dan kan dit later door de vrouw als 

grove belediging ingeroepen worden183. Meer concreet oordeelt het hof dat de man de diefstal die hij 

drie dagen voor zijn huwelijk pleegde, had moeten opbiechten aan zijn vrouw. Aangezien hij dit niet 

heeft gedaan en enkele maanden later toch tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld wordt, is 

het volgens het hof terecht dat de vrouw zich hierdoor beledigd voelt. De motivering voor deze uit-

spraak vindt het hof van beroep in de verplichting die op de verloofde rust om alle dubbelzinnigheid 

omtrent zijn persoon weg te nemen en niet in de diefstal zelf, die overigens vóór het huwelijk had 

plaatsgevonden, noch in de veroordeling zelf. Deze laatste gebeurt immers los van de wil van de echt-

genoot, zodat de toepassingsvoorwaarde van de vrije wil niet voldaan is184. In het arrest van 4 juni 

1925 heeft het Hof van Cassatie deze uitspraak bevestigd185. 

Sindsdien kan men spreken van een voorzichtige ommekeer in de rechtspraak. In een uitspraak uit 

1929 van de rechtbank van eerste aanleg van Verviers wordt de echtscheiding uitgesproken omdat een 

man niet voor het huwelijk aan zijn vrouw kenbaar had gemaakt dat hij niet in staat is kinderen te 
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verwekken186. De motivering bij dit vonnis laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Volgens de 

rechtbank van Verviers is de sentimentele opvatting dat het huwelijk louter gebaseerd is op een ziels-

verwantschap, een band tussen geliefden, voorbijgestreefd wanneer men vertrekt van de filosofische 

ideeën die op dat ogenblik leven. Het feit dat de man zijn vrouw niet had ingelicht en ook alles in het 

werk stelde om zijn impotentie voor haar verborgen te houden, maakt voor de vrouw een grove bele-

diging uit.  

Hoewel dit niet aan de orde is in het aangehaalde vonnis, moet hieraan toch toegevoegd worden 

dat een dergelijk verzwijgen slechts als grove belediging beschouwd kan worden voor zover de echt-

genoot zelf op de hoogte was van de bestaande toestand, in casu zijn impotentie187. Was hij zelf niet 

op de hoogte van zijn impotentie of van iedere andere toestand die de echtgenoot als een grove beledi-

ging kan ervaren, kan men moeilijk argumenteren dat hier vrijwillig bepaalde informatie werd achter-

gehouden. Er is dan noch sprake van bedrog, noch van bedrieglijk stilzwijgen.  

Toch wordt vanaf dat ogenblik niet ieder feit van voor het huwelijk aanvaard als grond van echt-

scheiding. Het hof van beroep van Gent heeft met name een dergelijke eis verworpen, omdat volgens 

dit hof feiten van voor het huwelijk enkel in aanmerking genomen kunnen worden voor zover ze tij-

dens het huwelijk hebben doorgewerkt of een ernstig onterend karakter hebben ten opzichte van de 

andere echtgenoot188. Het parket vermeldt uitdrukkelijk de tweespalt die leeft in de rechtspraak en de 

rechtsleer, maar baseert zich uiteindelijk op de voorbereidende werken om te besluiten dat feiten die 

dateren van vóór het huwelijk geen echtscheiding kunnen rechtvaardigen. Het hof oordeelt op zijn 

beurt dat feiten die voor het huwelijk gepleegd zijn in principe niet in aanmerking genomen kunnen 

worden, maar dat hierop uitzonderingen bestaan. In casu roept de man in dat zijn vrouw vroeger 

kloosterzuster was geweest maar uit de orde was getreden wegens zogenaamde krankzinnigheid. Het 

hof oordeelt dat de krankzinnigheid niet bewezen is en bovendien geen grond tot echtscheiding vormt. 

Het kloosterverleden van de vrouw tast volgens het hof “in niets haar goede faam en eer aan”189, zodat 

dit geen belediging vormt voor de echtgenoot. Deze uitspraak mag dus niet verkeerd geïnterpreteerd 

worden. Het hof van beroep van Gent is niet radicaal gekant tegen het aanvaarden van feiten van voor 

het huwelijk als echtscheidingsgrond, maar staat het in deze zaak niet toe, omdat het beledigend karak-

ter van de feiten ontbreekt. 

De rechtspraak omtrent dit twistpunt is al bij al vrij gering. Toch zijn volgens DE NEEF duidelijk 

bepaalde categorieën van feiten te ontwaren. De feiten van voor het huwelijk die ingeroepen worden 

door de mede-echtgenoot en aanvaard worden door de rechter betreffen meestal de achtergehouden 

impotentie of steriliteit van de partner, de verzwegen venerische ziekte, de stilgezwegen zwangerschap 
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of het oplopen van een strafrechtelijke veroordeling wegens feiten gepleegd voor het huwelijk190. Deze 

worden aanvaard als grove belediging omwille van het feit dat ze doorwerken tijdens het huwelijk of 

dit huwelijk verhinderd zouden hebben, mochten ze op voorhand gekend zijn191. 

C. Bijzonder toepassingsgeval: Feiten die gepleegd zijn nadat de 

echtscheidingsvordering is ingeleid. 

De vraag rijst in deze context ook wat te doen met feiten die gepleegd zijn nadat de echtschei-

dingsvordering is ingeleid, maar nog vóór de echtscheiding wordt uitgesproken. In beginsel kunnen 

ook deze feiten nog aangevoerd worden om de echtscheiding te rechtvaardigen192. Het Hof van Cassa-

tie maakt hierbij evenwel een belangrijke nuance. Feiten die dateren van na het inleiden van de echt-

scheidingsprocedure kunnen een vordering wel staven, maar zijn op zich niet voldoende193. Er moet 

een samenhang zijn met andere feiten van voor het inleiden van de vordering194. De feitenrechter mag 

deze latere feiten niet als echtscheidingsgrond op zich beschouwen. Met deze rechtspraak doet het Hof 

niet meer dan haar eigen toepassingsvoorwaarden bevestigen en er een logische toepassing van maken. 

Voor zover feiten na het inleiden van de vordering de schending van een huwelijksverplichting uitma-

ken en deze schending bovendien ernstig, vrijwillig en beledigend is, kunnen deze uiteraard door de 

beledigde echtgenoot aangevoerd worden. Anderzijds zou het een brug te ver zijn toe te staan dat de 

echtgenoot eerst een echtscheidingsvordering inleidt en zich daarvoor dan tracht te beroepen op feiten, 

handelingen of situaties die zich slechts nadien voordoen. Doordat het instellen van een vordering 

impliceert dat de genegenheidsband van de eiser jegens de verweerder danig aangetast is, zullen deze 

nieuwe feiten immers minder snel als beledigend gekwalificeerd worden door de feitenrechter.  

Niet enkel heeft de eiser het recht nieuwe feiten in te roepen die fungeren als verzwarende om-

standigheid bij de initieel ingeroepen gedragingen van de andere echtgenoot. De andere echtgenoot 

heeft uiteraard de mogelijkheid een tegenvordering in te stellen en kan zich hiervoor eveneens steunen 

op gedragingen van na het inleiden van de hoofdvordering195. 

Ook na het verkrijgen van een scheiding van tafel en bed kan men nog een echtscheidingsvorde-

ring op grond van grove beledigingen inleiden. Hieraan worden in principe geen beperkingen gesteld, 

behalve dan dat de echtscheidingseis niet gesteund mag zijn op dezelfde feiten als deze die aanleiding 

hebben gegeven tot het uitspreken van de scheiding van tafel en bed196. 

                                                 
 
190 A. DE NEEF, “Studie van de rechtspraak over feiten daterende van vóór het huwelijk als rechtsgrond tot echt-
scheiding”, RW 1959-60,  (1873) 1883-1884. 
191 Rb. Antwerpen 21 januari 1957, RW 1957-58, 231; Rb. Hasselt 26 oktober 1960, JLMB 1961-62, 99; Luik 20 
oktober 1965, RW 1968-69, 361; Brussel 23 juni 1966, JT 1966, 599. 
192 Rb. Brussel 2 maart 1907, JT 1908, 917; Antwerpen 26 juli 1911, BJ 1912, 89; Brussel 23 juni 1966, Pas. 
1967, II, 114; P. SENAEVE, Compendium, supra noot 104, 664. 
193 Cass. 6 februari 1976, RW 1976-77, 807. 
194 Rb. Antwerpen 6 juli 1935, RW 1935-36, 1287. 
195 Y.-H. LELEU, Droit des personnes et de la famille, Brussel, Larcier, 2005, 377. 
196 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 76. 
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D. Besluit 

Oorspronkelijk was zowel de rechtspraak als de literatuur van mening dat een letterlijke lezing van 

art.231 BW niet toeliet dat feiten die dateren van voor het huwelijk aangenomen worden als grond tot 

echtscheiding.  

Geleidelijk heeft de letterlijke lezing plaats moeten ruimen voor een billijkheidsoordeel. Hoewel 

hiertegen aanvankelijk nog sterke tegenkanting bestaat, onder meer van DEBRA
197, pleiten steeds meer 

auteurs voor de mogelijkheid die voor de rechter moet bestaan om in zijn oordeel rekening te houden 

met de menselijkheid en de impact van bepaalde feiten, omstandigheden of gegevens op het echtelijke 

leven, zelfs al gaat het om feiten die volgens een strikte lezing van de wet niet als echtscheidingsgrond 

aanvaard kunnen worden. De rechtspraak volgt al vrij snel dit pad en ziet zich hierin uiteindelijk ge-

volgd door het Hof van Cassatie. Steeds meer is men van mening dat het adagium En mariage, il 

trompe qui peut moet wijken voor Fraus omnia corrumpit. 

Uit deze rechtspraak blijkt duidelijk dat het begrip “grove belediging” aan een opmars bezig is. 

Niet enkel blijkt hieruit een soepelere houding tegenover de echtscheiding. Bovendien wordt aan aan-

staande echtgenoten een niet onbelangrijke verplichting opgelegd, namelijk de plicht tot oprechtheid, 

die tot sanctionering aanleiding kan geven. Paradoxaal genoeg worden aan (toekomstige) echtgenoten 

dus strengere verplichtingen opgelegd, terwijl het anderzijds makkelijker wordt een echtscheiding te 

verkrijgen. 

Er is dus een duidelijke verruiming van het begrip ‘grove beledigingen’ op til, hoewel de literatuur 

hier nog vrij terughoudend tegenover staat. Zoals nog verschillende keren zal blijken in deze master-

proef, gebruikt de rechtspraak de notie grove belediging als een loper, die het mogelijk moet maken de 

wetgeving aan te passen aan een nieuwe maatschappelijke orde die steeds minder weigerachtig staat 

tegenover het verbreken van de echtelijke band. Op die manier maakt de magistratuur steeds meer 

ruimte vrij voor een billijkheidsoordeel, waarin niet de letter van de wet primeert, maar waarbij daar-

entegen een oordeel wordt geveld dat zo dicht mogelijk aansluit bij de werkelijke wens van de partijen 

die voor hem staan. De visie van de klassieke auteurs is nu definitief verlaten, hetgeen enkel toege-

juicht kan worden. Deze visie is immers te stringent en past mijns inziens niet meer in de hedendaagse 

opvattingen, waarin de billijkheid steeds prominenter aanwezig lijkt in de rechtspraak.  

                                                 
 
197 G. DEBRA, “De beleediging van ergen aard als grond van echtscheiding in de Belgische rechtspraak”, 
Rechtsk.T. 1934, (331) 368. 
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Afdeling 4. Compensatie van grieven  

Wanneer de echtgenoten in een (v)echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn, wordt doorgaans 

langs weerszijden met modder gegooid. In de hoop de rechter aan hun kant te krijgen, proberen de 

partijen vaak hun eigen gedrag te verklaren en zelfs te rechtvaardigen door gedragingen van de andere 

echtgenoot aan te voeren.  

De vraag rijst hierbij of deze rechtvaardiging wel mogelijk is. Met andere woorden: is een com-

pensatie van grieven mogelijk? Kan het beledigend karakter van de gedragingen van de ene echtge-

noot weggenomen worden door de gedragingen van de andere? 

Bij het beantwoorden van deze vraag moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de 

appreciatie van de feiten en de compensatie ervan198. Zoals duidelijk blijkt uit de rechtspraak van het 

Hof van Cassatie is de feitenrechter verplicht rekening te houden met alle omstandigheden van de 

zaak, dus ook het gedrag van de andere echtgenoot199. Bijgevolg kan een foutieve gedraging van de 

echtgenoot-eiser het grof beledigend karakter van de gedraging van de echtgenoot-verweerder weg-

nemen of verzachten200. De feitenrechter heeft hieromtrent een soevereine appreciatiebevoegdheid201. 

Hij moet meer bepaald nagaan of de fout van de ene echtgenoot niet rechtstreeks werd uitgelokt door 

de gedragingen van de andere, om op die manier een billijk en menselijk oordeel te kunnen vellen202. 

Een compensatie van grieven is evenwel niet mogelijk203. De fout van de ene echtgenoot wist de 

fout van de andere niet uit, omdat men anders voor de onrechtvaardige situatie komt te staan waarbij 

de vroegere fouten van de ene echtgenoot zouden vervallen door de latere fouten van de andere204. De 

rechten en plichten die voor de echtgenoten ontstaan vanaf het sluiten van het huwelijk zijn van open-

bare orde, zodat een automatische opheffing ervan tegenover elkaar onmogelijk is205. Zo heeft het Hof 

van Cassatie geoordeeld dat een schending van een huwelijksverplichting door de ene echtgenoot de 

andere niet vrijstelt van zijn getrouwheidsplicht206. Een vrouw die evenwel de echtelijke woning ver-

laat omdat haar echtgenoot samenwoont met een andere vrouw, heeft hiertoe een gegronde reden, 

zodat de hulpverplichting van de echtgenoot hierdoor niet vervalt207. 

Hoewel het huwelijk als een contract wordt aanzien, wordt de regel van de schuldvergelijking in 

feite buitenspel gezet. Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek treedt schuldvergelijking 

                                                 
 
198 A. DUELZ, Le droit de divorce, in PANIER, C. (ed.), Le droit actuel, Brussel, De Boeck, 1989, 76. 
199 Cass. 29 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 763; Cass. 9 november 2001, Arr.Cass. 2001, 1893. 
200 Brussel 5 februari 1909, Pas. 1909, II, 153; Luik 20 december 1948, JL 1948-49, 156; Cass. 10 mei 1963, 
Pas. 1963, I, 964; Cass. 29 maart 1973, Arr.Cass. 1973, 763; Luik 19 februari 1996, JT 1996, 582. 
201 Cass. 19 juni 1958, Pas. 1958, I, 168. 
202 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Divorce” in Pandectes Belges, supra noot 159, 473. 
203 Rb. Antwerpen 10 mei 1873, Pas. 1873, III, 138; Brussel 12 december 1953, JT 1954, 119. 
204 Cass. 5 november 1965, Pas. 1966, I, 302; P. SENAEVE, Compendium, supra noot 104, 670. 
205 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 73. 
206 Cass. 26 januari 1951, Arr.Cass. 1951, 287; Cass. 29 januari 1967, RW 1967-68, 83. 
207 Cass. 2 mei 1958, Pas. 1958, I, 966. 



 
 

41 

van rechtswege op wanneer twee personen over een vordering tegenover elkaar beschikken208. Ener-

zijds speelt hierin de overweging mee dat de huwelijksverplichtingen van openbare orde zijn en dus 

niet automatisch opgeheven kunnen worden, maar anderzijds wordt voor de uitsluiting van deze regel 

ook een argument aangereikt door het Burgerlijk Wetboek zelf. Compensatie is immers enkel mogelijk 

wanneer het gaat om een vaststaande en bepaalde schuldvordering209. Concreet zouden de echtgenoten 

dus moeten beschikken over een vordering waarvan het bedrag vaststaat en die tegelijk niet aan be-

twisting onderworpen is. Het gaat om twee voorwaarden die onverenigbaar zijn met een echtschei-

dingsvordering, die immers niet in geld waardeerbaar is en bovendien onderworpen is aan het oordeel 

van de rechter voor wat de ernst van de feiten betreft. 

De rechter heeft de mogelijkheid om de handelingen van een echtgenoot te appreciëren in het licht 

van de feitelijke omstandigheden, maar de gedraging van de ene echtgenoot kan het foutief karakter 

van de gedraging van de andere slechts wegnemen als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. In eerste 

instantie is uiteraard vereist dat beide echtgenoten een foutieve gedraging stellen en daardoor tekort-

komen aan hun wederzijdse verplichtingen. Slechts voor zover beide echtgenoten zich onheus gedra-

gen, kan er sprake zijn van een wederzijdse beïnvloeding van elkaars gedrag of de beïnvloeding van 

het gedrag van één van hen door de andere. Daarnaast moet er ook een causaal verband bestaan. De 

echtgenoot die oppert dat zijn gedrag werd beïnvloed door het gedrag van de andere, moet op de hoog-

te geweest zijn of minstens op de hoogte geweest kunnen zijn van de gedragingen van zijn partner. Dit 

impliceert meteen ook dat het gedrag van de ene echtgenoot het gedrag van de andere moet vooraf-

gaan in de tijd of minstens gelijktijdig moet voorkomen210. Het is immers onmogelijk dat de gedraging 

van een echtgenoot uitgelokt of beïnvloed wordt door een feit of handeling die slechts later plaatsvindt 

en waarvan de echtgenoot op dat ogenblik nog geen weet heeft. 

Het is de chronologie van de feiten die een doorslaggevende rol speelt bij de beoordeling van de 

gedraging van een echtgenoot. De rechter kan de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot 

een bepaalde gedraging in acht nemen. Daarbij moet hij steeds terugblikken op hetgeen voorafgegaan 

is aan de gedraging die aan zijn beoordeling onderworpen is. Een aanleiding is immers logischerwijze 

een voorafgaand feit of minstens een feit dat tegelijk is voorgevallen. Anderzijds mag de rechter zich 

bij zijn beoordeling niet richten naar hetgeen later gebeurd is. Dit kan uiteraard geen oorzaak geweest 

zijn, hoogstens een gevolg. Wanneer één echtgenoot een gedraging stelt die grof beledigend is voor de 

ander, kan hij niet argumenteren dat dit beledigend karakter weggenomen wordt doordat de echtgenoot 

er op deze of gene wijze op reageert. Hierover anders beslissen zou een verboden compensatie van 

grieven opleveren. 

                                                 
 
208 art.1290 BW. 
209 art.1291 lid 1 BW. 
210 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 73. 
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Een dergelijk onderscheid tussen appreciatie en compensatie van grieven is mijns inziens correct 

en verdient zeker navolging. De rechter moet steeds de mogelijkheid krijgen om de concrete omstan-

digheden in acht te nemen en op basis hiervan een oordeel te vellen, zelfs wanneer die concrete om-

standigheden bestaan uit de gedragingen van de andere echtgenoot. Men mag immers niet uit het oog 

verliezen dat het gaat om een feiten die nauw verbonden zijn met de meest intieme emoties van de 

mens. In bepaalde omstandigheden is het zeer goed mogelijk dat een mens op een bepaalde manier 

reageert, zonder dat hem of haar iets kwalijk genomen kan worden. Een mens is en blijft ook maar een 

mens. Anderzijds oordeelt het Hof van Cassatie terecht dat een compensatie van grieven niet toege-

staan is. Wanneer men kiest voor het huwelijk, kiest men immers ook voor de gevolgen die hieraan 

verbonden zijn, waaronder natuurlijk in de eerste plaats de huwelijksverplichtingen. Mocht de recht-

spraak toestaan dat deze plichten vervallen zodra een van de echtgenoten een misstap begaat, blijft 

natuurlijk geen spaander heel van de basis van het huwelijk. Dit heeft mijns inziens weinig te maken 

met de vraag of de foutloze echtscheiding de voorkeur geniet. Het betreft gewoon een compleet ver-

schillende problematiek. Of men nu fervent voor- of tegenstander is van de echtscheiding, feit is dat 

het huwelijk nog steeds in essentie bestaat uit de huwelijksplichten. Tast men deze te ver aan, dan 

blijft van het huwelijk niet meer over dan een lege schelp.  

De problematiek van de compensatie van grieven geeft vooral in geval van overspel aanleiding tot 

discussie211. Wanneer de bedrogen echtgenoot weet krijgt van de relatie van zijn partner, lokt dit dik-

wijls hevige reacties uit die in normale omstandigheden zeker als grove belediging aangenomen zou-

den worden. De feitenrechter dient dan een delicate afweging te maken of de omstandigheid dat de 

partner overspel gepleegd heeft van die aard is dat het beledigend karakter van de reacties van de 

echtgenoot hierdoor weggenomen of verminderd wordt. Het Hof van Cassatie verduidelijkt dat de 

feitenrechter de feiten in concreto moet beoordelen en wettelijk kan beslissen dat de gedragingen van 

de ene echtgenoot niet voortvloeien uit de gedragingen van de andere212. Hevige reacties die het recht-

streekse resultaat zijn van de emoties van het moment, worden soms door de rechtspraak getolereerd 

en niet als een grove belediging aanzien213. Tegelijkertijd mag de rechter evenwel niet vervallen in een 

verboden compensatie van grieven: hij mag niet oordelen dat het overspel – of iedere andere foutieve 

gedraging van de echtgenoot – zijn beledigend karakter verliest doordat de manier waarop de andere 

echtgenoot hierop reageert op zich beledigend is.  

Hoewel overspel in een aparte rechtsgrond wordt vernoemd (art.229 BW) staat het ook vaak ter 

discussie in het kader van art.231 BW. Beide wetsartikelen worden vaak samen ingeroepen door de 

eiser. Het beledigend karakter van het overspel staat van rechtswege vast op basis van art.229 BW, 

terwijl het beledigend karakter van een grove belediging in de zin van art.231 BW door de eiser bewe-

                                                 
 
211 Het overspel als echtscheidingsgrond wordt evenwel verder nog behandeld. 
212 Cass. 6 april 1962, Pas. 1962, I, 883. 
213 G. VERSCHELDEN, “Scheldproza vormt geen grond tot echtscheiding”, Juristenkrant 2005, 1. 
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zen moet worden en door de feitenrechter soeverein geapprecieerd wordt. In theorie zou een apprecia-

tie van het beledigend karakter van overspel niet mogelijk zijn omwille van de doorwerking van 

art.229 BW, maar het Hof van Cassatie verduidelijkt dat “de houding van een echtgenoot (…) de fou-

ten van de andere echtgenoot kan verzachten, ongeacht of de vordering tot echtscheiding op grond van 

artikel 229 dan wel van artikel 231 BW is ingesteld.”214.  De appreciatie van het beledigend karakter 

moet volgens het Hof gebeuren rekening houdend met de concrete omstandigheden. Wanneer beide 

echtgenoten een loopje nemen met de getrouwheidsplicht, leidt dit er volgens SENAEVE toe dat het 

beledigend karakter wordt ontnomen aan het later gepleegde overspel. Het loutere tijdsverloop kan 

evenwel niet voldoende zijn om het beledigend karakter te ontnemen aan het overspel, maar dit is wel 

een belangrijke factor bij de beoordeling215. Het is slechts voor zover de overspelige echtgenoot kan 

bewijzen dat de mede-echtgenoot door zijn houding en gedragingen “duidelijk had laten blijken dat 

hij/zij geen enkele genegenheid noch belangstelling meer voor hem/haar koesterde en zelf definitief 

een einde had gesteld aan de morele banden die uit het huwelijk voortvloeien”, dat zijn overspel niet 

beledigend is, omdat diens eer en waardigheid hierdoor niet wordt aangetast216. 

In een zaak waarin wederzijds overspel aan de orde is, oordeelt het Hof van Cassatie dat een echt-

scheiding in het nadeel van beide echtgenoten gerechtvaardigd is. De feitenrechter had geoordeeld dat 

beide echtgenoten een deel van de schuld droegen, vermits zij beiden aan partnerruil deden met een 

koppel dat ze in Kyoto hadden leren kennen. Beide echtgenoten gaven immers toe dat zij gedurende 

meerdere jaren hadden samengewoond met hun minnaar of minnares, waaruit het hof van beroep van 

Brussel kon afleiden dat zij beiden schuldig waren aan grove beledigingen217. 

Het hof van beroep van Brussel verwoordt in een oud arrest heel duidelijk dat daar waar het wan-

gedrag van een vrouw de mishandelingen door de man kan rechtvaardigen, dit principe slechts geldt 

voor zover de mishandelingen gebeuren omwille van of naar aanleiding van het wangedrag van de 

vrouw. De veroordeling van de vrouw voor overspel zou tot op zekere hoogte de gewelddaden van de 

man rechtvaardigen, maar volgens het hof is in casu niet bewezen dat het wangedrag van de man ver-

oorzaakt werd door het overspel van de vrouw218. Het hof van beroep toetst de feiten aan de vereiste 

van een causaal verband. 

Slechts enkele jaren later oordeelt het hof van beroep van Brussel opnieuw, ditmaal over een eis 

tot scheiding van tafel en bed219. Het hof verduidelijkt dat de fouten en de uitlokking door de echtge-

noot-eiser niet leiden tot onontvankelijkheid van de vordering, maar dat zij wel in aanmerking geno-

men moeten worden door de rechter en op die manier kunnen leiden tot het verwerpen van de eis. Het 

hof bevestigt daarmee de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg, dat oordeelt dat de beledigin-

                                                 
 
214 Cass. 17 januari 1985, RW 1985-86, 1565. 
215 Brussel 2 december 1981, Rev.trim.dr.fam. 1984, 309; Luik 24 februari 1997, Rev.trim.dr.fam. 1997, 366. 
216 P. SENAEVE, Compendium, supra  noot 104, 669; Bergen 2 november 1995, Rev.trim.dr.fam. 1996, 63. 
217 Cass. 24 juni 1982, Pas. 1982, I, 1256; JT 1982, 815. 
218 Brussel 8 juni 1850, Pas. 1950-51, II, 328. 
219 Brussel 15 maart 1854, Pas. 1855, II, 353. 
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gen die een man tot zijn vrouw richt niet voldoende ernstig zijn om een scheiding van tafel en bed te 

rechtvaardigen wanneer de vrouw dit gedrag zelf uitgelokt heeft door hem te slaan en te beledigen. 

In feite betreft het een kwestie die zeer dicht aanleunt bij het beoordelen van de ernst van de fei-

ten. Zoals hierboven reeds werd beschreven, dient de rechter na te gaan of de feiten een voldoende 

ernstig karakter vertonen om de echtscheiding te rechtvaardigen. Hij moet daarbij alle omstandigheden 

in acht nemen, waaronder uiteraard ook het gedrag van de partijen. Het is immers ondenkbaar dat twee 

echtgenoten die elkaar constant op de huid zitten ongevoelig zijn voor elkaars handelingen.  

Toch speelt bij deze uitspraken nog een belangrijke factor mee. Deze uitspraken dateren van kort 

voor 1958, het jaar waarin de maritale macht wordt afgeschaft. Het Brusselse hof van beroep beslist 

dat de mishandelingen door de man geen grove belediging uitmaken, vermits hij het recht heeft zijn 

vrouw zelf te straffen voor haar wangedrag. Men kan zich afvragen in hoeverre de echtgenote voor 

1958 de facto in de mogelijkheid verkeert om een echtscheiding wegens grove beledigingen te verkrij-

gen in het nadeel van haar echtgenoot. Gaat het immers om geweldplegingen of mishandelingen, dan 

zou de man immers argumenteren dat hij deze gedragingen louter gesteld heeft in de uitoefening van 

de maritale macht en dat zij dus geen echtscheidingsgrond vormen. Toch is deze redenering niet ge-

heel correct, omdat de maritale macht enkel strafrechtelijke implicaties heeft. De vrouw verliest de 

mogelijkheid haar man hiervoor strafrechtelijk te laten vervolgen, waardoor de echtscheiding haar 

enig – zij het drastisch – redmiddel wordt. 
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Afdeling 5. Belediging tegenover derden 

A. Vóór het baanbrekend Cassatiearrest van 1976 

Wanneer men denkt aan een grove belediging die een echtscheiding rechtvaardigt, denkt men ui-

teraard in eerste instantie aan beledigingen aan het adres van de echtgenoot zelf. Het ligt nogal voor de 

hand dat een echtgenoot de echtscheiding vraagt omdat hij zich zelf beledigd voelt. Nochtans kunnen 

ook beledigingen tegen een derde weerhouden worden als grove belediging als ze noodzakelijkerwijze 

hun weerslag hebben op de echtgenoot220. De echtgenoot zelf wordt dan niet rechtstreeks beledigd, 

maar de beledigingen die geuit worden tegenover een derde raken ook de echtgenoot, zij het indirect.  

Nog voor het Hof van Cassatie hierover uitdrukkelijk een standpunt inneemt, spreekt DE PAGE 

zich reeds in dezelfde zin uit over de vraag of beledigingen slechts een rechtsgrond tot echtscheiding 

vormen wanneer zij rechtstreeks gericht zijn tegen de andere echtgenoot. Volgens de klassieke auteur 

vormt een belediging in de zin van art.231 BW een aanslag op het wederzijds respect en de achting die 

de echtgenoten elkaar verschuldigd zijn. Bijgevolg is vereist dat de belediging rechtstreeks gericht is 

tot de andere echtgenoot, dat het met andere woorden gaat om een directe belediging. Ook indirecte 

beledigingen kunnen evenwel, aldus DE PAGE, aangemerkt worden als grove belediging, op voor-

waarde dat deze met bepaalde omstandigheden gepaard gaan, waardoor de belediging terugwerkt op 

de andere echtgenoot221. 

In de rechtspraak van de 19e en 20e eeuw en a fortiori na het befaamde arrest van het Hof van Cas-

satie van 1976 zijn voorbeelden te vinden van gevallen waarin de belediging van een derde door de 

feitenrechter wordt aangenomen als grove belediging die de echtscheiding rechtvaardigt222. Het gaat 

meestal om beledigingen die gericht zijn tegen de ouders of de kinderen van de echtgenoot223. Zo heeft 

het hof van beroep van Luik beslist dat art.231 BW niet enkel betrekking heeft op de beledigingen die 

rechtstreeks tot de beledigde echtgenoot gericht zijn, maar ook op de beledigingen die onrechtstreeks 

hun weerslag hebben op de echtgenoot, zoals de beledigingen gericht tot een van de naasten van de 

echtgenoot in zijn bijzijn224. Het hof van beroep verduidelijkt evenwel niet wie die naasten precies 

zijn. De burgerlijke rechtbank van Gent geeft in een vonnis van het einde van de 19e eeuw wel de con-

crete feiten mee. De moordpoging van een man op zijn schoonmoeder en zijn veroordeling hiervoor 

vormen voor de echtgenote een grove belediging225.  

Ook de rechtbank van eerste aanleg van Luik is van mening dat de belediging jegens derden, met 

name de gemeenschappelijke kinderen van de echtgenoten, een grove belediging jegens de echtgenoot 

                                                 
 
220 A. DUELZ, Le droit de divorce, in PANIER, C. (ed.), Le droit actuel, Brussel, De Boeck, 1989, 74. 
221 H. DE PAGE, Traité élémentaire, supra noot 98, 990. 
222 Rb. Brussel 26 april 1879, Pas. 1880, III, 62; Luik 5 november 1980, JL 1981, 285. 
223 W. FORRIER en J. GERLO, “artikel 231B.W.”, supra noot 96, 18. 
224 Luik 2 mei 1864, Pas. 1865, II, 17. 
225 Rb. Gent 12 november 1898, Pas. 1899, III, 68. 
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kunnen uitmaken. Het feit dat de vader de zorg voor de opvoeding van hun kind volledig heeft overge-

laten aan zijn echtgenote, is voor haar zwaar beledigend, omdat hij hierdoor tekort komt aan zijn ver-

antwoordelijkheden van vader en echtgenoot226. 

Hoewel het dus niet ondenkbaar is dat de beledigingen ten aanzien van derden als grove beledi-

ging voor de echtgenoot in aanmerking genomen worden, staan toch niet steeds alle neuzen in dezelf-

de richting gedraaid. Bij het begin van de twintigste eeuw heeft de rechtbank van Luik nog beslist dat 

de man niet kan inroepen dat zijn echtgenote zijn minnares vermoord heeft, omdat hij door zijn over-

spelige relatie de bedoeling had de echtgenote te kwetsen227. De rechtbank van eerste aanleg van Aar-

len heeft op zijn beurt beslist, korte tijd voor het Hof van Cassatie een geruchtmakende uitspraak doet, 

dat de moordpoging van een man op de minnaar van zijn vrouw geen grond tot echtscheiding kan zijn 

Volgens de rechtbank loopt de vrouw, door de getrouwheidsplicht niet na te leven, bewust het risico 

de jaloezie van haar echtgenoot op te wekken, met alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, hoe 

verregaand ook. Bijgevolg kan ze zich niet voor de rechtbank aanbieden als slachtoffer of beledigde 

partij228. Ook wordt door het Brusselse hof van beroep niet aanvaard dat de uiting door de man tegen 

zijn zoon dat “ton frère a l’air aussi bête que ta mère” een grove belediging voor de vrouw uitmaakt. 

Ze zat immers naast de man wanneer dit gebeurde en heeft er toen niet op gereageerd, wat impliceert 

dat de gebeurtenis een veel minder dramatisch karakter had dan de echtgenote wil laten geloven229. 

Merkwaardig genoeg wordt ook de moord van het tweejarige kind van de echtgenoten door de man 

niet als een grove belediging aanzien. Gezien zijn mentale gezondheidstoestand moet de moord im-

mers als een wanhoopsdaad beschouwd worden, waarmee de vader beoogd heeft zijn echtgenote, die 

hem heeft verlaten om haar minnaar te vervoegen, terug te krijgen. Het feit dat de man ook gepoogd 

heeft zichzelf van het leven te beroven en de morele onverschilligheid van zijn echtgenote zijn onlos-

makelijk met deze moord verbonden. Gezien het gedrag van de vrouw kan de wanhoopsdaad van de 

echtgenoot niet als een grove belediging aanzien worden230. 

B. Kentering: het arrest van het Hof van Cassatie v an 16 januari 1976 

Deze rechtspraak wordt door het Hof van Cassatie van tafel geveegd met het vermaarde arrest van 

16 januari 1976231. Het Hof bepaalt uitdrukkelijk dat beledigingen die niet tegen de echtgenoot gericht 

zijn toch als grove belediging in de zin van art.231 BW aangemerkt kunnen worden, wanneer zij 

noodzakelijk op de echtgenoot moeten terugwerken, gelet op de intensiteit van de relatie van de echt-

genoot met deze derde232.  

                                                 
 
226 Rb. Luik 5 december 1985, Rev.trim.dr.fam. 1987, 420. 
227 Rb. Brussel 11 februari 1905, JT 1905, 295. 
228 Rb. Aarlen 21 maart 1975, JL 1976-77, 284. 
229 Brussel 7 juni 1968, Pas. 1968, II, 251. 
230 Rb. Luik 24 mei 1984, Rev.trim.dr.fam. 1984, 328. 
231 Cass .16 januari 1976, Arr.Cass. 1976, 583. 
232 P. SENAEVE, Compendium, supra  noot 104, 674. 
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De feiten zijn de volgende: Een echtpaar gaat na 18 jaar huwelijk uit elkaar maar blijft gehuwd. 

Enkele jaren later gaat de man samenwonen met een andere vrouw, terwijl hij nog steeds gehuwd is. 

Hij wordt veroordeeld voor het onderhoud van een bijzit, hetgeen destijds nog strafbaar was. De echt-

genote stelt een vordering tot scheiding van tafel en bed in, gestoeld op het onderhouden van een bij-

zit, waarop de echtgenoot een tegenvordering instelt wegens grove belediging. Hij heeft immers van 

zijn echtgenote een groot aantal brieven en postkaarten gekregen waarin de echtgenote de minnares 

van haar man herhaaldelijk zeer grove scheldwoorden, die hetzelfde betekenen als “prostituee”, naar 

het hoofd slingert233. 

Het hof van beroep van Gent willigt de vordering van de man in, onder meer omdat het beledigend 

is voor de man die met een vrouw omgang heeft, wanneer zij herhaaldelijk en nadrukkelijk op het 

niveau van een prostituee wordt gesteld wanneer zij enkel echtbreuk pleegt. De echtgenote tekent 

daarop cassatieberoep aan, maar het Hof van Cassatie verwerpt de voorziening in de inmiddels alom 

bekende uitspraak. De beledigingen die gericht zijn tegen een derde kunnen slechts een grove beledi-

ging in de zin van art.231 BW uitmaken voor zover zij noodzakelijk terugwerken op de echtgenoot234. 

Daarvoor is vereist dat het gedrag beledigend is voor de derde maar ook dat het afbreuk doet aan een 

solidariteit die, hoewel het een andere dan de solidariteit tussen echtgenoten betreft, niettemin een 

plicht van respect oplegt aan de andere echtgenoot en rechtvaardigt dat de eerste echtgenoot de zijde 

van deze derde kiest en niet die van zijn huwelijkspartner235. 

PAUWELS licht toe dat het beledigend karakter beoordeeld moet worden vanuit het standpunt van 

de echtgenoot en niet vanuit het standpunt van de derde. Zodra de echtgenoot zich door dit gedrag 

beledigd voelt, is het een belediging in de zin van art.231 BW, zelfs al is het gedrag voor de derde zelf 

niet beledigend te noemen236. In het licht van dit arrest ligt het bovendien voor de hand dat het wange-

drag tegen eender welke derde een grove belediging kan uitmaken, voor zover de voorwaarden die 

door het Hof van Cassatie gesteld worden, voldaan zijn237. 

Toch stelt het Hof van Cassatie zelf grenzen aan de eigen rechtspraak. Enkele jaren na de beruchte 

uitspraak beslist het Hof dat de beledigingen gericht tegen de vader van de minnares van de echtge-

noot, voor deze echtgenoot geen grove beledigingen uitmaken238. Het Hof bevestigt de overwegingen 

van het hof van beroep van Antwerpen, dat oordeelt dat het gaat om een normale reactie van de vrouw. 

Het kan haar immers niet verweten worden dat ze haar verontwaardiging uitdrukt wanneer ze vaststelt 

dat het precies de vader is van de minnares van haar echtgenoot die werken aan de echtelijke woonst 

                                                 
 
233 F. RIGAUX , “L’injure grave par ricochet”, (noot onder Cass. 16 januari 1976), RCJB 1977, (571) 574-575. 
234 Cass .16 januari 1976, Arr.Cass. 1976, 583; Bergen 22 april 1980, Rev.trim.dr.fam. 1981, 285. 
235 G. BOLIAU , Divorce, Commentaire pratique, Diegem, Kluwer, losbl., 52. 
236 J.-M. PAUWELS, “Belediging van een derde als grond tot echtscheiding”, (noot onder Cass. 16 januari 1976), 
RW 1975-76,  (2353) 2353. 
237 J.-M. PAUWELS, “Belediging van een derde als grond tot echtscheiding”, (noot onder Cass. 16 januari 1976), 
RW 1975-76, (2353) 2354. 
238 Cass. 2 mei 1980, Pas. 1980, I, 1085. 
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uitvoert. Hoewel de beledigingen aan het adres van een minnares zelf dus wel als grove belediging 

aangemerkt kunnen worden, lijken de beledigingen gericht tegen de familie van een minnares ook 

voor het Hof van Cassatie een brug te ver. Het Hof spreekt evenwel nergens over de terugwerking van 

de belediging op de echtgenoot, terwijl dat in het voorgaande arrest essentieel is. De beslissing is 

voornamelijk gestoeld op de overweging dat het gedrag van de echtgenoot zelf beledigend is voor de 

echtgenote en dat haar reactie hierop bijgevolg normaal en dus gerechtvaardigd is, wat in feite neer-

komt op een loutere appreciatie van de feiten. De vader van de minnares is immers een derde “in de 

tweede graad”. Het zou te ver gaan om te aanvaarden dat ook beledigingen aanzien van deze persoon 

noodzakelijkerwijze terugwerken op de echtgenoot zelf. 

C. Reacties op dit arrest 

Het veelbesproken arrest van 1976 heeft flink wat stof doen opwaaien in de literatuur. De rechts-

leer heeft kennelijk – en niet geheel onterecht – moeite met het feit dat de relatie tussen de man en zijn 

minnares een buitenechtelijke relatie is, die door dit cassatiearrest klaarblijkelijk een zekere bescher-

ming krijgt, hoewel het Hof dit uitdrukkelijk weerlegt. 

Volgens het Hof heeft de man, die in een strafbare verhouding samenleeft met zijn bijzit, een 

rechtmatig belang om de scheiding van tafel en bed te vragen omwille van het misprijzen waarvan zijn 

echtgenote blijk geeft, zonder dat de overspelige relatie daarom een zekere rechtsbescherming ver-

dient. Het is immers precies in dit misprijzen van de echtgenote dat haar foutieve gedraging gelegen is, 

namelijk dat zij haar man beledigt om te beledigen en op die manier te kwetsen. Uit haar brieven blijkt 

immers dat ieder positief gevoel tegenover haar echtgenoot afwezig is239. Hoewel de relatie van de 

man en zijn bijzit onwettig is, kan dit toch niet als een verzachtende omstandigheid voor de echtgenote 

worden aangenomen, precies omdat uit haar brieven blijkt dat zij slechts destructieve gevoelens heeft 

die niet te verschonen zijn240. 

RIGAUX  stelt dat er sprake is van een verschuiving van de solidariteit tussen echtgenoten naar een 

solidariteit tussen een van de echtgenoot en de derde tot wie de belediging rechtstreeks gericht is. De 

andere echtgenoot is er immers toe gehouden de band tussen zijn wederhelft en de derde te respecte-

ren, zoniet wordt de echtelijke band hierdoor verbroken. Het probleem met het arrest van het Hof van 

Cassatie schuilt precies in deze plicht respect op te brengen voor de band die de echtgenoot heeft met 

een derde241. Voor zover het gaat om familiebanden, de band met ouders, kinderen of zelfs broers en 

zussen is het begrijpelijk en zelfs evident dat de echtgenoot hiervoor een zeker respect aan de dag 

moet leggen. De affectieve familieband die reeds een leven lang bestaat, kan immers niet van vandaag 

op morgen doorgeknipt worden doordat iemand in het huwelijk treedt. Van een belediging die gericht 
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is tegen een naast familielid waarmee nauwe banden bestaan, kan men al gauw aannemen dat ook de 

echtgenoot zich hierdoor persoonlijk geraakt voelt. Eigen bloed trekt, zoals men wel eens zegt.  

Veel meer omstreden op dit punt is de relatie van een echtgenoot met een derde die geen naast fa-

milielid is, zoals een bijzit. Het is nog maar de vraag in hoeverre men hier kan verwachten dat een 

bedrogen echtgenoot hiervoor respect opbrengt. De huwelijksband tussen echtgenoten is immers een 

legitieme band die de partijen in het leven geroepen hebben en waaruit bepaalde rechten en verplich-

tingen voortvloeien, terwijl een buitenechtelijke relatie moeilijk aanvaard wordt en zelfs lange tijd als 

strijdig met de openbare orde wordt beschouwd. Volgens de rechtsleer, die deze rechtspraak zwaar op 

de korrel neemt, strekt de plicht tot respect zich niet uit tot een dergelijke illegitieme relatie. 

Volgens RIGAUX kan uit de formulering van het Hof van Cassatie, dat het heeft over een man die 

“omgang heeft met” een vrouw die als prostituee bestempeld wordt, weinig afgeleid worden omtrent 

de precieze draagwijdte van de relatie tussen de echtgenoot en deze vrouw242. De woordkeuze van het 

Hof van Cassatie blijft relatief vaag, waardoor niet eenduidig uitgemaakt kan worden of het nu gaat 

om een overspelige relatie, dan wel een loutere omgang zoals men die heeft met familie, vrienden en 

kennissen. De balans helt evenwel over naar de eerste hypothese, waardoor de overspelige relatie een 

zekere juridische bescherming geniet. Zonder op gelijke hoogte gezet te worden met een huwelijks-

band, wordt deze band immers verheven tot een legitieme genegenheid waarop een echtgenoot zich 

kan beroepen om een eis tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed in te leiden243. 

In feite wordt door deze rechtspraak de fout gelegd bij de bedrogen echtgenote. Doordat uit haar 

brieven blijkt dat ze slechts gevoelens van afkeer en misprijzen heeft tegenover haar echtgenoot, wor-

den haar gedragingen beledigend voor de echtgenoot, die nota bene zelf ook een fout begaat. Had zij 

nog enig positief gevoel gekoesterd voor haar echtgenoot, was de uitspraak van het Hof van Cassatie 

misschien anders geweest. Het is waarschijnlijk hierom dat het hoogste rechtscollege oppert dat aan de 

buitenechtelijke relatie geen juridische bescherming wordt geboden. De echtscheiding wordt immers 

tegen beide echtgenoten uitgesproken, zowel tegen de man wegens het verbreken van de getrouw-

heidsplicht als tegen de vrouw wegens het ontbreken van enig gevoel van genegenheid. Wanneer men 

dit vergelijkt met het hoger geciteerde arrest van 1980, ziet men dat het Hof zijn eigen these aanhoudt. 

De vrouw uit immers haar ongenoegen tegenover de vader van de minnares, zonder daarbij haar echt-

genoot door het slijk te halen244, waardoor haar geen fout verweten kan worden. 

Dit subtiele verschil in beide arresten maakt duidelijk dat de geuite kritiek niet ten volle gerecht-

vaardigd is. In feite oordeelt het Hof slechts volgens haar eigen theorie die zegt dat een compensatie 

van grieven niet toegestaan is. Het is niet omdat de man een fout begaat, dat de vrouw daarom ook 

beledigend gedrag mag stellen zonder dat dit haar ten laste gelegd kan worden. Het is dus slechts voor 
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zover uit de reactie van de bedrogen echtgenoot ook nog positieve gevoelens kunnen worden afgeleid, 

dat deze reactie gerechtvaardigd is. Het is dus volgens het Hof van Cassatie niet zozeer de overspelige 

relatie die een zekere juridische bescherming geniet, maar wel de huwelijksverplichting respect op de 

brengen voor de andere echtgenoot. 

D. Besluit  

Het hierboven besproken arrest van het Hof van Cassatie kan als een zeer belangrijk arrest be-

schouwd worden om verschillende redenen. Niet enkel wordt met dit arrest door het Hof uitdrukkelijk 

een bestaande strekking in de rechtspraak en rechtsleer uitdrukkelijk bestendigd. Bovendien betekent 

dit arrest volgens velen de veruitwendiging van een ommekeer in het denken. Hoewel het uitdrukke-

lijk weerlegd wordt door het Hof van Cassatie zelf, leidt dit arrest de weg naar een juridische erken-

ning van buitenechtelijke samenwoning, die steeds minder in strijd lijkt te zijn met de openbare orde.  

Door dit arrest wordt de deur als het ware opengezet voor een overspelige echtgenoot om zich te 

beroepen op het gedrag van de bedrogen echtgenoot – als reactie op het overspel – om een echtschei-

ding te verkrijgen die ook in het nadeel van deze andere echtgenoot wordt uitgesproken. Het Hof van 

Cassatie benadrukt echter dat aan een buitenechtelijke relatie geen juridische bescherming geboden 

wordt. Toch komt hierop uit de rechtsleer vrij veel kritiek, onder andere van RIGAUX , omdat het lijkt 

alsof deze juridische bescherming wel geboden wordt. In feite heeft de rechtspraak enkel willen be-

straffen dat de vrouw zelf geen enkele genegenheid meer koestert voor haar echtgenoot en eigenlijk 

zelf tekort komt aan haar plicht respect op te brengen. 

Ten tijde van deze rechtspraak is een buitenechtelijke relatie volgens sommigen nog steeds strijdig 

met de goede zeden, terwijl er ook al stemmen zijn die het tegendeel beweren245. Zonder twijfel heeft 

dit een doorslaggevende rol gespeeld bij de commentaar op dit arrest. 

Vanuit een hedendaagse bril bekeken is deze rechtspraak echter makkelijker te aanvaarden. De 

maatschappij van de eenentwintigste eeuw kijkt niet op van feitelijke samenwoning, ligt niet wakker 

van wettelijke samenwoning en maalt niet om samenlevingscontracten246. Op drie decennia is op dit 

vlak een grote wettelijke evolutie zichtbaar, van de depenalisering van overspel247 tot de juridische 

regeling van de wettelijke samenwoning. Buitenhuwelijkse relaties zijn op vandaag zo alledaags ge-

worden dat een arrest dat deze vorm van samenleving impliciet erkent, nog nauwelijks reacties zou 

uitlokken. Dertig jaar na datum is dit aspect van het arrest dus veel minder controversieel geworden. 
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Toch blijft dit arrest tot op zekere hoogte een heikel punt, omdat het op menselijk vlak zeer onge-

lukkig is248. De rechter moet steeds vanuit de concrete omstandigheden beoordelen in hoeverre dit 

arrest nagevolgd moet worden. Het mag er niet toe leiden aan een echtgenoot een vrijgeleide tot het 

plegen van overspel te geven, omdat dit nog steeds een tekortkoming aan de getrouwheidsverplichting 

inhoudt. Door aan dit arrest geen grotere draagwijdte te geven dan hetgeen het Hof bedoeld heeft, kan 

vermeden worden dat er onredelijke, onmenselijke oordelen worden geveld. De ruimdenkendheid die 

men hanteert ten aanzien van een overspelige echtgenoot moet toch beperkt worden. Zoals het Hof van 

Cassatie in 1980 zelf heeft geoordeeld, vormen bepaalde gedragingen een “normale” reactie op het 

overspel van de echtgenoot249. Vanuit menselijk oogpunt is het niet ondenkbaar dat een echtgenoot 

furieus reageert op het bedrog van zijn partner. Zonder alle concrete omstandigheden uit het oog te 

verliezen, verdient de bedrogen echtgenoot als slachtoffer toch wat krediet. Hoewel een compensatie 

van grieven niet toegestaan is, komt het mij toch zeer onrechtvaardig voor dat een belediging die 

rechtstreeks gericht is tegen de echtgenote, in de vorm van overspel, niet zwaarder wordt bestraft dan 

een onrechtstreekse belediging, gericht tegen een derde maar met noodzakelijke terugwerking op de 

echtgenoot. Het zou beter zijn mocht het Hof van Cassatie deze gevestigde maar niet onbesproken 

rechtspraak verlaten voor een actueler en minder controversieel alternatief. De gedraging van de echt-

genote die haar man voortdurend bestookt met brieven en kaarten kan immers sinds 1998 strafrechte-

lijk gesanctioneerd worden. De echtgenoot die zijn of haar partner voortdurend lastigvalt, weet immers 

dat door dit gedrag de rust van de echtgenoot ernstig verstoord wordt250, waardoor dit gedrag gekwali-

ficeerd kan worden als belaging. Voor zover men al niet aanvaardt dat strafbare feiten die gepleegd 

worden tegen de echtgenoot een grove belediging vormen voor deze laatste, kan in ieder geval gear-

gumenteerd worden dat de echtgenoot-stalker door zijn gedrag ernstig tekort komt aan zijn verplich-

ting tot waardering, respect en achting. Onder het oude recht zou de rechtspraak via deze weg tot het 

besluit kunnen komen dat het gaat om een grove belediging, zonder dat daarbij voor de bedrogen 

echtgenoot – tegelijk de belager – in de uitspraak de psychologische opdoffer schuilt die wel voorkomt 

in de huidige rechtspraak van het hoogste rechtscollege. Het Hof mag dit dan wel uitdrukkelijk weer-

leggen, toch zal voor de bedrogen echtgenoot ontegensprekelijk een gevoel van ontreddering en onge-

loof de bovenhand halen wanneer blijkt dat de overspelige echtgenoot (deels) gelijk krijgt. Uiteraard 

zal dit debat nog slechts een geringe rol spelen onder het nieuwe recht, omdat de schuldvraag terzijde 

geschoven wordt. Het bewijs van dergelijke feiten kan wel nog een rol spelen bij het bewijs van de 

onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. 
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Hoofdstuk 2. Vormen van grove beledigingen 

De wet heeft geen definitie gegeven van het begrip grove belediging en kon dit trouwens niet 

doen. Het gaat immers in essentie over een feitenkwestie, die overgelaten moet worden aan de soeve-

reine appreciatiebevoegdheid251. 

Zoals GERLO terecht stelt, heeft de rechtspraak dit begrip steeds ruimer geïnterpreteerd252. Dit is 

mede kunnen gebeuren doordat de echtgenoten niet enkel verplicht zijn de wettelijke regeling van het 

primair stelsel na te leven, maar ook aan elkaar wederzijdse waardering, eerbied en vertrouwen ver-

schuldigd zijn253. Dit rekbare begrip heeft ervoor gezorgd dat in de loop der eeuwen steeds meer feiten 

als een schending van een huwelijksplicht aanzien konden worden. 

In eerste instantie zal worden nagegaan welke inbreuken op de traditionele juridische verplichtin-

gen door de partijen worden aangevoerd en of deze door de rechtspraak al dan niet aanvaard worden. 

Daarna wordt hetzelfde gedaan voor de morele verplichting van respect, waardering en vertrouwen.  

Het is quasi onmogelijk voor geheel België een overzicht te geven van twee eeuwen rechtspraak. 

Niet alleen is er een bijna onuitputtelijke bron van vonnissen en arresten, daarenboven zijn de echtge-

noten vaak buitengewoon vindingrijk in het aanvoeren van nieuwe feiten. Omdat reeds omvangrijke 

naslagwerken bestaan die deze rechtspraak op een nauwgezette en vrij volledige wijze in kaart bren-

gen, is het hier de bedoeling, eerder dan een exhaustieve opsomming te geven, de meest controversiële 

en spraakmakende rechtspraak te belichten alsook de feiten die het vaakst worden ingeroepen, om op 

die manier weer te geven op welke manier het begrip “grove belediging” in de loop der eeuwen een 

belangrijke evolutie heeft doorgemaakt en hoe het schuldbegrip dikwijls niet meer verenigbaar is met 

de huidige maatschappelijke opvattingen. 

Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat de feitenrechter steeds moet oordelen volgens de 

principes die hoger uiteengezet zijn. Alle concrete omstandigheden moeten in acht genomen worden, 

een bedoeling om de echtgenoot te krenken is niet vereist en doorgaans is het de eiser die de feiten 

moet bewijzen254, terwijl de verweerder uiteraard het bewijs van het tegendeel mag aanvoeren. 

                                                 
 
251 C. DEMOLOMBE, Cours de Code Napoleon, IV, Parijs, Auguste Durand, 1854, 485. 
252 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, supra noot 18, 200. 
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Afdeling 1. De juridische verplichtingen 

De juridische verplichtingen omvatten in hoofdzaak de samenwoningsverplichting, de getrouw-

heidsverplichting, de hulp- en de bijstandsverplichting.  

A. Samenwoning 

De samenwoningsverplichting is de eerste plicht die door het Burgerlijk Wetboek aan de echtge-

noten wordt opgelegd en omvat in feite twee luiken. Ten eerste is er de plicht om samen te wonen 

onder eenzelfde dak. Daarnaast rust op de echtgenoten de verplichting tot seksueel verkeer.  

I. Samenwoning sensu stricto: De kwaadwillige verlating 
De meest aangehaalde schending van de samenwoningsplicht betreft wellicht de verlating van de 

echtelijke woonst. In een aanzienlijk aantal uitspraken wordt de verlating door één van beide echtge-

noten ingeroepen om de echtscheiding te verkrijgen. Het betreft een feitenkwestie die aan het soeve-

reine oordeel van de rechter wordt overgelaten, zonder dat hierover in de literatuur algemene principes 

geponeerd zijn. De enige regel waaraan de rechter zich moet houden, zegt dat de verlating van de ech-

telijke woonst slechts als grove belediging aangemerkt kan worden wanneer deze gepaard gaat met 

omstandigheden die er een beledigend karakter aan geven255. DE PAGE verwoordt het zo dat de verla-

ting ongerechtvaardigd en beledigend moet zijn256. De verlating is immers slechts een grove beledi-

ging voor zover het gaat om een vrijwillige, ernstige en beledigende schending van een huwelijksver-

plichting257. 

Het is aan de echtgenoot die de echtscheidingseis instelt om te bewijzen dat dergelijke omstandig-

heden voorhanden zijn258. Hij moet aantonen dat de verlating is gebeurd “sans raison particulière et 

contre sa volonté de maintenir la vie commune”259 of dat het verlaten aanhoudend en onverantwoord 

is260. Slechts voor zover de ene echtgenoot de andere kwetst door de echtelijke woonst te verlaten of 

door te weigeren terug te keren, worden deze feiten als een grove belediging beschouwd. 

Het is moeilijk een eenduidige evolutie waar te nemen in deze rechtspraak, daar de kwaadwillige 

verlating en de weigering om terug te keren naar de echtelijke woonst al ingeroepen worden sinds de 

inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek. De kwaadwillige verlating is een grond tot echtschei-

                                                 
 
255 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Divorce” in Pandectes Belges, supra noot 159, 486 ; W. FORRIER en J. 
GERLO, “artikel 231B.W.”, supra noot 96, 7; Brussel 14 november 1871, Pas. 1872, II, 91; Brussel 3 januari 
1901, Pas. 1901, II, 189; Rb. Luik 14 januari 1904, Pas. 1904, III, 98; Luik 9 november 1904, JL 1904, 321; 
Brussel 2 januari 1908, JT 1908, 357. 
256 H. DE PAGE, Traité élémentaire, supra noot 98, 992 ; Gent 9 november 1905, Pas. 1906, II, 198. 
257 P. HOFSTRÖSSLER, “Sex, verlating van de echtelijke verblijfplaats en grove beledigingen”, (noot onder Gent 
10 oktober 1994), AJT 1994-95, (163) 165. 
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ding die altijd al aanwezig geweest is en die, afhankelijk van de omstandigheden, nu eens heeft geleid 

tot de afwijzing, dan weer tot de inwilliging van de echtscheidingsvordering261. Het is trouwens niet 

geheel onlogisch dat hiervan reeds sporen terug te vinden zijn in de negentiende eeuw. Men mag im-

mers niet vergeten dat net voor de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek van 1804 de Franse 

Revolutionairen de echtscheidingsvordering een zo groot mogelijke kans op slagen willen bieden. De 

echtscheidingswet van 1792 zegt uitdrukkelijk dat verlating een echtscheidingsgrond is, weliswaar met 

een tijdsvoorwaarde262. Men kan argumenteren dat, voor zover deze grond nog niet ingeburgerd was, 

men zeker zijn inspiratie zal geput hebben uit deze wet. De wet van 1792 vereist weliswaar een verla-

ting gedurende twee jaar, maar deze voorwaarde wordt opgevangen door de rechtspraak door te eisen 

dat de verlating aanhoudend en onverantwoord is263. Zelfs zonder deze vroegere wet in acht te nemen, 

kan een verklaring gevonden worden voor het feit dat verlating niet weg te denken is uit de recht-

spraak omtrent echtscheiding. De samenwoningsverplichting betreft een van de fundamenten van het 

huwelijk, het is onmogelijk deze plicht te schenden zonder dat de andere echtgenoot het onmiddellijk 

in de smiezen heeft264. 

Vooraleer ingegaan wordt op de casuïstiek, moet nog een belangrijke kanttekening gemaakt wor-

den. Het verlaten van de echtelijke woning kan slechts een grove belediging vormen voor zover dit 

gebeurt in strijd met de wet, omdat het slechts dan gaat om de schending van de samenwoningsplicht. 

Wanneer de echtgenoot die de echtelijke woonst wil verlaten hiervoor de toestemming vraagt en ver-

krijgt van de vrederechter of de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, kan de andere dit niet 

als grove belediging aanvoeren. Een echtgenoot heeft de mogelijkheid aan de rechter een machtiging 

tot afzonderlijk verblijf te vragen, dit zowel tijdens het huwelijk (art.223 BW) als tijdens de echtschei-

dingsprocedure (art.1280 Ger. W)265.  

Hoewel een echte evolutie in deze rechtspraak niet voorgevallen is, zijn er toch bepaalde constan-

ten waarneembaar. Algemeen kan gesteld worden dat de rechtspraak vrij terughoudend is om deze 

feiten te aanvaarden, wegens het gevaar voor collusie266. De echtgenoten zouden onder een hoedje 

kunnen spelen om makkelijker de echtscheiding te kunnen verkrijgen. Op die manier kan men immers 

de zwaardere procedure voor echtscheiding door onderlinge toestemming ontlopen267. Het betreft in 

feite de techniek van de grote leugen, zoals die ook reeds in het Ancien Régime bestond. 

                                                 
 
261 Rb. Brussel 29 november 1972, JT 1973, 224. 
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265 W. FORRIER en J. GERLO, “artikel 231B.W.”, supra noot 96, 8. 
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Wanneer er gegronde redenen voorhanden zijn waarom de echtgenote de echtelijke woning verla-

ten heeft, is er geen sprake van een grove belediging268. Wanneer de fysieke integriteit van één van de 

echtgenoten of hun kinderen in gevaar is, zal de samenwoningsverplichting immers de eerste zijn die 

moet wijken269. Een vrouw die bijvoorbeeld ontdekt dat haar echtgenoot haar heimelijk Temesta-

pillen270 toedient en die bovendien voortdurend onder druk gezet wordt om zich te laten opnemen in 

een instelling, heeft volgens het hof van beroep van Gent gegronde redenen om de echtelijke woning 

te verlaten271. Hetzelfde geldt wanneer een vrouw vertrekt uit schrik voor haar man, die kampt met 

agressieproblemen ten gevolge van overmatig drankgebruik, zeker wanneer achteraf blijkt dat een 

langdurige opname van de vrouw in een psychiatrische kliniek noodzakelijk is als gevolg van de ech-

telijke problemen272. De vrouw die vertrekt in het kader van een onderlinge afspraak om uit de echt te 

scheiden bij onderlinge toestemming, beledigt haar echtgenoot niet273, net zoals de vrouw die de echte-

lijke woning verlaat omdat haar man er samenwoont met een andere vrouw274. 

Bovendien blijkt uit de rechtspraak dat een weigering om terug te keren naar de echtelijke woning 

niet steeds als een grove belediging wordt aanzien. De beslissing van de rechter hangt grotendeels af 

van de ernst waarmee de echtgenoot zijn verzoek doet. Wanneer uit de feiten blijkt dat het verzoek van 

de andere echtgenoot niet ernstig genomen kan worden, is de weigering die hierop volgt niet beledi-

gend275. Zo kan volgens het hof van beroep van Gent een man die gedurende 30 jaar feitelijk geschei-

den geleefd heeft geen echtscheiding verkrijgen tegen zijn echtgenote, omdat haar weigering in te 

gaan op zijn verzoek niet beledigend is. Er is immers niet bewezen dat hij werkelijk ernstige pogingen 

zou hebben ondernomen om het echtelijke leven te hervatten. Bovendien staat hij onverschillig tegen-

over het feit dat zij reeds 25 jaar samenleeft met een andere man. Deze langdurige passieve en onver-

schillige houding bewijst volgens het hof van beroep voldoende dat de man het gedrag van zijn echt-

genote niet als werkelijk grievend heeft aanzien276. Het Hof van Cassatie deelt de mening van het 

Gentse hof van beroep, door te stellen dat het niet noodzakelijk gaat om een grove belediging wanneer 

de echtgenote weigert om terug te keren naar de echtelijke woonst nadat zij hierom verzocht wordt 

door haar man. In casu zijn de echtgenoten het er na zes maanden huwelijk over eens dat het beter is 

apart te gaan wonen. Enkele jaren later beveelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op 

vraag van de man, om de samenleving te hervatten. De echtgenoot wacht echter nog zeven jaar om 

deze uitspraak aan de vrouw te laten betekenen. Zij laat zijn aanmaningen voor wat ze zijn, waarop de 
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echtgenoot enkele maanden later een echtscheidingsvordering inleidt, die evenwel afgewezen wordt. 

Volgens het hoogste rechtscollege is de weigering van de vrouw om gevolg te geven aan het verzoek 

om de samenwoning te hervatten slechts dan beledigend wanneer dit verzoek oprecht is. Uit de lange 

termijn die de man heeft laten verstrijken, blijkt dat “eisers voornemen om de samenwoning te herne-

men geveinsd was en dat zijn aanbod derhalve in oprechtheid te kort schiet”277, waaruit afgeleid kan 

worden dat de weigering niet beledigend is voor de man. A contrario kan hieruit afgeleid worden dat 

de weigering van de vrouw wel beledigend is voor de echtgenoot wanneer zijn verzoek oprecht is. Het 

is aan degene die het verzoek doet om zijn oprechtheid te bewijzen278. 

Uiteraard zijn er ook gevallen waar de verlating van de echtelijke woonst wel als een grove bele-

diging wordt beschouwd279. De rechtbank van eerste aanleg van Gent is de mening toegedaan dat de 

vrouw haar man grof beledigd door te weigeren terug te keren en tot twee keer toe aan de deurwaarder 

te verklaren dat ze met hem geen zaken meer wil hebben en dat hij haar met rust moet laten280. Onge-

veer gelijktijdig met deze uitspraak krijgt de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen een zaak 

voorgeschoteld waarin de vrouw eveneens de echtelijke woonst heeft verlaten. De rechtbank oordeelt 

dat de verlating als alleenstaand feit niet grof beledigend is voor de echtgenoot, maar dat het samenge-

nomen met de andere aangevoerde feiten wel van aard is te doen geloven dat het echtelijke leven on-

uitstaanbaar is281. De man verwijt zijn echtgenote immers ook dat ze bovenmatige schulden aangaat, 

een alcoholverslaving heeft en ermee dreigt zich van het leven te beroven. Op het eerste zicht lijkt het 

alsof de twee rechtsinstanties er een fundamenteel verschillende mening op nahouden, aangezien de 

verlating in Gent als alleenstaand feit in aanmerking genomen wordt, terwijl dat in Antwerpen slechts 

het geval is voor zover er nog andere feiten zijn. Deze conclusie is evenwel voorbarig. Het Gentse 

vonnis geeft immers slechts op zeer summiere wijze de feiten weer, terwijl het vonnis van de recht-

bank van Antwerpen slechts een tussenvonnis betreft, dat het bewijs van de feiten toestaat. 

Opmerkelijk is ook de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, waarbij wordt 

gesteld dat de vrouw die de verzorging van haar ouders buiten de echtelijke woonst boven de samen-

woningsverplichting stelt, haar echtgenoot grof beledigt282. De plicht tot samenwoning heeft immers 

voorrang op de plicht de ouders te verzorgen, waardoor de echtgenoot rechtmatig kan aanvoeren dat 

hij zich hierdoor beledigd voelt. De roeping om de ouders te verzorgen ontneemt het beledigend ka-

rakter niet aan de weigering om verder samen te leven283. De vrouw heeft immers niet het recht de 

verzorging van haar moeder te stellen boven de rechtmatige verlangens van haar echtgenoot. 
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In een zeer gelijkaardige zaak heeft het hof van beroep van Brussel dezelfde beslissing genomen. 

Alhoewel de vrouw hieromtrent de vrije keuze heeft en rechtens mag beslissen dat het haar taak is om 

voor haar moeder te zorgen, moet ze hiervan niettemin de gevolgen dragen. De samenwoningsver-

plichting betreft immers de essentie van het huwelijk, dus het vertrek van de vrouw om haar moeder te 

verzorgen is voor de echtgenoot een grove belediging284. 

Tot hiertoe gaat het steeds om het vertrek van een echtgenoot. Omgekeerd kan er evenwel ook 

sprake zijn van een grove belediging, met name wanneer een van de echtgenoten zonder reden weigert 

de andere toe te laten in de echtelijke woning285. Hetzelfde geldt wanneer een echtgenoot in een onder-

linge overeenkomst eist dat de vrouw ten minste twee gemeentes van hem verwijderd woont286. Uit 

deze overeenkomst blijkt immers dat er de facto een grote antipathie bestaat tussen beide echtgenoten 

en bovendien komt de echtgenoot hierdoor tekort aan de verplichting die ook op hem rust om samen te 

wonen. 

Bovendien mag de echtgenote weigeren haar echtgenoot te volgen wanneer deze eenzijdig beslist 

te verhuizen, zonder dat dit voor de echtgenoot grof beledigend is. Overeenkomstig art.214 BW wordt 

de echtelijke verblijfplaats immers door de echtgenoten in onderling akkoord vastgesteld. Bij gebreke 

van dergelijke overeenstemming doet de vrederechter hierover uitspraak in het belang van het gezin. 

Vermits er in casu geen sprake is van een akkoord tussen de partijen, kan de echtgenoot zijn vrouw 

niet dwingen hem te volgen naar de verblijfplaats die hij eenzijdig heeft uitgekozen287. Anders wordt 

het wanneer de vrederechter deze verblijfplaats heeft vastgesteld. In dit geval moet de echtgenote zich 

schikken naar de uitspraak van de vrederechter die aan haar is betekend. Doet zij dit niet, dan maakt 

dit een grove belediging uit voor de echtgenoot288. 

De weigering om te voldoen aan de samenwoningsverplichting vormt geen belediging voor de 

echtgenoot wanneer er gegronde redenen voorhanden zijn die de handelingswijze van de andere echt-

genoot rechtvaardigen. Nochtans is dit geen absoluut principe. Weigert de echtgenoot deze redenen 

mee te delen, dan maakt dit op zich een grove belediging uit, zelfs al zijn deze redenen gerechtvaar-

digd289. Dit is met name het geval wanneer het stilzwijgen van de echtgenoot aanhoudt gedurende een 

termijn van niet minder dan 28 maanden290. 

De rechtspraak vult de samenwoningsverplichting in op een manier die mij als zeer redelijk voor-

komt. Een kwaadwillige verlating wordt immers niet als grove belediging aanzien wanneer er gegron-

de redenen zijn voor het vertrek. Op die manier wordt aan de echtgenoot in nood de kans geboden om 
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zichzelf en de kinderen in veiligheid te brengen zonder te moeten vrezen voor de sanctie van echt-

scheiding, waardoor men onder het vroegere recht ook onmiddellijk het recht op een onderhoudsuitke-

ring verloor. Langs de andere kant vermijdt de rechtspraak ook dat de echtscheiding als sanctie moet 

worden uitgesproken omdat de verlaten echtgenoot een louter formeel verzoek doet om terug te keren 

naar de echtelijke woonst, wanneer uit de feiten blijkt dat hij of zij geen aanstoot heeft genomen aan 

het vertrek van de ander.  

De uitgewerkte regeling is tegelijk juridisch correct en billijk. Het is echter nog maar de vraag of 

dit onder het nieuwe echtscheidingsrecht ook zo zal blijven. Het foutbegrip wordt immers grotendeels 

achterwege gelaten. De verlating van de echtelijke woonst kan nu voor de rechter aangevoerd worden 

als het bewijs van de onherstelbare ontwrichting, zonder dat er evenwel nog een sanctie aan verbonden 

wordt. Het valt te vrezen dat door deze wetgeving eigenlijk de fundamenten van het huwelijk, waar-

onder de samenwoningsplicht, aangetast worden. Wanneer een verplichting op geen enkele wijze ge-

sanctioneerd wordt, weegt deze verplichting ook veel minder zwaar door op de partijen. Een van beide 

echtgenoten kan er dus zomaar de brui aan geven door te vertrekken, zelfs al is hiervoor eigenlijk geen 

goede reden voorhanden. Deze situatie is allerminst wenselijk, omdat de andere echtgenoot hierdoor in 

het ongewisse wordt gelaten. De enige sanctie die eventueel nog aan dergelijk gedrag verbonden kan 

worden, is dat de rechter zijn appreciatiebevoegdheid aanwendt om het verzoek tot het krijgen van een 

onderhoudsuitkering af te wijzen291. 

II. Samenwoning sensu lato: seksuele betrekkingen 
Op de echtgenoten rust niet enkel de verplichting samen te wonen onder een dak, maar ook de 

verplichting tot “normaal” seksueel verkeer. Afwijkingen hiervan kunnen, al naargelang de concrete 

omstandigheden, een grove belediging uitmaken voor de andere echtgenoot. Het kan daarbij gaan om 

bepaalde vormen van seksualiteitsbeleving, maar ook om de weigering seksuele betrekkingen te on-

derhouden.  

Vooral op het vlak van seksualiteitsbeleving is er in de voorbije twee eeuwen veel veranderd. De 

taboesfeer die rond seksualiteit gehangen heeft is geleidelijk verdwenen, om plaats te ruimen voor een 

meer open geest. Toch blijft seksualiteit een zeer intiem en persoonlijk gegeven. Het is niet ondenk-

baar dat de wensen en overtuigingen van beide partners niet geheel overeenstemmen, waardoor de 

echtgenoten moeten zoeken naar een compromis. Het gaat hier immers vaak om het delicate even-

wicht tussen enerzijds de verplichting seksuele betrekkingen te onderhouden en anderzijds het funda-

mentele recht op eerbiediging van de menselijke waardigheid, de fysieke integriteit en het (intieme) 

privé-leven292, dat onder meer gewaarborgd wordt door art.8 EVRM. Het hoeft geen vertoog dat ook 

hier weer de concrete omstandigheden van de zaak een uiterst belangrijke rol spelen bij het beoordelen 
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van het beledigend karakter van de gedraging van de andere echtgenoot. De rechter krijgt daarbij de 

zeer ondankbare taak toebedeeld problemen te beslechten over de meest intieme verhouding tussen 

twee mensen. Zijn oordeel bepaalt immers waar de limiet tussen een gewone manier van doen en een 

liefkozing van verdacht allooi gelegd moet worden293. 

Dat er sprake is van een grote evolutie in het beleven van en praten over seksualiteit, blijkt duide-

lijk wanneer men er de rechtspraak uit de 19e eeuw op naslaat. Het Brusselse hof van beroep bevestigt 

de uitspraak in eerste aanleg waarbij de echtscheiding tegen de man wordt uitgesproken omdat deze 

zijn vrouw vanaf het begin van hun huwelijk heeft gedwongen tot “des allèchements obscènes et non 

naturels”294. De belediging schuilt volgens het hof hierin dat de man, door aan de echtgenote dergelij-

ke praktijken op te dringen, ernstig tekort komt aan zijn plicht respect op te brengen voor zijn echtge-

note.  

DE BRUYNE reageert afkeurend op deze beslissing, omdat hij meent dat “de kwestie tegenwoordig 

(…) anders zou moeten beslecht worden”295. Reeds vanaf de tweede wereldoorlog maar vooral vanaf 

de jaren zestig is volgens de auteur een verandering in de seksualiteitsbeleving op til, waardoor be-

paalde seksuele gedragingen niet meer afkeurenswaardig zijn. De seksuele revolutie heeft dus ook in 

de rechtsleer haar sporen achtergelaten, maar toch kan men uit zijn argumentering afleiden dat deze 

mening op dat ogenblik nog niet door iedereen gedeeld wordt. Volgens DE BRUYNE mag deze manier 

van handelen nochtans niet a priori als pervers beschouwd worden296.  

Een halve eeuw nadat DE BRUYNE dit standpunt met hand en tand verdedigt, blijkt dat de mening 

die hij aanhangt nu wijd verspreid is. In tijden waarin Goedele ons om de oren slaat met kutbladen, 

seksbijbels en penisboeken en waarin Upperdare een plaats weet te bemachtigen naast Tupperware, 

kijken mensen waarschijnlijk nog nauwelijks op van bepaalde praktijken omdat het maatschappelijk 

debat hierover geopend is. In de hedendaagse rechtspraak komt dit soort uitspraken nog nauwelijks of 

niet meer voor. 

Nochtans heeft dit geen rechtstreekse implicaties op het begrip grove belediging of op het gemak 

of de moeilijkheid waarmee de partijen de rechter ertoe kunnen brengen de echtscheiding uit te spre-

ken. Het enige wat dit betekent, is dat hiervoor geen echtscheidingsvorderingen meer worden ingeleid, 

gewoonweg omdat dit niet meer als belediging wordt aanzien, niets meer, niets minder. Nochtans is dit 

arrest tot op zekere hoogte nog steeds brandend actueel: de echtgenoten hebben nog steeds de plicht 

tot wederzijds respect. Hoewel de concrete invulling van dit begrip sterk varieert naar gelang de tijds-

geest, blijft deze verplichting toch bestaan en kan een inbreuk hierop een grove belediging voor de 

andere echtgenoot betekenen. 
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(a) Toepassingsgevallen 

De seksualiteitsbeleving kan soms extreme vormen aannemen en uiteindelijk uitmonden in ge-

weldpleging of mishandelingen, hetgeen ook een grond tot echtscheiding uitmaakt. Zo mogen de echt-

genoten elkaar niet dwingen tot tegennatuurlijk seksueel verkeer297. Hoewel dit soms een aspect uit-

maakt van de hierna geciteerde rechtspraak, wordt hierop niet dieper ingegaan in deze verhandeling. 

Zoals vroeger reeds vermeld, heeft de rechtspraak het begrip grove belediging immers dermate ruim 

geïnterpreteerd dat de gewelddaden er de facto ook onder geplaatst worden. Overigens wordt gepro-

beerd een ruimer geheel te belichten. Naast de “gewone” en “gewelddadige” seksualiteitsbeleving is er 

immers ook de weigering om seksuele betrekkingen te hebben. 

Het weigeren van seksueel verkeer maakt een grove belediging uit wanneer er geen gegronde re-

denen zijn en de weigering dus ongemotiveerd is298. Ook wanneer het niet gaat om een weigering maar 

wel om een lichamelijk of geestelijk onvermogen kan er sprake zijn van een grove belediging, wan-

neer de echtgenoot weigert een behandeling te ondergaan299 of voor zover de echtgenoot reeds voor 

het huwelijk op de hoogte was van deze toestand en dit steeds verborgen heeft gehouden300301. Volgens 

BOLIAU  is het evenwel moeilijk te aanvaarden dat de verplichtingen die uit het huwelijk voortvloeien 

en een beperking inhouden van de persoonlijke vrijheid van de echtgenoten, de verplichting kunnen 

opleggen om zich te onderwerpen aan een medische behandeling. Dit is, aldus BOLIAU , in strijd met 

het vrije beschikkingsrecht over het eigen lichaam302. Deze visie is ook terug te vinden bij het hof van 

beroep van Gent, dat oordeelt dat uit de weigering om zich aan een lichamelijk onderzoek te onder-

werpen geen grove belediging afgeleid mag worden, te meer wanneer niet bewezen is dat de echtgeno-

te ieder seksueel verkeer heeft geweigerd303. 

Uit de rechtspraak valt af te leiden dat de volgehouden weigering van een echtgenoot om normale 

seksuele relaties te onderhouden een grove belediging kan uitmaken, wanneer deze weigering toe te 

schrijven is aan een misprijzen of antipathie304, of wanneer het een beledigend karakter heeft voor de 

echtgenoot305. Deze laatste toevoeging blinkt evenwel uit in vaagheid. Een handeling is slechts een 

belediging voor zover deze beledigend is, anderzijds is een feit dat als belediging gekwalificeerd kan 
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worden steeds beledigend… de perfecte cirkelredenering. De andere voorwaarde is wellicht meer van 

belang. Slechts voor zover er negatieve gevoelens gepaard gaan met de weigering, kan deze als bele-

digend worden aanzien. Het hof van beroep van Brussel heeft dit beslist in een zaak waarin de vrouw 

een psychologische schok opgelopen heeft door de herhaalde mislukte pogingen om de medische aan-

doening van haar echtgenoot, waardoor hij niet in staat was seksuele gemeenschap te hebben, te gene-

zen. De herhaalde ontgoocheling heeft als gevolg gehad dat de vrouw iedere fysieke toenadering door 

haar echtgenoot niet meer kon verdragen. Volgens het hof gaat het om een instinctieve reactie die aan 

de vrouw niet verweten kan worden en die bijgevolg geen grove belediging uitmaakt306.  

Hoewel op de echtgenoten de verplichting rust seksuele betrekkingen te onderhouden, wordt dus 

niet iedere weigering als een grove belediging aanzien307. Er kunnen immers omstandigheden bestaan 

waarin de echtgenoot gegronde redenen heeft om (tijdelijk) geen seksueel verkeer te hebben. Het is 

opvallend dat de oudere rechtspraak de weigering om seksuele betrekkingen te onderhouden slechts 

als grove belediging aanzien wanneer hieruit het misprijzen ten aanzien van de andere echtgenoot 

blijkt 308, terwijl de recente literatuur en rechtspraak dit als belediging in aanmerking neemt wanneer er 

geen gegronde redenen voorhanden zijn309. 

Een mooi voorbeeld van wat niet als een grove belediging wordt aangemerkt in deze context 

wordt geboden door de rechtbank van eerste aanleg van Doornik310. De echtgenoot verwijt zijn vrouw 

dat ze enkel geslachtsgemeenschap wil tijdens haar vruchtbare periode, omdat ze vanuit haar extreme 

katholieke geloofsovertuiging zo snel mogelijk veel kinderen op de wereld wil zetten, zonder rekening 

te houden met de materiële haalbaarheid hiervan. Volgens de man heeft de houding van de vrouw een 

grote invloed op de harmonie van het koppel, omdat de vrouw weigert geslachtsgemeenschap te heb-

ben buiten de periode van vruchtbaarheid en bovendien weigert anticonceptiemiddelen te gebruiken. 

De rechtbank verklaart de vordering gegrond, maar beveelt de heropening van de debatten alvorens 

uitspraak te doen. Toch laat de rechtbank al doorschijnen dat de feiten die de vrouw verweten worden 

slechts een grove belediging uitmaken voor zover daaruit blijkt dat de vrouw alle interesse voor haar 

echtgenoot verloren is of dat iedere vorm van affectie tussen de echtgenoten hierdoor verdwenen is. 

De weigering om gedurende de niet-vruchtbare periode seksuele betrekkingen te onderhouden en de 

weigering anticonceptiemiddelen te gebruiken vormen volgens de rechtbank in principe geen grond tot 

echtscheiding. Deze vraag moet volgens GERLO geen definitief juridisch antwoord krijgen, aangezien 
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de rechtbank oordeelt dat de weigering om gemeenschap te hebben die niet (of net wél) op voortplan-

ting gericht is noch a priori als grof beledigend, noch a priori als niet beledigend beschouwd wordt311. 

De burgerlijke rechtbank van Doornik oordeelt dat de weigering contraceptiva te gebruiken recht-

streeks samenhangt met de fysieke integriteit en dus geen grove belediging kan uitmaken312. DIER-

KENS nuanceert dit standpunt. Volgens de auteur mag contraceptie niet eenzijdig worden afgewezen, 

omdat dit betekent dat aan de andere echtgenoot een niet gewenst risico wordt opgedrongen. Voort-

planting is immers een beredeneerde beslissing geworden, waarin het kind gewenst moet zijn door 

twee personen die er samen de verantwoordelijkheid voor willen dragen313. In de meeste gevallen ech-

ter moet de rechter een omgekeerde feitenconstellatie beoordelen: wat als een van de echtgenoten net 

wél voorbehoedsmiddelen gebruikt? Het hof van beroep van Brussel heeft in een oud arrest beslist dat 

het gebruik van contraceptiva (door de man) een reden tot scheiding van tafel en bed is, ongeacht of 

het hieraan te wijten is dat er tot dan toe in het gezin geen kinderen geboren zijn. Het gebruik van 

voorbehoedende middelen is volgens het hof immers een tekortkoming aan de huwelijksverplich-

ting314. Het hof van beroep gaat er klaarblijkelijk van uit dat het verwekken van kinderen een huwe-

lijksverplichting is, maar formuleert dit principe slechts in zeer algemene bewoordingen. Bovendien is 

het slechts in de zeer specifieke omstandigheden van de zaak van toepassing. De uitspraak is klaarblij-

kelijk geïnspireerd door de Christelijke traditie, waarin de relaties die uit het huwelijk voortkomen 

slechts gerechtvaardigd zijn door hun doel, namelijk het stichten van een gezin. De man die met zijn 

echtgenote gemeenschap heeft zonder dat dit gericht is op het verwekken van kinderen, brengt haar 

ertoe haar religieuze plichten niet na te leven, waardoor hij op religieus vlak een grove fout begaat. 

Men kan zich evenwel afvragen in hoeverre de christelijke moraal en ideeën in de wet doorwerken. 

Juridisch gezien is het huwelijk immers een band tussen man en vrouw met het oog op het tot stand 

brengen van een gemeenschappelijk bestaan315 en het stichten van een gezin. Eenmaal de kinderen 

evenwel geboren zijn, is er geen enkele wettelijke bepaling die aan de echtgenoten oplegt nog meer 

kinderen te krijgen, noch kan van hen verwacht worden dat ze iedere gemeenschap achterwege laten. 

Bijgevolg moet besloten worden dat de echtgenoten, nadat de kinderen die zij wensen geboren zijn, 

wel gebruik mogen maken van anticonceptiemiddelen, zonder dat dit altijd en van rechtswege een 

grove belediging uitmaakt. Anderzijds mag een echtgenoot hiervan geen gebruik maken tegen de reli-

gieuze overtuigingen van de echtgenoot in.  

Hoewel het religieuze aspect naar de achtergrond verdrongen is, oordeelt de rechtsleer op vandaag 

dat het gebruik van contraceptiva slechts beledigend is voor zover dit gebeurt zonder de instemming of 
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het medeweten van de partner316. Een eenzijdige beslissing om anticonceptiva te nemen is volgens 

BAETEMAN onverenigbaar met de essentie van het huwelijk en dus een grove belediging, tenzij diege-

ne die de contraceptiva neemt hiertoe een gegronde reden heeft317, zoals ziekte, erfelijke belasting, 

financieel-economische toestand, enz318. Toch wordt deze hedendaagse benadering genuanceerd, om-

dat men het recht om contraceptiva te nemen koppelt aan het recht op zelfbeschikking en het recht op 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, gewaarborgd door art.8 EVRM319. Het recht op eerbiedi-

ging van de persoonlijke levenssfeer omvat immers de vrijheid van voortplanting, die zowel het recht 

inhoudt om zich wel voort te planten als het recht om dit niet te doen. Een persoon die voor het laatste 

opteert, heeft bijgevolg het recht anticonceptiva te gebruiken en dit in de vorm die men zelf verkiest320.  

De samenwoningsverplichting heeft op dit vlak aanleiding gegeven tot nog een andere discussie. 

Met name is de vraag gerezen of het huwelijk als doel heeft te zorgen voor nageslacht. Volgens de 

hedendaagse opvatting in de literatuur is dit niet het geval321. Dit ligt in de lijn van de rechtspraak van 

het Hof van Cassatie, dat oordeelt dat de weigering kinderen te krijgen enkel een belediging is wan-

neer deze weigering ongegrond is, een voorwaarde die ook wordt gesteld bij de weigering seksuele 

betrekkingen te onderhouden322. Wanneer men aanneemt dat procreatie wel een huwelijksverplichting 

is, impliceert dit dat de echtgenoten niet enkel verplicht zijn met elkaar seksuele betrekkingen te on-

derhouden, maar ook dat men verplicht is hieruit kinderen te laten voortkomen323. 

De oudere rechtspraak beschouwt het krijgen van kinderen als de essentie van het huwelijk. Het 

gebruik van contraceptiva is volgens het hof van beroep van Brussel immers “un pratique contraire au 

but du mariage”324. Ook het Luikse hof van beroep is deze mening toegedaan door te oordelen dat een 

vrouw die vastberaden is “de gevolgen van seksuele betrekkingen” te vermijden, een grove belediging 

begaat325. Volgens het hof van beroep van Luik is een dergelijke houding in strijd met de finaliteit van 

het huwelijk, dat aan de basis ligt van een gezin, en getuigt dit van onbehagen ten aanzien van haar 

echtgenoot. 

Het Hof van Cassatie oordeelt dat “de ongegronde weigering door een van de echtgenoten, spijts 

de aandrang van de andere, om in het huwelijk een kind te hebben (…) een grove belediging kan uit-
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maken”326, tenzij de echtgenoten bij het begin van het huwelijk overeengekomen zijn om kinderloos te 

blijven. Met dit arrest oordeelt het Hof van Cassatie impliciet dat het verwekken van kinderen een 

huwelijksverplichting zou zijn, tenzij er gegronde redenen voorhanden zijn waarom men kinderloos 

wil blijven. Deze rechtspraak is vanuit een hedendaags standpunt merkwaardig. Er bestaat immers een 

consensus in de literatuur dat voortplanting geen essentieel bestanddeel van het huwelijk uitmaakt327. 

De echtgenoten kunnen elkaar hier immers niets opdringen, omdat de beslissing om al dan niet een 

gezin te stichten door beide echtgenoten samen in onderling overleg genomen moet worden328. Noch-

tans lijken de meningen erg verdeeld. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt immers dat de 

voortplanting een huwelijksplicht is, terwijl de literatuur oppert dat de voorplanting zelf niet de essen-

tie van het huwelijk aanbelangt. Volgens BOLIAU  wordt de weigering om kinderen te krijgen beledi-

gend voor de echtgenoot wanneer dit voortvloeit uit een volledige onthouding van seksuele relaties 

door één van beide partners, ofwel wanneer de onmogelijkheid kinderen te krijgen het gevolg is van 

het niet behandelen van een seksuele ongeschiktheid of van het gebruik van contraceptiva of abor-

tus329. 

In de andere zin geldt evenwel ook dat de wens om een kinderrijk gezin te stichten evenmin een 

belediging is, tenzij deze wens irrealistisch is, gezien de levensomstandigheden van het koppel330. 

Vanuit het standpunt van het hoogste rechtscollege bekeken is dit een voor de hand liggende uitspraak, 

vermits de procreatie een huwelijksverplichting uitmaakt. De wens om aan deze verplichting te vol-

doen – zij het op zeer intense wijze – kan bijgevolg geen belediging uitmaken, vermits er geen sprake 

is van de tekortkoming aan een huwelijksplicht. Ook wanneer men procreatie niet als een huwelijks-

plicht ziet, is deze uitspraak niet onverdedigbaar. Het feit dat voortplanting geen huwelijksverplichting 

uitmaakt, betekent immers niet dat het verboden zou zijn een kinderwens te koesteren. De andere 

echtgenoot kan niet argumenteren beledigd te zijn door deze wens van zijn partner, vermits hierdoor 

geen huwelijksplicht geschonden wordt. Slechts wanneer het koppel over ontoereikende middelen 

beschikt kan dit wel een grove belediging vormen, omdat in dit laatste geval de hulp- en bijstandsver-

plichting in het gedrang komen.  

Niet enkel het recht evolueert voortdurend, ook de techniek staat niet stil. De hedendaagse weten-

schappelijke wereld heeft diverse technieken ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt op niet-

natuurlijke wijze kinderen te krijgen, waardoor “hetgeen vroeger behoorde tot het imperium van de 

blinde natuur, thans steeds meer valt binnen het bereik van de beredeneerde beslissing van de mens, 

een mens die daarenboven andere visies krijgt op fundamentele aangelegenheden zoals sexualiteit 
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(sic), procreatie en huwelijk”331. Ook hier moet het probleem in twee richtingen bekeken worden. Het 

is mogelijk dat een koppel niet in staat is op natuurlijke wijze kinderen te krijgen, maar dat één van 

beide partners weigert zijn toevlucht te nemen tot kunstmatige technieken van procreatie. De vraag 

rijst of dit voor de partner met een vurige kinderwens een grove belediging uitmaakt. Anderzijds moet 

ook de vraag gesteld worden of het een grove belediging uitmaakt wanneer één van beide echtgenoten 

zijn heil zoekt in kunstmatige voortplanting. Dit probleem stelt zich a fortiori wanneer hiervoor be-

roep gedaan wordt op een derde-donor.  

Deze technieken zijn bij hun ontstaan op hevige tegenstand gebotst. Het toepassen van kunstmati-

ge inseminatie was volgens sommigen, niet in het minst de katholieke Kerk, tegen de natuurlijke mo-

raal en zou zelfs leiden tot een werkelijk sociaal gevaar. Het toepassen van deze technieken van 

kunstmatige voortplanting werd dan ook gezien als een grove belediging voor de echtgenoot332. 

Op vandaag wordt kunstmatige inseminatie niet meer als een grove belediging aanzien, behalve 

wanneer dit zonder de toestemming of zonder het medeweten van de echtgenoot gebeurt met sperma 

van een donor333. Dit wordt ook soms gekwalificeerd als een inbreuk op de getrouwheidsplicht, hoe-

wel er strikt genomen geen sprake is van overspel, hetgeen seksuele betrekkingen tussen een van de 

echtgenoten en een derde veronderstelt. Een gelijkaardige redenering is van toepassing wanneer het 

gaat om draagmoederschap en het afstaan van zaad- of eicellen aan derden334. 

De weigering door de vrouw om op artificiële wijze in verwachting te raken is in Frankrijk geen 

grove belediging335. Deze mening kan ook in België bijgetreden worden. In de hedendaagse rechtslite-

ratuur bestaat immers een grote consensus dat de voortplanting niet tot de essentie van het huwelijk 

behoort. Bijgevolg mag een vrouw niet gesanctioneerd worden omdat zij weigert over te gaan tot 

kunstmatige voortplantingstechnieken. Zelfs wanneer men oordeelt dat de echtgenoten wel de ver-

plichting hebben een nageslacht ter wereld te brengen, kan de weigering kunstmatige inseminatie toe 

te passen nog niet als een grove belediging beschouwd worden. Beide partners hebben immers een 

beschikkingsrecht over hun eigen lichaam, hetgeen ook impliceert dat zij zelf kunnen beslissen over 

het al dan niet ondergaan van een dergelijke behandeling. Zoals hoger reeds werd aangehaald, heeft 

het Gentse hof van beroep beslist dat de weigering zich aan een lichamelijk onderzoek te onderwerpen 

niet van rechtswege als een grove belediging mag beschouwd worden, te meer wanneer niet bewezen 

is dat ieder seksueel verkeer werd geweigerd336. A fortiori kan hieruit afgeleid worden dat de weige-

ring een medische behandeling te ondergaan, die voor de persoon in kwestie veel ingrijpender is dan 
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een louter onderzoek, ook geen grove belediging uitmaakt. Deze redenering geldt zowel wanneer de 

echtgenoot zelf donor is, als wanneer het gaat om een derde. 

De weigering van de man om deel te nemen aan een kunstmatige voortplanting moet op gelijkaar-

dige wijze behandeld worden. De lichamelijke impact van het medisch proces zal dan wel veel kleiner 

zijn, de echtgenoot zal toch moeten instaan voor de opvoeding en het onderhoud van het kind. Vermits 

procreatie geen huwelijksverplichting is, kan zijn weigering hem niet verweten worden337. Ook hier 

gaat mijns inziens de redenering zowel op wanneer het gaat om de situatie waarin de echtgenoot zelf 

als donor fungeert als wanneer beroep gedaan wordt op een derde. In beide situaties moet immers res-

pect opgebracht worden voor de wil van de echtgenoot om geen kinderen te krijgen. Bovendien is 

moeilijk te argumenteren dat de echtgenoot verplicht kan worden – onder bedreiging met een echt-

scheiding – een kind te aanvaarden waarvan hij weet dat hij niet de vader is338.  

De echtgenoten mogen dan wel verplicht zijn seksuele betrekkingen met elkaar te onderhouden, 

toch wordt hieraan door de rechtspraak een belangrijke grens gesteld. Wanneer een echtgenoot het 

seksueel verkeer met geweld afdwingt, ondanks de formele weigering van de partner, wordt dit door 

het hof van beroep van Brussel gelijkgesteld met verkrachting, hetgeen een misdrijf uitmaakt339. Het 

hof oordeelt dat noch de wet, noch het gewoonterecht, noch de religie of de moraal toelaten dat diege-

ne die van nature meer kracht heeft, deze fysieke gesteldheid zou mogen gebruiken om datgene waar-

op hij recht heeft, af te dwingen tegen de wil in van de zwakkere partij. Hoewel de echtgenote bij haar 

huwelijk wel de plicht op zich heeft genomen om seksueel verkeer te hebben met haar echtgenoot, 

impliceert dit niet dat zij ook instemt met “une acte de pure bestialité que constituent les relations im-

posées par la seule suprématie de la force physique”340. Hoewel het hof geen uitspraak doet over een 

echtscheidingsvordering, mag toch aangenomen worden dat een dergelijke gedraging voor de echtge-

note grof beledigend is.  

Deze rechtspraak is zeer opmerkelijk en getuigt van een grote wijziging in de moraliteit. Oor-

spronkelijk was art.375 Sw. enkel bedoeld voor onwettige, buitenhuwelijkse seksuele praktijken. Men 

was van oordeel dat de man die geweld pleegde op zijn echtgenote geen verkrachting beging, op 

voorwaarde dat dit geweld erop gericht was de normale huwelijksplichten na te leven341. MAINGAIN  

stelt terecht dat een dergelijke redenering op vandaag compleet voorbijgestreefd is en bovendien in 

strijd is met enkele fundamentele beginselen van ons recht. Het onderhouden van seksuele betrekkin-

gen mag dan wel een huwelijksverplichting zijn, niemand – ook niet de echtgenoot – mag het recht in 

eigen handen nemen om iemand ertoe te dwingen zijn plichten na te leven. Bovendien is de vroegere 

interpretatie van art.375 Sw. in strijd met het gelijkheidsbeginsel, dat in ons recht zeer hoog in het 
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vaandel gedragen wordt. Het valt niet te rechtvaardigen dat een vrouw, door het loutere feit gehuwd te 

zijn, de wettelijke bescherming van art.375 Sw. verliest ten aanzien van haar echtgenoot. Bovendien is 

er geen enkele gegronde motivering denkbaar waarom een gehuwde man niet op dezelfde wijze ge-

sanctioneerd moet worden als een niet-gehuwde man die seksuele betrekkingen afdwingt. Waar dit 

vroeger nog gerechtvaardigd werd door te verwijzen naar de huwelijksverplichtingen, is een dergelijke 

redenering naar hedendaagse normen onverdedigbaar. Iedere aanranding van de eerbaarheid is onver-

enigbaar met het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam en de bescherming van de fysieke inte-

griteit, zonder dat hierbij een discriminatie mag bestaan tussen gehuwden en niet-gehuwden. De huwe-

lijksband impliceert niet (langer) dat een van de echtgenoten ondergeschikt wordt aan de andere342. 

Naast het respect dat de echtgenoten moeten opbrengen voor elkaars fysieke integriteit, wordt van 

hen ook verwacht dat zij elkaars gezondheid niet in gevaar brengen. De samenwoningsverplichting 

reikt niet zo ver dat dit de gezondheidstoestand van een echtgenoot mag compromitteren. Het bewust 

overzetten van een venerische ziekte wordt daarom als grove belediging aanzien343, evenals het bewust 

verzwijgen ervan344. 

(b) Kritische noot  

De hierboven aangehaalde rechtspraak maakt duidelijk dat de samenwoningsverplichting sensu la-

to tot diverse problemen aanleiding kan geven. Er is vaak geen eensgezindheid over de vraag of deze 

feiten als grove belediging aangemerkt kunnen worden en ook de historische context speelt hierin 

overduidelijk een grote rol. De concrete invulling van de samenwoningsverplichting is niet steeds 

eenduidig te bepalen. 

Toch kan in deze rechtspraak, vanuit een hedendaags perspectief, een duidelijke rode draad ge-

vonden worden. Zonder uit het oog de verliezen dat de concrete omstandigheden steeds hun impact 

hebben, is het vaak moeilijk een schuldige partij aan te wijzen in de intieme kwesties die hierboven 

aan bod komen. Kan men iemand verwijten geen kinderen te willen? Of kan men omgekeerd zeggen 

dat diegene die net wél een kinderwens koestert, schuldig bevonden kan worden? De beslissing die 

hiermee samenhangt om al dan niet anticonceptiemiddelen te gebruiken, raakt in wezen de eigen fy-

sieke integriteit. Wordt men niet geacht hierover zelfbeschikkingsrecht te hebben? Het komt mij on-

rechtvaardig voor om hier steeds en altijd te spreken over een grove belediging. Waar de ene echtge-

noot de andere verwijt dat hij of zij geen kinderen wil, zou de andere immers het tegendeel kunnen 

verwijten aan de eerste. Zoals wel vaker blijkt in de recentere rechtspraak, wordt het schuldbegrip 

soms erg gewrongen toegepast. De nieuwe echtscheidingswetgeving lijkt hieraan een betere oplossing 
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te bieden. Wanneer beide echtgenoten op een totaal andere golflengte zitten op een essentieel punt als 

het krijgen van kinderen en op een fundamenteel onderdeel van hun relatie, namelijk het seksuele as-

pect, kan men minstens argumenteren dat het huwelijk mank loopt. De echtgenoten kunnen of willen 

elkaars wens niet inwilligen, wat ertoe leidt dat zij uiteindelijk hun geluk niet meer bij elkaar zullen 

vinden. Het is wellicht beter dat zij in een dergelijke situatie hun relatie kunnen beëindigen zonder dat 

hiervoor per se een schuldige moet aangewezen worden. De nieuwe echtscheidingswet van 2007 lijkt 

hier beter aan tegemoet te komen dan de vroegere Napoleontische visie. 

Wat betreft het weigeren van seksueel verkeer geldt in feite hetzelfde. Hoewel unaniem aangeno-

men wordt dat seksueel verkeer een onderdeel vormt van de samenwoningsverplichting, is het toch 

wat vreemd dat de wet verplichtingen oplegt met betrekking tot de meest intieme en persoonlijke men-

selijke belevingen. De tekortkoming aan deze verplichting mag dan wel juridisch gezien een grove 

belediging zijn, op menselijk vlak lijkt het meer aangewezen hier te gewagen van een onherstelbare 

ontwrichting van het huwelijk.  

Enkel voor wat de verkrachting betreft, moet een andere conclusie getrokken worden. De ver-

krachting is niet enkel een grove belediging, het is ook een misdrijft dat gesanctioneerd wordt door 

art.375 Sw. De echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting wordt in dit opzicht nogal licht be-

vonden. Vanuit psychologisch oogpunt verdient het wellicht de voorkeur de echtscheiding uit te spre-

ken tegen de echtgenoot die zich aan dit misdrijf schuldig heeft gemaakt. De oplossing kan hier ge-

vonden worden in de strafrechtelijke veroordeling van deze echtgenoot, omdat daardoor de positie van 

het slachtoffer toch maatschappelijk erkend wordt. 

B. Getrouwheid 

De echtgenoten zijn elkaar vanaf het huwelijk eeuwige trouw verschuldigd. Concreet betekent dit 

niet enkel dat zij geen overspel mogen plegen, maar ook dat zij niet lichtzinnig of gewaagd te werk 

mogen gaan bij het betuigen van hun liefde voor derden345. 

I. Overspel 
Voor overspel is voorzien in een bijzondere echtscheidingsgrond, op basis van art.229 BW. Daarin 

wordt overspel aanzien als “de geslachtsgemeenschap van één der echtgenoten met een persoon die 

niet zijn huwelijkspartner is”346, zowel wanneer dit een persoon van het andere als van hetzelfde ge-

slacht betreft347. Er zijn evenwel andere situaties denkbaar waarin geen overspel in de strikte zin van 

het woord gepleegd wordt, maar waarin toch sprake is van een tekortkoming aan de getrouwheids-

plicht. In deze gevallen kan men terugvallen op art.231 BW en de feiten kwalificeren als een grove 

belediging.  
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Het verschil tussen overspel en grove beledigingen bestaat er traditioneel in dat overspel noodza-

kelijkerwijze het bij de wet vereiste ernstig karakter vertoont, terwijl de vaststelling van het ernstig 

karakter van grove beledigingen aan het oordeel van de feitenrechter wordt overgelaten348. Daarbij kan 

een proces-verbaal van vaststelling van overspel ook gebruikt worden als bewijs van grove beledigin-

gen, omdat noch de wet noch de algemene rechtsbeginselen zich hiertegen verzetten349. De feitenrech-

ter mag de juridische kwalificatie grove beledigingen weerhouden in de plaats van overspel, op voor-

waarde dat de partijen hieromtrent gehoord worden350, maar een omgekeerde beweging is niet toegela-

ten351. Het Hof van Cassatie heeft hoe dan ook geen bezwaar dat feiten, ook al maken deze overspel 

uit, door de eiser toch als grove belediging worden aangevoerd. Voor zover het bewijs van de feiten 

geleverd wordt, kan de feitenrechter naar recht oordelen dat het gaat om een grove belediging352.  

Dit traditionele onderscheid tussen overspel en grove beledigingen wordt evenwel aan de kant ge-

schoven door het Hof van Cassatie, dat oordeelt dat de feitenrechter het overspel moet beoordelen 

rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak353. Het Hof maakt daardoor een onderscheid 

tussen het objectief karakter van het overspel, de ernst van de tekortkoming aan de getrouwheidsplicht, 

en het subjectief element, namelijk het beledigend karakter voor de echtgenoot354. De rechter die oor-

deelt dat het beledigend karakter van het overspel slechts kan worden opgeheven als aangetoond is dat 

er vanwege de andere echtgenoot verstandhouding, uitlokking of inschikkelijkheid, kuiperij, aanmoe-

diging of duidelijk aangetoonde instemming is geweest, schendt art. 229 en 231 BW355. In deze recht-

spraak ziet SENAEVE een duidelijke evolutie. Er wordt immers steeds meer rekening gehouden met de 

concrete invulling van de getrouwheids- en samenwoningsplicht door de echtgenoot die beweert bele-

digd te zijn356. Het beledigend karakter van overspel wordt dus naar de concrete omstandigheden be-

oordeeld, hoewel dit niet vereist is door art.229 BW. Overspel wordt niet langer automatisch als echt-

scheidingsgrond aanzien357 maar moet ook het vereiste beledigend karakter hebben358. Het is aan de 

overspelige echtgenoot te bewijzen dat het overspel niet beledigend is359, waardoor er toch geen volle-

dige gelijkschakeling is met de grove beledigingen. Toch wijst deze evolutie erop dat de huwelijks-

trouw op vandaag niet meer zo strikt wordt opgenomen360. Een inbreuk op de getrouwheidsplicht 
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wordt op vandaag niet steeds meer als een grove belediging of overspel aanzien, terwijl vroeger werd 

geoordeeld dat de getrouwheidsplicht van openbare orde was en een onderlinge overeenkomst om 

elkaar de volledige vrijheid te gunnen hierop een ernstige inbreuk vormde361. 

Hoewel er een afzonderlijke grond bestaat voor overspel, namelijk artikel 229 BW, heeft de recht-

spraak overspel ook als grove belediging beschouwd362. Het hof van beroep van Gent heeft geoordeeld 

dat de familiaire relatie die een vrouw heeft met een vroegere zakenpartner van haar echtgenoot, die 

trouwens bij hen verblijft, voor de echtgenoot een grove belediging vormt, terwijl de eenmalige po-

ging van haar echtgenoot om een dienster te verleiden buiten de echtelijke woning en zonder publieke-

lijk karakter geen echtscheiding rechtvaardigt363. Hierbij valt op dat in deze oudere rechtspraak een 

onderscheid gemaakt wordt naargelang de overspelige handelingen uitgaan van de vrouw, dan wel van 

de man. Dit onderscheid is historisch te verklaren, vermits de oorspronkelijke bepalingen van het Bur-

gerlijk Wetboek stipuleren dat het overspel van de vrouw steeds een grove belediging uitmaakt voor 

haar echtgenoot, terwijl het overspel van de man slechts beledigend is voor de echtgenote wanneer de 

overspelige relatie een duurzaam karakter heeft en bovendien in de echtelijke woning gepleegd wordt. 

Een eenmalige misstap van de man of een avontuurtje buitenshuis werden bijgevolg niet bestraft door 

de wet364. Onder het oude stelsel waarin de man als superieur beschouwd werd en de vrouw onder de 

maritale macht stond, is dit onderscheid nog enigszins te verklaren, maar vanuit de huidige maat-

schappij bekeken is dit onderscheid volkomen achterhaald en zelfs in strijd met art.10 van de Grond-

wet. Het valt de betreuren dat de wetgever dit onderscheid niet heeft weggewerkt bij het afschaffen 

van de maritale macht in 1958365 maar dat het wachten is tot 1974366 vooraleer overspel voor beide 

echtgenoten op gelijke voet geplaatst wordt en zijn strafbaar karakter verliest. In het streven naar de 

gelijkheid tussen de seksen is dit een doorn in het oog.  

Ook de rechtspraak is deze mening toegedaan. Door geleidelijk het begrip gezinswoning ruimer te 

interpreteren, wordt het overspel van de man vaker als een grove belediging aanzien367. Zo wordt ge-

oordeeld dat het overspel van de man buitenshuis voor de vrouw als een grove belediging aanzien kan 

worden, hoewel de voorwaarde dat de man slechts overspel pleegt als hij zijn bijzit in huis opneemt 

van openbare orde is368. 
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Daarnaast heeft de rechtspraak ook een andere een weg gevonden om het overspel van de man 

buitenshuis als een grove belediging die voldoende ernstig is om de echtscheiding te rechtvaardigen, te 

bestempelen. Het Gentse hof van beroep heeft geoordeeld dat de vrouw grof beledigd wordt door haar 

echtgenoot wanneer hij een dienstmeisje in huis neemt terwijl hij weet dat zij door zijn echtgenote 

gezien wordt als een rivale en zij bovendien in de publieke opinie wordt aanzien als zijn bijzit. Het feit 

dat het overspel in casu niet bewezen is, doet niet af aan het beledigend karakter van deze gedra-

ging369. De relatie van de man met een bijzit, nadat de echtgenoten zich weer verzoend hebben, wordt 

door het Hof van Cassatie dan weer als een grove belediging aanzien, omdat het publiek karakter van 

de relatie van de man met zijn bijzit grof beledigend is voor de echtgenote en de volharding van de 

man om deze relatie niet te verbreken, is op zich beschouwd ook een grove belediging370. Om dezelfde 

reden oordeelt het Hof dat de man, die zijn bijzit niet onderbrengt in de gezinswoning maar in een 

appartement, waar hij van maandag tot zaterdag verblijft, zijn echtgenote grof beledigt. Als verzwa-

rende omstandigheid geldt nog dat de man aan zijn overspel een publiek karakter geeft, waardoor de 

belediging voor de vrouw dermate ernstig wordt dat de echtscheiding gerechtvaardigd is371. Hoewel de 

echtscheiding in het voordeel van de vrouw wel wordt uitgesproken, zou deze zaak ook via een andere 

weg opgelost kunnen worden. De man verblijft zes dagen op de zeven in het appartement, dus is dit 

appartement in feite eerder als gemeenschappelijke woning te beschouwen, te meer daar de vrouw tot 

1958 verplicht was haar echtgenoot te volgen, en dat tot 1976 de man eenzijdig de echtelijke verblijf-

plaats kon vaststellen in geval van onenigheid tussen beide echtgenoten.372 In dit opzicht houdt hij de 

bijzit dus wel in de gemeenschappelijke woning. 

In de rechtspraak zijn daarnaast ook talrijke voorbeelden terug te vinden van gevallen die niet be-

antwoorden aan de strikte definitie van overspel, maar waarin toch een duidelijke tekortkoming aan de 

getrouwheidsplicht te vinden is. Ook deze gevallen kunnen voldoende ernstig zijn om een grove bele-

diging uit te maken373, hoewel een eenmalig feit op zich soms onvoldoende is om de echtscheiding te 

rechtvaardigen374. De liefkozingen, zoenen en de afzondering in de woning van een derde maken zwa-

re beledigingen uit die met overspel gelijkstaan, want zelfs indien er geen seksuele betrekkingen ge-

weest zijn, bewijst dergelijk gedrag een wederzijdse aantrekking, hetgeen beledigend is voor de andere 
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echtgenoot375. Een man die in een tijdschrift een zoekertje plaatst waarin hij te kennen geeft dat hij een 

dame wil leren kennen waarmee hij zijn leven kan overdoen, begaat ten aanzien van zijn echtgenote 

een grove belediging376. 

Het hof van beroep van Brussel oordeelt dat, hoewel het overspel van de vrouw niet bewezen is, 

de relatie die zij met een man heeft uiterst verdacht is en daardoor aanleiding geeft tot een interpretatie 

die voor de echtgenoot beledigend is, waardoor de echtscheiding gerechtvaardigd wordt377. Ook wan-

neer het gedrag van de echtgenoot overspel suggereert, zelfs al is dit niet het geval, kan dit een grove 

belediging uitmaken378. Wanneer de vrouw na de feitelijke scheiding gaat samenwonen met een man 

kan dit voor de echtgenoot een grove belediging uitmaken, vermits hij hierdoor aanzien zal worden als 

een bedrogen echtgenoot, zelfs als dit in werkelijkheid niet zo is379. Een hotelkamer met een tweeper-

soonsbed boeken is een grove belediging, zelfs als niet bewezen is dat er seksuele betrekkingen ge-

weest zijn380. 

De intieme briefwisseling van een vrouw met een derde, waarin ze aan die derde gevoelens van affec-

tie bekent, wordt door de rechtbank van eerste aanleg van Brussel evenwel niet als een voldoende re-

den aanzien, maar dit is slechts omdat de echtgenoot haar ernstig mishandeld heeft, haar ontrouw is 

geweest en haar verlaten heeft381. Deze rechtspraak wordt op vandaag in een cyberjasje gegoten, maar 

blijft van toepassing. Erotische chatgesprekken vormen op zich geen afdoend bewijs van een overspe-

lige relatie, maar wijzen wel op het bestaan van zwaar beledigende contacten, die op zich een vol-

doende grond tot echtscheiding vormen382. Ook een “mail met een hoog knuffelgehalte” fungeert hier 

als bewijs, te meer wanneer daarbij compromitterende foto’s uit het eindrapport van een privédetective 

gevoegd worden383.  

De hoge uitgaven voor de aankoop van pornografisch materiaal worden eveneens als een grove bele-

diging voor de echtgenote aanzien, niet enkel wegens de financiële impact hiervan op het gezin, maar 

ook en vooral wegens de morele verwerpelijkheid hiervan384. Hetzelfde kan gezegd worden van be-

langrijke uitgaven in bordelen385. 

 

                                                 
 
375 Rb. Luik 4 oktober 1984, Rev.trim.dr.fam. 1984, 334. 
376 Luik 15 juni 1998, JT 1998, 778. 
377 Brussel 13 december 1887, Pand.pér. 1888, 249. 
378 SENAEVE, P., Compendium, supra noot 104, 672. 
379 Rb. Luik 28 mei 1985, JL 1986, 140. 
380 Luik 21 december 1998, Div.Act. 1999, 103; Rev.trim.dr.fam. 1999, 525. 
381 Rb. Brussel 20 juni 1885, Pas. 1885, III, 340.  
382 G. VERSCHELDEN, “Erotisch chatten vormt geen grond tot echtscheiding”, Juristenkrant 2005, afl.114, 5; 
Brussel 12 april 2005, EJ 2005, 198, noot F. APS. 
383 G. VERSCHELDEN, “Liefdesmail aan minnaar aanvaard als bewijs bij echtscheiding”, Juristenkrant 2003, 
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384 Antwerpen 20 februari 2001, AJT 2001-02, 599. 
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Hoewel de rechtspraak een conservatief standpunt toegedicht krijgt, mogen de magistraten één 

ding niet uit het oog verliezen. Waar de wetgevende macht een log apparaat is met trage besluitvor-

ming, is de rechter een flexibele, soepele entiteit die via zijn besluitvorming een maatschappelijk aan-

gepaste betekenis kan geven aan wetteksten. Het zijn de rechters die, los van de vraag of zij nu con-

servatief dan wel progressief zijn, een meer rechtvaardige betekenis kunnen geven aan wetten die 

reeds decennia lang bestaan en daardoor aan opfrissing toe zijn. Het overspel zoals dat door de wet 

gedefinieerd wordt in art. 229 BW is immers niet per se dat wat door de publieke opinie als overspel 

wordt beschouwd. De magistratuur krijgt dus de belangrijke taak toebedeeld om – en dit geldt niet 

enkel voor overspel, maar ook voor grove beledigingen en meer algemeen voor iedere wet die voor 

interpretatie vatbaar is – ervoor te zorgen dat de wet aangepast blijft aan de hedendaagse normen en 

waarden. Wat betreft het overspel heeft de rechtspraak zijn rol voortreffelijk vervuld. In plaats van het 

overspel van rechtswege als een grove belediging te beschouwen, heeft de rechtspraak deze regeling 

naast zich neer gelegd en gaat het nu steeds concreet na of het overspel wel degelijk beledigend is386, 

dan wel aanvaardbaar is gezien de concrete omstandigheden. Op die manier leunt de rechtspraak veel 

dichter aan bij de hedendaagse realiteit. Er zijn immers situaties waar men begrip kan opbrengen voor 

de echtgenoot die er een buitenechtelijke relatie op nahoudt. Het ene overspel is het andere niet. Een 

plat avontuurtje kan niet gelijkgesteld worden met de relatie die een van de echtgenoten met een derde 

opbouwt na jarenlange emotionele en intieme verwaarlozing door de echtgenoot. In dit laatste geval 

ontbreekt immers het beledigend karakter en is er bijgevolg – naar de hedendaagse norm in de recht-

spraak – geen fout die de echtscheiding rechtvaardigt387. Zo heeft het hof van beroep van Bergen ge-

oordeeld dat de relatie die een man aangaat met een andere vrouw dan zijn echtgenote, twee jaar nadat 

zij hem heeft verlaten voor een andere man, geen grove belediging uitmaakt voor zijn echtgenote, 

maar slechts de uitoefening is van een vrijheid die hem door zijn echtgenote werd toegekend doordat 

zij de huwelijksband miskend heeft388. De vrouw heeft er immers zelf voor geopteerd de morele huwe-

lijksband te verbreken en kan zich bijgevolg niet meer beledigd voelen door het overspel van haar 

echtgenoot. Dit principe geldt niet enkel wanneer enige tijd verlopen is nadat de huwelijksband de 

facto verbroken wordt, maar ook wanneer de echtgenote een lange tijd – 23 jaar – laat verstrijken 

vooraleer zij het beledigend karakter van het overspel van haar man inroept.  

Om toch niet te vervallen in een gedoogbeleid, rust de bewijslast evenwel nog steeds op de over-

spelige echtgenoot389. 
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II. Homoseksualiteit 
Homoseksualiteit kan beschouwd worden als een bijzondere vorm van overspeligheid, omdat als 

bijkomend element geldt dat de partner hetzelfde geslacht heeft als de overspelige echtgenoot. Dat 

homoseksualiteit als grove belediging aanzien wordt390, vloeit in eerste instantie voort uit het feit dat 

dit een vorm van overspel betekent en dus een inbreuk op de getrouwheidsplicht vormt. Het Hof van 

Cassatie heeft bevestigd dat ook overspel met iemand van hetzelfde geslacht mogelijk is391, maar het is 

zeer opmerkelijk dat deze beslissing op zich laat wachten tot 1998, nu amper een decennium geleden. 

Het is wel zeer naïef te denken dat homoseksualiteit niet voorkomt, en het is wel zeer onrechtvaardig 

te oordelen dat iemand die seksuele betrekkingen heeft met een persoon van het andere geslacht wel 

overspel pleegt, terwijl iemand die een seksuele relatie heeft met een persoon van hetzelfde geslacht 

dit niet doet. Een dergelijke interpretatie is fundamenteel in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals 

geponeerd in artikel 10 van de Grondwet. 

Hoewel homoseksualiteit vaak gepaard gaat met een buitenechtelijke relatie, zijn er ook gevallen te-

rug te vinden in de rechtspraak waar homoseksualiteit in se als beledigend wordt beschouwd, zelfs al 

geeft de homoseksuele echtgenoot hieraan niet lijfelijk toe. Zo heeft het Luikse hof van beroep beslist 

dat de echtgenote door haar intimiteit met een andere vrouw haar echtgenoot grof beledigt392. Deze 

uitspraak is wel beïnvloed door het feit dat de vrouw vroeger al een seksuele relatie met een andere 

vrouw heeft gehad, maar waarover de echtgenoten zich verzoend hebben. De rechtbank van eerste 

aanleg van Luik gaat in een latere zaak echter nog verder in zijn oordeel en spreekt de echtscheiding 

uit in het nadeel van de echtgenoot, omdat hij in een brief zijn homoseksualiteit opbiecht aan zijn 

vrouw393. De rechtbank oordeelt dat de man, zelfs al had hij slechts de bedoeling eerlijk te zijn en de 

waarheid te vertellen aan zijn echtgenote, haar toch diep gekwetst heeft. Het is immers legitiem dat zij 

zich hierdoor bedrogen voelt, zelfs al had de man niet de bedoeling haar te beledigen. Deze uitspraak 

gaat evenwel ver in zijn interpretatie van wat als een grove belediging beschouwd moet worden en is 

daarom bekritiseerbaar. Nergens in dit vonnis is immers sprake van overspel. De vrouw verwijt haar 

echtgenoot enkel dat hij homoseksueel is, hoewel ze anderzijds voor de rechtbank verklaard heeft dat 

ze een zekere opluchting ondervonden heeft nu ze weet waarom hun huwelijk spaak gelopen is.  

De vraag rijst echter op welke grond de rechtspraak homoseksualiteit als grove belediging weer-

houdt. DE BRUYNE oordeelt dat de belediging schuilt in de miskenning van de mannelijkheid of vrou-

welijkheid van de huwelijkspartner, eerder dan in het feit dat de echtgenoot een buitenechtelijke relatie 

heeft394.  

                                                 
 
390 J. DE BRUYNE, “Sexueel wangedrag als grondslag tot echtscheiding”, RW 1960-61, (913) 925-926; Rb. Ant-
werpen 26 mei 1888, Pand.pér. 1888, 1544. 
391 Cass. 17 december 1998, EJ 1999, 25. 
392 Luik 6 juni 1984, JL 1984, 409. 
393 Rb. Luik 8 juni 2000, Rev.trim.dr.fam. 2000, 382, noot N. DANDOY. 
394 J. DE BRUYNE, “Sexueel wangedrag als grondslag tot echtscheiding”, RW 1960-61, (913) 926. 
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Deze mening kan niet bijgetreden worden. Een feit kan slechts als grove belediging aangemerkt 

worden voor zover er sprake is van een vrijwillige, ernstige en beledigende schending van een huwe-

lijksplicht. Deze definitie is op verschillende punten niet toepasselijk op homoseksualiteit. Er moet in 

dit opzicht een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen homoseksualiteit op zich en homoseksu-

ele relaties. 

Wanneer een van beide huwelijkspartners een relatie heeft met een persoon van hetzelfde geslacht, 

ligt het voor de hand dat de echtgenoot zich hierdoor beledigd voelt. In deze hypothese is er immers 

sprake van overspel395. Het feit dat de relatie in kwestie homoseksueel is, doet op dit punt feitelijk niet 

ter zake. Hooguit kan men argumenteren dat de bedrogen echtgenoot zich hierdoor nog iets zwaarder 

beledigd voelt, omdat dit vragen zou kunnen doen rijzen over de eigen vrouwelijkheid of mannelijk-

heid. Het is aannemelijk dat een homoseksuele relatie voor de bedrogen echtgenoot moeilijker te 

plaatsen is dan een heteroseksuele relatie. De burgerlijke rechtbank van Antwerpen bevestigt dat het 

geen twijfel lijdt “dat een homoseksuele relatie van een gehuwde man voor zijn echtgenote minstens 

even beledigend – zo niet nog meer beledigend – is dan een overspelige relatie met een andere vrouw” 

(eigen cursivering)396.  

De tweede hypothese, die aan de orde is in het vonnis van de rechtbank van Luik, is echter proble-

matischer. Louter passieve homoseksuele neigingen vormen immers geen inbreuk op een huwelijks-

verplichting397. Bovendien wordt algemeen aangenomen dat homoseksualiteit iets is dat onvrijwillig 

voorvalt, zonder dat de menselijke wil er vat op heeft. Voor zover homoseksualiteit al als een inbreuk 

op een huwelijksplicht beschouwd kan worden, ontbreekt het vrijwillig karakter dat vereist is om van 

een grove belediging te kunnen spreken. Homoseksualiteit op zich maakt dus strikt genomen geen 

echtscheidingsgrond uit, tenzij in één bijzonder geval. Wanneer de echtgenoot reeds voor het huwelijk 

weet dat hij homoseksueel is en dit bedrieglijk verzwijgt voor zijn echtgenote, kan dit als een grove 

belediging beschouwd worden, niet omdat dit een inbreuk vormt op de getrouwheidsplicht maar wel 

omdat de verzwijging gekwalificeerd kan worden als een inbreuk op de plicht van wederzijds respect. 

Bovendien gaat het om een feit dat tot gevolg kan hebben dat het huwelijk niet gesloten zou worden, 

mocht dit meegedeeld zijn voordat het huwelijks gesloten is. Zoals reeds hoger vermeld, kunnen feiten 

van voor het huwelijk als grove belediging aangemerkt worden. 

 

Hoewel de uitspraak van de rechtbank van Luik juridisch dus niet correct is, valt er toch iets voor te 

zeggen. Eenmaal de echtgenoten weten dat één van hen homoseksueel of lesbisch is, zal hun huwelijk 

als erg onwennig en onbehaaglijk aanvoelen. Het is aannemelijk dat zij, naar aanleiding van de open-

baring door de echtgenoot, uit de echt willen scheiden.  

                                                 
 
395 Luik 21 december 1998, Div.Act. 1999, 103; Rev.trim.dr.fam. 1999, 525. 
396 Rb. Antwerpen 24 november 1994, RW 1995-96, 509, noot F. APS. 
397 N. DANDOY, “L’homosexualité refoulée: cause de divorce?”, (noot onder Rb. Luik 8 juni 2000), 
Rev.trim.dr.fam. 2000, (382) 387; P. SENAEVE, Compendium, supra noot 104, 672. 
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Waarschijnlijk is het vonnis van de rechtbank van Luik een poging om op een zo billijk mogelijke 

manier de toestand te regelen. Een echtscheiding door onderlinge toestemming werd niet gevorderd, 

dus kon ook niet toegestaan worden. De echtscheiding niet toestaan is, gezien de omstandigheden, 

geen optie. Aan de vrouw kan evenmin iets verweten worden, vermits haar reactie op de homoseksua-

liteit van haar man als normaal beschouwd kan worden. De enige optie die nog rest is de echtscheiding 

uit te spreken in het nadeel van de man. Hoewel hij geen fout beging, is zijn homoseksualiteit (en de 

uiteindelijke openbaring hiervan aan de echtgenote) de oorzaak van de onherstelbare ontwrichting van 

het huwelijk. 

Tussen de regels door kan uit vonnis een duidelijke schreeuw om vernieuwing gehoord worden. Het 

hopeloos verouderde art.231 BW is compleet ontoereikend geworden om dergelijke zaken op te los-

sen. Waar homoseksualiteit vroeger als een seksuele perversie of een ziekte beschouwd werd en dus in 

het keurslijf van de grove belediging gewrongen werd, hetgeen bij voorbeeld blijkt uit de rechtspraak 

van de rechtbank eerste aanleg van Brussel, die homoseksuele praktijken bestempelt als in strijd met 

de huwelijksmoraal398, is dit pad nu definitief verlaten399. Homoseksualiteit wordt nu niet meer gezien 

als een fout maar als een feit, hetgeen ook onderschreven wordt door het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens400. De nieuwe echtscheidingswet van 2007 komt hieraan tegemoet vanuit het idee van 

de foutloze echtscheiding. 

In het kader van homohuwelijken geldt dezelfde redenering uiteraard wanneer een van de partners 

heteroseksueel blijkt te zijn. 

C. Hulp en bijstand 

In de rechtsleer worden de hulp- en bijstandsverplichting vaak in één adem genoemd. De twee 

verplichtingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De hulpverplichting is de specifieke onder-

houdsverplichting tussen echtgenoten, die in principe in natura in de echtelijke verblijfplaats uitge-

voerd moet worden, maar bij conflict vervangen kan worden door een onderhoudsgeld401. De echtge-

noten zijn immers verplicht aan elkaar alles te geven wat nodig is om te leven. De bijstandsverplich-

ting omvat op zijn beurt het geheel van zorgen en morele genegenheid die de echtgenoten elkaar ver-

schuldigd zijn. De hulpverplichting is eerder materieel van aard, de plicht tot bijstand is de immaterië-

le tegenhanger. 

Aangezien de hulpverplichting de materiele plicht om bij te dragen in het huwelijk bevat, wordt 

deze bepaling ingeroepen wanneer er financiële betwistingen bestaan. De tekortkoming aan een huwe-

lijksplicht die de echtgenoten elkaar hier het vaakst verwijten, betreft het niet betalen van het onder-

                                                 
 
398 Rb. Brussel 30 maart 1977, RW 1977-78, 192. 
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Serie A, Vol. 45, par.60. 
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houdsgeld, hetzij voor de echtgenoot zelf, hetzij voor de kinderen402. Wanneer evenwel uit de omstan-

digheden blijkt dat de man niet de bedoeling heeft zijn echtgenote in nood te laten maar dat hij, gezien 

zijn gevorderde leeftijd en zijn opname in een verzorgingstehuis, zelf nauwelijks de rekeningen kan 

betalen, betreft het niet betalen van het onderhoudsgeld geen grove belediging403. De echtgenoot die 

het onderhoudsgeld niet betaalt kan strafrechtelijk veroordeeld worden wegens familieverlating404 

wanneer hij vrijwillig in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. Deze veroordeling kan op 

zich een grond tot echtscheiding uitmaken, op voorwaarde evenwel dat het beledigend karakter ervan 

aangetoond wordt405, vermits hierdoor een uitdrukkelijk en onweerlegbaar bewijs van de tekortkoming 

van de echtgenoot aan zijn verplichting van hulp en bijstand wordt geleverd. 

Ook het geval waar een echtgenote haar man aangeeft bij de fiscus met de bedoeling hem te scha-

den, wordt als een grove belediging beschouwd406, evenals de weigering om werk te zoeken407 en de 

echtelijke woning te onderhouden408. 

Daarnaast kan ook de weigering om het bezoekrecht uit te oefenen als grove belediging aange-

voerd worden. De echtgenoten hebben immers ook de verplichting om de regeling met betrekking tot 

de kinderen na te leven. Wanneer de man bij voorbeeld het kind vrijwillig aan het hoederecht van de 

moeder onttrekt terwijl hij weet dat hij hierdoor misbruik maakt van de genegenheid van de echtgeno-

te voor het kind en haar hiermee in haar meest intieme gevoelens raakt, begaat de echtgenoot een gro-

ve fout409. De weigering het bezoekrecht toe te laten aan de echtgenoot is evenwel geen grove beledi-

ging wanneer deze veroordeeld is wegens familieverlating410. 

De bijstandsverplichting houdt in dat de echtgenoten verplicht zijn voor elkaar te zorgen en elkaar 

een zekere genegenheid te schenken, een wederzijdse verplichting die vaak in het gedrang komt wan-

neer een van de echtgenoten getroffen wordt door ziekte. Hoewel dit soms een zwaar kruis is om dra-

gen, worden van de andere echtgenoot toch solidariteit en goede zorgen verwacht. De tekortkoming 

aan een dergelijke verplichting vormt voor de andere een grove belediging411. Zo heeft het hof van 

beroep van Luik, met in zijn kielzog het Hof van Cassatie412, beslist dat een echtgenoot die zijn vrouw 

niet bezoekt in het ziekenhuis en de paasgeschenken die zij aan de kinderen had gestuurd, weigert, 
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grove beledigingen begaat die de echtscheiding rechtvaardigen413. Een echtgenote die, nadat haar man 

werd opgenomen wegens zenuwoverspanning, elk contact met hem weigert, hem volledig negeert en 

zijn verzoek om het echtelijk leven voort te zetten van de hand wijst, handelt op beledigende wijze414. 

De rechtspraak stelt daarbij nog uitdrukkelijk dat een echtgenoot die ten gevolge van ziekte tekort 

komt aan de huwelijksverplichtingen, de andere echtgenoot hiermee niet beledigt415.  

De bijstandsverplichting betreft dus in eerste instantie handelingen die rechtstreeks tot de andere 

echtgenoot gericht worden en die doen blijken van genegenheid en zorg. Opmerkelijk is evenwel dat 

ook handelingen die slechts onrechtstreeks een impact hebben op de echtgenoot ook als tekortkoming 

aan de bijstandverplichting aangemerkt kunnen worden en aldus een grove belediging vormen. Zo is 

reeds enkele malen beslist dat de zelfmoordpoging die door een echtgenoot ondernomen wordt, een 

grove belediging uitmaakt voor de andere. De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen is de eerste 

geweest die deze bijzondere uitspraak heeft gedaan, daarin later gevolgd door de rechtbank van eerste 

aanleg van Nijvel416. De rechtbank van Antwerpen heeft beslist dat de bewuste en gemeende zelf-

moordpoging van een man na amper vier maanden huwelijk een grove belediging vormt voor zijn 

echtgenote, te meer daar hij haar geen enkele tekortkoming ten laste legt. De rechtbank argumenteert 

dat de man, door zijn poging om zich van het leven te beroven, zich op de meest volstrekte wijze aan 

zijn huwelijksplichten wil onttrekken en de genegenheid die de echtgenote hem toedraagt, miskent. 

Bovendien wordt zij nu opgezadeld met zijn permanente blindheid, hetgeen normaal niet te verwach-

ten was, maar waardoor ze hem extra hulp moet bieden waar hij normaal had kunnen bijdragen tot 

morele en materiële hulp aan zijn echtgenote417. De rechtbank van Nijvel oordeelt dat de meervoudige 

zelfmoordpoging van de echtgenoot, gezien de concrete omstandigheden, als een grove belediging 

beschouwd moet worden418. 

Deze rechtspraak valt niet enkel op door zijn onderwerp, maar ook doordat het slechts gaat om 

een zeer beperkt aantal uitspraken, die bovendien dateren van het einde van de twintigste eeuw. 

Volgens SENAEVE bestaat er geen recht om zichzelf het leven te ontnemen. Algemeen wordt zelf-

moord als ongeoorloofd geacht en dus gesanctioneerd met de burgerlijke sanctie van echtscheiding, 

hoewel zelfmoord geen misdrijf vormt419. Ook de rechtspraak is deze mening toegedaan. Het voor-

naamste argument dat beide geciteerde rechtbanken naar voor schuiven, lijkt te zijn dat de echtgenoot 

door de zelfmoordpoging op de meest ultieme wijze tracht te ontkomen aan zijn huwelijksverplichtin-

gen. Dit is nochtans betwijfelbaar, vermits beide rechtbanken zeer omstandig de concrete feiten be-

schrijven en hun besluit hierop staven. De rechtbank van Nijvel spreekt zelfs uitdrukkelijk over “le 
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caractère particulièrement injurieux des circonstances ayant entouré les tentatives de suicide”420. De 

belediging lijkt bijgevolg eerder te schuilen in de begeleidende omstandigheden dan in de wanhoops-

daad zelf. Hoewel de literatuur een algemene regel distilleert uit deze twee vonnissen, lijkt deze con-

clusie toch wat voorbarig gezien de hoge impact van de concrete omstandigheden. Opnieuw lijkt de 

toepassing van het foutbegrip wat bij het haar getrokken. Gaat de poging tot zelfdoding gepaard met 

beledigende omstandigheden, dan is het wellicht beter te verwijzen naar deze omstandigheden, eerder 

dan naar de zelfmoordpoging zelf, om de echtscheiding uit te spreken.  

In de zaak voor de Antwerpse rechtbank heeft het vonnis daarenboven een bijzondere implicatie. 

Hoger werd reeds vermeld dat de echtgenoten ertoe gehouden zijn elkaar de nodige verzorging te bie-

den in geval van ziekte. Bij uitbreiding geldt dezelfde verplichting wanneer men getroffen wordt door 

een ongeval, met invaliditeit tot gevolg. Uit het vonnis van de rechtbank van Antwerpen kan echter 

afgeleid worden dat deze verplichting niet bestaat wanneer de echtgenoot zich vrijwillig in een toe-

stand van blijvende invaliditeit heeft gebracht. Opnieuw is het niet zozeer de poging tot zelfdoding op 

zich die een beledigend karakter vertoont, maar wel het feit dat hierdoor een onevenredig beroep ge-

daan wordt op de bijstand van de echtgenote, terwijl de man zelf niets meer bijdraagt tot het huwelijk. 

Vanuit het standpunt van de vrouw bekeken is deze uitspraak rechtvaardig. Het is evenwel nog maar 

de vraag wat een dergelijke uitspraak teweegbrengt bij een persoon die net een dergelijke turbulente 

periode achter de rug heeft. Een zelfmoordpoging komt immers niet uit de lucht vallen, maar wijst 

wellicht op een algemene toestand van onbehagen en een uiterst negatieve gemoedstoestand. Vanuit 

menselijk standpunt lijkt mijns inziens ook hier de onherstelbare ontwrichting wellicht een betere op-

lossing te bieden, omdat de fout dan niet langer gelegd wordt bij diegene die het wellicht mentaal al 

zeer zwaar te verduren gehad heeft. Door te argumenteren dat het huwelijk in deze situatie onherstel-

baar ontwricht wordt, zonder daarbij iemand met de vinger te wijzen, worden de negatieve gevolgen 

van deze traumatiserende ervaring zoveel als mogelijk beperkt421.  

De vraag rijst of men hier wel kan gewagen van een onherstelbare ontwrichting. Volgens het hui-

dige art.229 BW is het huwelijk onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven 

tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden ingevolge die 

ontwrichting. Uit deze definitie valt weinig duidelijkheid te puren. De rechtbank van eerste aanleg van 

Antwerpen verwijst in zijn vonnis naar de normale verwachtingen van de echtgenote. Men kan argu-

menteren dat de situatie die door een echtgenoot zelf in de hand gewerkt wordt en niet in het normale 

verwachtingspatroon van de andere echtgenoot ligt, de onherstelbare ontwrichting van hun relatie te-

weeg brengt. Door een bewuste handeling van de andere echtgenoot wordt immers het beeld dat de 

vrouw voor ogen had aan diggelen geslagen. De rechter zal daarbij een zeer delicate evenwichtsoefe-
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ning moeten maken tussen de belangen van beide partijen. Een parallel kan gemaakt worden met de 

weigering kinderen te krijgen, waarbij eveneens door een bewuste handeling – met name een weige-

ring – van de echtgenoot het verwachtingspatroon van de partner radicaal doorbroken worden. 

Nog een laatste opmerking hierbij: de zelfmoordpoging is een grove belediging, de effectieve 

zelfdoding uiteraard niet. Wanneer een echtgenoot zich met succes van het leven berooft, wordt het 

huwelijk immers van rechtswege ontbonden door de dood van een van de echtgenoten422 en is een 

echtscheidingsvordering niet meer mogelijk. 

                                                 
 
422 Art.227 BW. 
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Afdeling 2. De morele verplichtingen 

Naast de verplichtingen die in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen, bestaat ook de wederzijd-

se verplichting tot waardering, eerbied en vertrouwen423. Een inbreuk op deze morele verplichting kan 

de levensgemeenschap ernstig verstoren en wordt voor de echtscheidingsrechter vaak ingeroepen door 

de echtgenoten. Het is vooral in deze morele verplichting dat de rechter zijn kans heeft gezien het be-

grip grove beledigingen een veel ruimere inhoud te geven dan hetgeen door de wetgever werd voor-

zien. Toch blijkt volgens GERLO ook hier weer dat het foutbegrip in het echtscheidingsrecht achter-

haald is, want “waar het resultaat van de gedraging, de duurzame ontwrichting van het huwelijk, dui-

delijk is vast te stellen, moet in ons huidig424 echtscheidingsrecht telkens het moeilijke onderzoek naar 

het foutief en grof beledigend karakter van de gedraging geschieden”425.  

A. Karakter en algemene houding van de echtgenoten 
In de rechtspraak worden niet enkel concrete gedragingen als grove belediging voorgedragen, 

maar ook de algemene houding van de echtgenoten of zelfs bepaalde karaktertrekken zijn voor de 

andere echtgenoot vaak een bron van ergernis. De rechterlijke uitspraken hieromtrent zijn even gevari-

eerd als talrijk.  

Nochtans worden dergelijke karaktergebreken door de rechtspraak in principe niet als grove bele-

diging aanvaard426. Het gaat immers over een natuurlijke gesteldheid die, hoewel deze soms zeer er-

gerlijk kan zijn, toch geen belediging vormt427. Als algemene regel kan gesteld worden dat onder het 

regime van het Burgerlijk wetboek karaktergebreken slechts als grove belediging in aanmerking ge-

nomen kunnen worden voor zover de waardigheid en de eer van de andere echtgenoot in het gedrang 

komen428 of voor zover dit karaktergebrek gepaard gaat met tekortkoming aan een huwelijksplicht429. 

De echtscheiding wordt immers uitgesproken als sanctie wegens gedragingen die onverenigbaar zijn 

met het echtelijke leven en niet als remedie omdat het huwelijk mislukt is430. Zo zullen egoïsme, een 

opvliegend of afstandelijk karakter, gierigheid of vrijgevigheid van de echtgenoot in beginsel geen 

grove beledigingen uitmaken431.  

                                                 
 
423 Rb. Brussel 22 april 1876, Pas. 1877, III, 174.  
424 De auteur verwijst naar het echtscheidingsrecht voor 2007. 
425 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, supra noot 18, 205. 
426 Rb. Brussel 14 januari 1888, Pand.pér. 1888, 1058; Luik 22 juni 1950, JL 1950-51, 33; Brussel 26 juni 1984, 
Rev.trim.dr.fam. 1984, 319; Rb. Luik 20 december 1988, JLMB 1989, 134; Luik 7 april 1992, Rev.trim.dr.fam. 
1993, 88, noot J.-L. RENCHON; Y.-H. LELEU, Droit des personnes et de la famille, Brussel, Larcier, 2005, 381. 
427 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT,  “Divorce” in Pandectes Belges, supra noot 159, 494. 
428 A. DUELZ, Le droit de divorce in C. PANIER (ed.), Le droit actuel, Brussel, De Boeck, 1989, 74 ; Rb. Luik 21 
november 1985, JL 1986, 300; Luik 25 april 1989, JLMB 1989, 1197; Gent 29 april 1996, AJT 1996-97, 295; 
Luik 7 oktober 1996, Rev.trim.dr.fam. 1997, 101. 
429 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, supra noot 18, 207. 
430 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 86. 
431 W. FORRIER en J. GERLO, “artikel 231B.W.”, supra noot 96, 16; Brussel 10 oktober 1951, Pas. 1952, II, 75; 
Brussel 26 juni 1984, Rev.trim.dr.fam. 1984, 319; Luik 25 april 1989, JLMB 1989, 1197; Luik 11 februari 1991, 
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Het Napoleontische regime staat hierdoor in schril contrast met de regeling uit de Franse Revolu-

tie, waar de wet uitdrukkelijk vermeldt dat men uit de echt kan scheiden wegens de onverenigbaarheid 

van karakter432. Deze bepaling kadert geheel in de opvattingen die de Franse revolutionairen hadden, 

namelijk dat iedere mens de volledige vrijheid moest bezitten om uit het huwelijk te kunnen stappen, 

vermits dit huwelijk een regelrechte inbreuk op de individuele vrijheid was.  

Hoewel ergerlijke karaktertrekken in beginsel dus geen echtscheidingsgrond uitmaken, kunnen de 

omstandigheden hieraan desgevallend toch een beledigend karakter geven433. Wanneer de concrete 

gedragingen van een echtgenoot afbreuk doen aan de waardigheid van de ander434 of wanneer het gaat 

om een opzettelijk, bestendig en vernederend gedrag435, stelt de echtscheidingsrechter zich soepeler op 

en spreekt toch de echtscheiding uit. Dit is bij voorbeeld het geval wanneer een vrouw meer aandacht 

heeft voor haar kat dan voor haar echtgenoot, waardoor hij aan zenuwtoevallen begint te leiden en 

sterk vermagert, omdat hieruit blijkt dat de houding van de vrouw vrijwillig en bewust zwaar beledi-

gend is436 of wanneer een man zijn echtgenote in het bijzijn van derden voortdurend kleineert door te 

wijzen op haar mentale achterstand, die trouwens niet bewezen is437. 

Ook middelengebruik en –misbruik worden in deze context vaak geciteerd, hoewel dit strikt ge-

nomen geen karaktergebrek uitmaakt. Het overmatig gebruik van verdovende middelen, geneesmidde-

len, tabaksproducten of alcohol kan een grove belediging uitmaken wanneer het gezin eronder lijdt en 

het echtelijke leven er onmogelijk door wordt438, terwijl een eenmalig feit van dronkenschap geen 

echtscheidingsgrond uitmaakt439.  

De rechtspraak die handelt over dronkenschap is bijzonder talrijk en laat daardoor toe een histori-

sche evolutie te zien in de motivering van de magistraten. Op vandaag wordt immers algemeen aan-

vaard dat dronkenschap een echtscheidingsgrond vormt wanneer het echtelijke leven er onder lijdt, 

                                                                                                                                                         
 
Rev.trim.dr.fam. 1992, 289; Luik 25 maart 1991, Rev.trim.dr.fam. 1993, 34, noot J.-L. RENCHON; Luik 23 sep-
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maar dit is niet steeds zo geweest440. De eerste uitspraken waarin dronkenschap als echtscheidings-

grond wordt aangenomen, dateren van de tweede helft van de negentiende eeuw. Het Brusselse hof 

van beroep benadrukt wel dat de dronkenschap gepaard moet gaan met bepaalde omstandigheden, 

maar herinnert aan de grote appreciatiemarge van de feitenrechter, die concreet moet onderzoeken of 

de feiten beledigend zijn441. In de oudere uitspraken wordt de belediging dus vooral gezien in de ex-

terne gevolgen van de dronkenschap naar de maatschappij. De concrete omstandigheden die door de 

rechtspraak vereist worden, kunnen in hoofdzaak tot drie categorieën teruggebracht worden. Dronken-

schap is met name beledigend voor de partner wanneer dit een gewoonte wordt, schandaalverwekkend 

is of wanneer het de vrouw is die zich bedrinkt442. Het onderscheid dat hier nog maar eens wordt ge-

maakt tussen mannen en vrouwen wordt verklaard doordat “dans l’état actuel de nos moeurs, l’homme 

est plus aisément entraîné à de semblable mésaventures”443. De rechtbank van Verviers voegt daar nog 

aan toe dat vereist is dat de echtgenote zichzelf in staat van dronkenschap heeft gebracht of dat dit niet 

het gevolg is van een fysieke of mentale gesteldheid444. Deze voorwaarde is eigenlijk logisch, omdat in 

het omgekeerde geval de toerekenbaarheid van de echtgenote in het gedrang zou komen, waardoor de 

handelingen geen vrijwillig karakter zouden hebben en dus geen beledigingen zouden vormen. 

Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw is een wijziging in deze motivering merkbaar. Alcoho-

lisme wordt steeds meer gezien als een ziekte445 die men kan genezen, maar waarvoor uiteraard beroep 

gedaan wordt op de hulp en bijstand die de andere echtgenoot verplicht moet bieden446. Het lijkt 

evenwel tegenstrijdig dat een ziekte, namelijk alcoholisme, een grond tot echtscheiding kan vormen. 

Eén van de essentiële voorwaarden opdat er sprake is van een grove belediging, is immers dat de echt-

genoot een bepaalde gedraging vrijwillig stelt, hetgeen bezwaarlijk het geval is bij ziekte. Concreet 

zou dit betekenen dat, vermits alcoholisme een ziekte is, dit nooit een grond tot echtscheiding kan 

uitmaken. Nochtans is deze contradictie slechts schijn. De rechtspraak aanvaardt immers dat overma-

tig alcoholgebruik op zichzelf geen echtscheidingsgrond kan uitmaken, maar dat het de begeleidende 

omstandigheden zijn, dus de oorzaak of de gevolgen van de chronische dronkenschap, die een beledi-

ging vormen voor de andere echtgenoot447. Bovendien heeft de echtgenoot zichzelf in een toestand van 

dronkenschap gebracht, waardoor hij toch geacht wordt toerekeningsvatbaar te zijn en de beledigingen 
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die begaan worden tijdens deze toestand van dronkenschap toch toerekenbaar zijn448. Wanneer een 

alcoholverslaving evenwel te wijten is aan een bestaande pathologische toestand die niet afhankelijk is 

van de wil van de echtgenoot, bij voorbeeld een zware depressie449, is er geen sprake van grove bele-

digingen450.  

Bovendien is de klemtoon verplaatst naar de familiale context, terwijl de vroegste rechtspraak de 

belediging eerder ziet in de schande tegenover de gemeenschap. Op vandaag kijkt de rechtspraak naar 

de werkelijke impact op de andere echtgenoot en – hoe kan het ook anders – hun onderlinge relatie. 

Hoewel de rechtspraak formeel nog werkt vanuit het foutbegrip, is de facto al overgeschakeld op de 

onherstelbare ontwrichting als echtscheidingsgrond. Dronkenschap wordt aanvaard als grond tot echt-

scheiding wanneer het echtelijk leven hierdoor onmogelijk wordt451, wat als criterium zeer dicht aan-

leunt bij de onherstelbare ontwrichting, hetgeen betekent dat de echtscheiding wordt toegestaan wan-

neer de voortzetting van het echtelijke leven redelijkerwijs onmogelijk is geworden. De beoordeling 

van de feiten wordt steeds meer gericht op de schade die hierdoor wordt toegebracht aan de andere 

echtgenoot of aan het huwelijksleven, terwijl de foutieve gedraging naar de achtergrond verdwijnt. 

Het gaat uiteindelijk zelfs zo ver dat het hof van beroep van Luik expliciet oordeelt dat de vorde-

ring in eerste aanleg terecht is afgewezen, omdat de argumenten die de echtgenoten aanhalen niet ge-

schikt zijn om een echtscheiding op grond van fout te rechtvaardigen, maar wel een echtscheiding als 

remedie452. Een duidelijkere voorzet voor de wetgever is nauwelijks mogelijk. 

B. Ideologische conflicten 
Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, godsdienst en meningsuiting. De echtgenoten kun-

nen dus in principe de godsdienst van hun keuze uitoefenen op de manier die zij passend achten, zon-

der dat dit beledigend is voor de ander453. De uitoefening van dit recht moet in principe gerespecteerd 

worden door de andere echtgenoot. Nochtans kan de manier waarop deze godsdienst of vrijzinnigheid 

beleden wordt, beledigend zijn voor deze echtgenoot, waardoor een echtscheiding op grond van 

art.231 BW gerechtvaardigd wordt454. De vrijheid van de ene echtgenoot wordt immers begrensd door 

dezelfde vrijheid van de andere455.  
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451 Brussel 10 april 1973, JT 1974, 139; Rb. Brussel 23 november 1973, JT 1974, 103; Cass. 2 mei 1974, Pas. 
1974, I, 909. 
452 Luik 7 april 1992, Rev.trim.dr.fam. 1993, 88, noot J.-L. RENCHON. 
453 Rb. Doornik 30 juni 1997, EJ 1998, 92, noot E. COENE. 
454 J. GERLO, Handboek voor familierecht, I, supra noot 18, 206; Rb. Bergen 7 februari 1995, Div.Act. 1996, 78. 
455 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 83; Brussel 17 juli 
1889, Pas. 1889, II, 408. 



 
 

85 

In de rechtspraak zijn gevallen terug te vinden waarin een echtgenoot zich beledigd voelt omdat de 

andere weigert een kerkelijk huwelijk af te sluiten456 of een gemeenschappelijk kind te laten dopen en 

het een opvoeding te geven volgens een bepaald geloof457.  

Nochtans wordt zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak niet unaniem aanvaard dat deze wei-

gering een grove belediging vormt. Volgens LAURENT wordt er immers geen huwelijksplicht ge-

schonden458, zelfs niet wanneer er vooraf een belofte werd afgelegd. Deze benadering vindt op van-

daag geen navolging meer, vermits men nu unaniem erkent dat op de echtgenoten ook de morele ver-

plichting van eerbied, waardering en achting rust. Bovendien argumenteert LAURENT dat het gaat om 

feiten die dateren van voor de huwelijkssluiting, hetgeen volgens de auteur geen echtscheidingsgrond 

kan uitmaken. Deze zienswijze is evenwel manifest foutief. Hoewel de belofte om een kerkelijk huwe-

lijk aan te gaan dateert van voor de huwelijkssluiting, vloeit de grove belediging voort uit het niet na-

leven van deze belofte, wat gebeurt nadat het huwelijk is gesloten459. DE BRUYNE stelt dat evenveel 

respect moet opgebracht worden voor de vrijzinnigheid van de ene echtgenoot als voor de gelovigheid 

van de andere. De fout kan volgens hem bezwaarlijk gelegd worden bij de niet-gelovige echtgenoot, 

omdat op beide echtgenoten de verplichting van een wederzijds respect rust460. 

De rechtbank van Brussel staat evenwel in de negentiende eeuw niet toe dat de echtscheiding 

wordt uitgesproken omwille van de weigering van de echtgenoot om het kerkelijk huwelijk te sluiten, 

omdat het huwelijk slechts zeer uitzonderlijk ontbonden kan worden om ernstige redenen die de sa-

menwoning verder onmogelijk maken en die ernstig en beledigend zijn voor de echtgenote461. Volgens 

de rechtbank doet het feit dat de man het hazenpad gekozen heeft tussen het afsluiten van het burger-

lijk en het kerkelijk huwelijk en sindsdien niets meer van zich heeft laten horen wel afbreuk aan zijn 

eigen waardigheid, maar tast dit de waardigheid van de vrouw niet aan. Dit wordt terecht bekritiseerd 

in de literatuur, omdat de man op die manier de spot drijft met de vrouw en haar overtuigingen, het-

geen op zichzelf al beledigend is462. 

Hoewel op vandaag het kerkelijk huwelijk minder belangrijk wordt, kan toch geargumenteerd 

worden dat het getuigt van weinig respect dat de man zijn aanstaande laat staan voor het altaar. De 

inbreuk op deze verplichting tot respect kan op vandaag wellicht wel als grove belediging worden 

                                                 
 
456 Rb. Brussel 19 januari 1889, Pand.pér. 1889, 572; Brussel 17 juli 1889, Pas. 1889, II, 408; Gent 31 januari 
1947, RW 1948-49, 627; Rb. Luik 12 december 1978, JL 1979, 148; Gent 13 februari 2003, RW 2003-04, 1732, 
noot P. DE POOTER. 
457 Rb. Brussel 15 april 1955, Pas. 1956, III, 58; Antwerpen 19 december 1977, RW 1979-80, 709, noot. J. PAU-

WELS; RCJB 1980, 195, noot F. RIGAUX ; E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Divorce” in Pandectes Belges, 
v.31, supra noot 159, 500. 
458 F. LAURENT, Principes de droit civil, III, Brussel, Bruylant, 1878, 234. 
459 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Divorce” in Pandectes Belges, supra noot 159, 504 ; Brussel 17 juli 
1889, Pas. 1889, II, 408. 
460 J. DE BRUYNE, “Meningsverschillen van wijsgerige aard als grond tot echtscheiding”, RW 1961-62, (1685) 
1687. 
461 Rb. Brussel 19 januari 1889, Pand. Pér. 1889, 572. 
462 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Divorce” in Pandectes Belges, supra noot 159, 506. 



 
 

86 

aangemerkt. Deze mening wordt reeds halverwege de twintigste eeuw gedeeld door het Gentse hof 

van beroep463. Het hof beperkt zijn motivering evenwel tot het argument dat het kerkelijk huwelijk 

voor beide echtgenoten essentieel is. 

Een verhelderende motivering wordt gegeven door de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, dat 

oordeelt dat de weigering om een kind te dopen een grove belediging uitmaakt voor de echtgenote, 

omwille van het engagement dat de echtgenoot is aangegaan voor het huwelijk. De belediging vloeit 

niet voort uit het niet volgen van de christelijke overtuigingen, maar wel uit het bedrog dat gepleegd 

wordt ten aanzien van de andere echtgenoot464. Er dient te worden nagegaan of er een belofte werd 

gedaan door de ene echtgenoot aan de andere. Slechts wanneer dit het geval is, kan er sprake zijn van 

een grove belediging, omdat de echtgenoot die zijn belofte niet nakomt de algemene verplichting van 

wederzijdse waardering, eerbied en respect niet naleeft465.  

Het recht op vrijheid van godsdienst impliceert ook dat de echtgenoten de vrijheid hebben om van 

geloofsbeleving te veranderen. Opnieuw is dit op zichzelf genomen geen grove belediging466, maar 

kunnen de omstandigheden hieraan toch een beledigend karakter geven. Wanneer blijkt dat de echtge-

noot de bedoeling heeft de andere te beledigen, geen respect opbrengt voor de overtuigingen van de 

ander of door deze verandering ernstig tekort komt aan de andere huwelijksverplichtingen, kan het 

huwelijk ontbonden worden wegens grove beledigingen467. Dat is met name het geval wanneer de 

bekering tijdens het huwelijk gepaard gaat met een ongeoorloofde druk op de andere echtgenoot of 

met inbreuken op een huwelijksverplichting die op zichzelf een grove belediging vormen maar die in 

concreto het gevolg zijn van die bekering468. 

Nog maar eens wordt duidelijk dat de benadering van echtscheiding als sanctie niet de meest op-

timale invalshoek is. De individuele rechten en vrijheden van burgers zijn in de loop der eeuwen sterk 

ontwikkeld en dienen niet ten volle te wijken voor de echtelijke plichten. De rechter wordt dus ge-

noodzaakt een precair evenwicht te zoeken tussen die individuele vrijheid die de echtgenoten genieten, 

waaronder de vrijheid van godsdienst, en het naleven van de huwelijksverplichtingen. Het geniet ook 

hier weer de voorkeur te werken met een echtscheiding als remedie, waarbij het resultaat, de ontwrich-

ting van het huwelijk, meer van belang is dan de gedragingen van de echtgenoot, die immers niet 
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steeds als een fout gekwalificeerd kunnen worden469. Hoewel een persoon die op aanvaardbare wijze 

zijn fundamentele rechten uitoefent geen fout begaat, is het toch begrijpelijk dat de echtgenoot van 

deze persoon zijn huwelijk verloren acht. De levenssituatie is immers dermate gewijzigd dat de echt-

scheiding op zijn plaats is, aangezien de huwelijksband zwaar op de proef gesteld wordt wanneer de 

overtuigingen van beide echtgenoten te ver uit elkaar lopen470. Nochtans maakt PAUWELS hierbij een 

belangrijke kanttekening. De echtscheiding als remedie is niet zaligmakend, omdat steeds het nodige 

respect opgebracht moet worden voor het privé-leven van de echtgenoten471. De rechter die de echt-

scheiding uitspreekt, doet dit immers niet om de individuele vrijheid aan banden te leggen maar wel 

omdat deze vrijheid een zeer grote impact heeft op de huwelijksband. De verandering van geloof of 

overtuiging kan immers het initiële beeld dat de partner voor ogen had, aan diggelen slaan472. 

Niet toevallig begint de rechtspraak een nieuwe koers te varen halverwege de twintigste eeuw, in 

de periode waarin ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens het levenslicht ziet. Dank-

zij dit rechtsinstrument en de verankering van de individuele rechten in de Belgische Grondwet, wor-

den de echtgenoten steeds meer op gelijke voet geplaatst en worden de overtuigingen van beide echt-

genoten evenwaardig. Uiteraard begint ook vanaf dat moment de strijd tussen de individuele vrijheden 

en de wederzijdse huwelijksplichten.  

C. De uitoefening van procedurele rechten 
De uitoefening van een recht, zoals het recht dat beide echtgenoten hebben om zelfs tegen elkaar 

een vordering in te leiden, kan in beginsel geen belediging vormen473. Beiden hebben ook het recht 

bepaalde feiten aan te halen om hun vordering te bewijzen, zonder dat zij de sanctie van de echtschei-

ding riskeren. Zolang de echtgenoten binnen de lijnen van het redelijke blijven, is hun gedrag niet 

onrechtmatig, vermits niemand kan verboden worden zijn vermeend recht of zijn vermeend belang aan 

het oordeel van een rechtbank te onderwerpen474. Slechts voor zover men te goeder trouw handelt en 

voldoende omzichtigheid aan de dag legt, is het inroepen van de fouten van de ander niet beledigend. 

Het is dus toegestaan in het verzoekschrift en in de conclusies de echtgenoot te beschuldigen vermits 

de partijen de mogelijkheid moeten krijgen de perikelen van het huwelijksleven uiteen te zetten475. Dit 

is niet ipso facto beledigend, zeker niet wanneer niet bewezen is dat de aangehaalde feiten volkomen 
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vals of met schuldige lichtzinnigheid ingeroepen zijn476. Het inroepen van de misstappen van de ande-

re om hetzij een vordering in te leiden, hetzij te antwoorden op een reeds ingestelde vordering, is niet 

van rechtswege beledigend, omdat de andere echtgenoot zich anders zou kunnen verdedigen door zijn 

eigen fouten in te roepen477.  

Deze regel wordt echter problematisch wanneer de aangevoerde feiten manifest onjuist of onvol-

doende zijn en/of de eiser te kwader trouw is478. Het inleiden van een echtscheidingsprocedure die niet 

voortgezet wordt of waarvoor geen gegronde reden of bewijs voorhanden is, vormt een grove beledi-

ging, net zoals het talmen bij het voortzetten van de procedure479. In dit geval is er immers geen sprake 

van de rechtmatige uitoefening van een recht, maar wel van rechtsmisbruik. Wanneer de echtgenote 

kort na het inleiden van de vordering afziet van haar eis is dit op zich reeds het bewijs dat de echt-

scheidingsvordering niet gegrond is, waardoor het instellen van de vordering op zich een grove bele-

diging wordt480. Het inleiden van opeenvolgende eisen waarbij uitermate kwetsende en smadende fei-

ten aangehaald worden, is beledigend wanneer blijkt dat deze feiten niet bewezen zijn481. Om te ver-

mijden dat de echtgenoten lichtzinnig te werk zouden gaan, vereist de rechtbank van Brussel dat wan-

neer zware beschuldigingen geformuleerd worden in het verzoekschrift, de eiser deze op voorhand van 

naderbij onderzoekt482. In casu heeft de man evenwel niet het bewijs kunnen leveren van zijn beschul-

digingen en heeft hij zelfs achteraf erkend dat ze uit de lucht gegrepen zijn. De rechtbank oordeelt dat 

dit gedrag op zich niet beledigend is, aangezien de echtgenoot zich kan vergissen over het bestaan van 

de aangehaalde feiten, maar dat het in samenhang met de andere feiten die de vrouw haar man verwijt, 

toch een grove belediging vormt. De rechtbank verduidelijkt dat niet blijkt dat de man de bedoeling 

heeft gehad zijn echtgenote te beledigen door deze feiten aan te halen, maar dat hij te weinig diligent 

is opgetreden483.  

Algemeen aanvaardt de rechtspraak dat het uitoefenen van procedurele rechten beledigend is wan-

neer aan drie voorwaarden voldaan is. Ten eerste moet het gaan om een procedure die niet steunt op 

gegronde redenen. Daarnaast moet deze procedure een beledigend karakter hebben en bovendien is 

kwade trouw in hoofde van de echtgenoot-eiser vereist484. Hoewel deze cumulatieve voorwaarden 

bijna steeds terugkeren, stelt de rechtbank van Luik toch een ander criterium voorop. Het niet verder-
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zetten van de procedure is een grove belediging wanneer uit de feiten duidelijk blijkt dat dit een zware 

beproeving is geweest voor de andere echtgenoot485. De impact van de procedure op de persoon van de 

verweerder is daarbij doorslaggevend. In casu heeft de vrouw eerst de echtelijke woonst verlaten – dit 

heeft geleid tot de eerste zelfmoordpoging – en daarna een procedure opgestart zonder deze verder te 

zetten, met als gevolg een tweede wanhoopsdaad. Het is niet meer dan terecht dat de feitenrechter 

hierin inderdaad een grove belediging heeft gezien, zelfs al zouden de hoger aangehaalde voorwaarden 

niet voldaan zijn. Door haar optreden komt de vrouw immers op ernstige wijze tekort aan haar ver-

plichting respect op te brengen voor haar echtgenoot, zelfs al wil ze van hem scheiden. De huwelijks-

plichten blijven immers bestaan tot op het ogenblik waarop het echtscheidingsvonnis in kracht van 

gewijsde treedt486. Onder de nieuwe wetgeving zou een oplossing gevonden kunnen worden in het 

toekennen van een morele schadevergoeding, doordat schade toegebracht is die in direct causaal ver-

band staat met de foutieve uitoefening van een recht487. 

Niet enkel het inleiden van een procedure kan een belediging vormen voor de andere echtgenoot, 

ook specifieke gedragingen tijdens die procedure kunnen beledigend zijn. Een vrouw die – wellicht 

met voorbedachten rade – tijdens de echtscheidingsprocedure afstand doet van haar recht op een uitke-

ring om haar echtgenoot ertoe te brengen bepaalde goederen te verkopen, en hier dan na de verkoop op 

terugkomt, handelt te kwader trouw en op een voor haar echtgenoot beledigende wijze488. Terugkomen 

op de eerdere beslissing om afstand te doen van een recht is op zich niet beledigend, maar deze manier 

van handelen wordt beledigend wanneer dit enkel gebeurt om de echtgenoot te beroven. De echtgenote 

wist immers dat haar gedrag beledigend zou zijn voor haar echtgenoot489. De echtgenoten hebben bei-

den het recht zich te verdedigen, maar wanneer deze verdediging buitenmaatse proporties aanneemt, 

wordt deze verdediging beledigend voor de andere echtgenoot. Een man die herhaaldelijk zijn echtge-

note bewust en opzettelijk afschildert als krankzinnig, maakt zich schuldig aan grove beledigingen, te 

meer daar zijn aantijgingen niet bewezen zijn.490.  

Uiteraard is niet enkel het inleiden van een echtscheidingsvordering een mogelijke grove beledi-

ging, maar kan het gaan om iedere mogelijke procedure die tussen echtgenoten gevoerd kan worden, 

zoals onder meer het vorderen van dringende voorlopige maatregelen of een betwisting van het vader-

schap491, op voorwaarde dat het geding tergend en roekeloos is492. Zelfs het neerleggen van een klacht 
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tegen de andere echtgenoot wegens vermeende mishandeling of aanranding van de kinderen kan een 

grove belediging uitmaken, zonder dat daarbij een animus iniuriandi vereist is493.  

Het is de echtgenoot die voorhoudt beledigd te zijn, die moet bewijzen dat het gedrag van zijn 

partner ook daadwerkelijk beledigend of schadeverwekkend is494. Wanneer niet bewezen is dat de 

vordering ingeleid wordt op een beledigende manier of dat de ingeroepen feiten iedere grondslag mis-

sen, is er geen grof beledigend gedrag495. Daarbij is opvallend dat de feitenrechter eerder geneigd is 

het dilatoir gedrag te aanvaarden als echtscheidingsgrond wanneer het gepaard gaat met andere grove 

beledigingen, zoals kwaadwillige verlating, lasterlijke uitlatingen over de partner of overspel496. Uit 

deze rechtspraak kan afgeleid worden dat het misbruik dat gemaakt wordt van de procedurele rechten 

eerder als een verzwarende omstandigheid gezien wordt dan als een echte belediging op zich. Het is 

mijns inziens niet correct het dilatoir gedrag van een echtgenoot als grove belediging te beschouwen, 

behalve wanneer het gaat om lasterlijke aantijgingen waarvan geen afdoend bewijs geleverd wordt. In 

dit laatste geval schuilt de belediging dan niet zozeer in het feit dat men een procedure heeft ingeleid, 

maar wel in het feit dat afbreuk gedaan wordt aan het wederzijds respect en vertrouwen dat de echtge-

noten aan elkaar verschuldigd zijn, een vertrouwen dat ook impliceert dat men elkaar niet zomaar be-

gint te beschuldigen. 

Zoals reeds vaak is gebleken, is ook hier weer het foutbegrip niet het meest geschikte criterium om 

het gedrag van de partners te beoordelen. Het recht biedt immers andere afdoende waarborgen die 

genoegdoening moeten bieden wanneer één van de partijen de procedure niet op diligente wijze op-

start of verder zet. Gaat het om lasterlijke aantijgingen of vloeit er voor de wederpartij schade voort uit 

de manier waarop de procedure gevoerd wordt, dan kan deze hiervoor schadevergoeding vorderen497. 

In geval van laster is bovendien een strafrechtelijke veroordeling mogelijk498. Het komt mij voor dat 

de bijkomende sanctie van echtscheiding hieraan weinig meerwaarde kan bieden.  

Onder het nieuwe echtscheidingsrecht, dat afstapt van het vroegere schuldcriterium, stelt dergelijk 

gedrag opnieuw weinig problemen. Wordt de echtscheiding door beide echtgenoten gevorderd, dan 

wordt de echtscheiding ofwel onmiddellijk uitgesproken, ofwel moet de wil om te scheiden herhaald 

worden na een termijn van drie maanden na de inleidingszitting of na zes maanden feitelijke schei-

ding499. In dit geval is het weinig waarschijnlijk dat er sprake zal zijn van dilatoir gedrag. Wordt de 

echtscheiding gevorderd door één enkele partij, dan geldt dezelfde regeling, met dien verstande dat de 
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termijnen langer zijn500. Hooguit zal de wederpartij zijn wil om te scheiden niet herhalen, maar wan-

neer de andere echtgenoot de echtscheiding eveneens niet wenst, stelt dit uiteraard geen probleem. In 

de hypothese dat de andere echtgenoot ook zou willen scheiden, kan hij met toepassing van art.1255 

§3 Ger.W. overstappen naar de procedure op gezamenlijk verzoek. Bovendien zal het loutere feit dat 

de echtscheidingsprocedure – al dan niet na een periode van feitelijke scheiding - wordt ingeleid, op 

zich reeds een bewijs zijn dat het huwelijk ontwricht is. Eerder dan dit te zien als een fout die de echt-

scheiding rechtvaardigt, getuigt het inleiden van een vordering immers van het ontbreken van een 

sterke huwelijksband en eventueel zelfs van het misprijzen van de andere echtgenoot. Het is boven-

dien moeilijk te argumenteren waarom de gedragingen tijdens een gerechtelijke procedure andere ge-

volgen met zich meebrengt wanneer de partijen met elkaar gehuwd zijn dan wanneer het twee gewone 

procespartijen betreft die niet door een huwelijk verbonden zijn. 
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Hoofdstuk 3. Algemeen Besluit 

Een blik op de rechtspraakoverzichten maakt duidelijk dat de lijst van feiten die aangehaald wor-

den in het kader van een echtscheiding wegens grove beledigingen quasi eindeloos is. In heel wat ge-

vallen worden de feiten door de rechter ook aanvaard, waardoor het begrip grove beledigingen steeds 

meer is uitgebreid en de echtscheiding op die manier vaak is toegestaan, hoewel dit ongetwijfeld niet 

de bedoeling van de wetgever van 1804 is geweest. 

Waar het huwelijk in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw vooral wordt gezien als 

een instituut dat stabiliteit en bestaanszekerheid biedt, is het vanaf de tweede helft van de twintigste 

eeuw geëvolueerd naar een bron van geluk en welbehagen501. Vanuit deze nieuwe kijk is het logisch 

dat de maatschappij toleranter wordt ten aanzien van de echtscheiding, omdat dit een pasklare oplos-

sing biedt in die gevallen waar het huwelijk in de weg staat aan het persoonlijk geluk. De echtschei-

ding is een maatschappelijk aanvaard fenomeen geworden.  

Deze fundamentele en structurele wijziging in het denken is teweeggebracht door een samenhang 

van diverse factoren van uiteenlopende aard. Zo heeft de opkomst van contraceptieve middelen ge-

zorgd voor een loskoppeling van gezin en voortplanting, terwijl de intrede van de vrouw op de ar-

beidsmarkt tegelijk zorgt voor een economische onafhankelijkheid. De ver doorgedreven laïcisering 

heeft de invloed van de kerk tot een minimum beperkt en bovendien zorgen wetgevende initiatieven – 

zoals wetgeving rond contraceptie en abortus – voor een maatschappelijk debat over de vrijheid en de 

individuele rechten van ieder mens502.  

Het huwelijk evolueert steeds meer naar een vrijwillige verbintenis tussen twee onafhankelijke in-

dividuen. Zoals in de rechtspraakanalyse is aangetoond, moeten de huwelijksplichten steeds vaker 

wijken voor individuele mensenrechten, waaronder de fysieke integriteit, godsdienstvrijheid,... Dit 

bevestigt dat het individuele aandeel van de echtgenoten belangrijker wordt ten opzichte van het ge-

meenschappelijk huwelijksleven met zijn rechten en plichten. Het welbehagen van de echtgenoten 

komt steeds meer op de voorgrond, waardoor het echtelijke leven sneller zal moeten wijken wanneer 

dit welbehagen aangetast wordt. Het persoonlijk geluk van de partners wordt hoger aangeschreven dan 

de maatschappelijke stabiliteit van het huwelijk. RENCHON wijst op de nadelige gevolgen die deze 

liberalisering en individualisering teweeg kunnen brengen. De mens kan zich immers steeds moeilijker 

onderwerpen aan het idee dat hij deel uitmaakt van een groter geheel – het gezin – en ziet de ander – 

de echtgenoot – steeds meer als een voorwerp waar men van af wil van zodra het niet meer voldoet 
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aan de verwachtingen503. In tegenstelling tot het vroegere idee van een onverbrekelijk huwelijk dat zal 

blijven bestaan in goede en in kwade dagen, wordt het leven als koppel op vandaag gekarakteriseerd 

door zijn herroepbaarheid. De huwelijksband kan gesloten en verbroken worden in functie van de con-

crete omstandigheden, zoals de wensen, projecten, moeilijkheden of zelfs ontgoochelingen van de ene 

of de andere partner504. 

Deze nieuwe visie omtrent echtscheiding en huwelijk wordt gereflecteerd in het begrip grove be-

ledigingen, niet in het minst door de omvang en rekbaarheid van dit begrip. Een loutere opsomming is 

in deze masterproef achterwege gelaten, maar wie er de rechtspraakoverzichten op naslaat, komt al 

snel tot de conclusie dat de initiële bedoeling van de wetgever achterwege gelaten is door de rechter. 

De rechtspraak heeft van de grove belediging in feite een algemene echtscheidingsgrond gemaakt. 

Hoewel dit juridisch niet steeds te rijmen valt met de letter van de wet, wordt het echtscheidingsrecht 

op die manier toch menselijker gemaakt. Wanneer de vordering uiteindelijk wordt afgewezen na een 

procedure waarin de echtgenoten elkaars vuile was zo veel als mogelijk buitenhangen, is het immers 

de facto onmogelijk dat zij hun leven samen hervatten door de bevestigde vijandigheid die hieruit 

voortvloeit505.  

Uit de rechtspraakanalyse kan besloten worden dat de rechter geen zuivere toepassing maakt van 

de wet, maar het debat benadert vanuit het werkelijke leven, waarin hij als mens betrokken wordt. Hij 

staaft zijn oordeel bij voorkeur op de onmiddellijke werkelijkheid506. In feite bekleedt de rechter de rol 

van tussenschakel tussen de wet, die na verloop van tijd erg wereldvreemd aandoet omdat hij niet 

meer voldoet aan de hedendaagse normen, en de maatschappij, die constant in evolutie is. De echt-

scheidingswetgeving was bij het begin van de eenentwintigste eeuw immers nog steeds dezelfde als in 

1804, hoewel de maatschappij een ware metamorfose heeft ondergaan. De rechter heeft gebruik ge-

maakt van het begrip grove beledigingen als een soort passe-partoutbegrip, waarmee de wetgeving 

gestaag is aangepast aan onze huidige maatschappij. Uit de rechtspraak wordt al gauw duidelijk dat de 

feitenrechter doorgaans met een grote zin voor realiteit heeft geoordeeld, waardoor de nieuwe visie op 

echtscheiding reeds voeten in de aarde gekregen heeft, nog voor de eigenlijke wet er gekomen is. 

Dankzij dit begrip heeft de feitenrechter de mogelijkheid gekregen het echtscheidingsrecht aan te 

passen aan de hedendaagse morele opvattingen. Nochtans is het de initiële bedoeling geweest de echt-

scheiding slechts toe te staan wanneer de beledigingen dermate grof zijn dat het verbreken van de hu-

                                                 
 
503 J.-L. RENCHON “Le droit de la personne et de la famille: de l’indisponibilité à l’autodétermination”, in G. 
MARTYN en D. HEIRBAUT (eds.), Napoleon’s nalatenschap: 200 jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, 
Kluwer, 2005, (99) 120. 
504 J.-L. RENCHON, “Le droit de la personne et de la famille: de l’indisponibilité à l’autodétermination”, in G. 
MARTYN en D. HEIRBAUT (eds.), Napoleon’s nalatenschap: 200 jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, 
Kluwer, 2005, (99) 136. 
505 G. BAETEMAN, Het echtscheidingsrecht in België na de hervorming 1974-75, Gent, Story-Scientia, 1977, 
246. 
506 E. VAN DIEVOET, Het burgerlijk recht in België en Nederland van 1800 tot 1940, De rechtsbronnen, Antwer-
pen, De Sikkel, 1943, 289. 
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welijksband erdoor gerechtvaardigd wordt. De mogelijkheid tot echtscheiding die in het Burgerlijk 

Wetboek voorzien wordt, is immers meer de weerspiegeling van een gedoogbeleid, eerder dan een 

echte toelating. Waarom voorziet de wetgever dan een dergelijk rekbaar begrip? Had hij niet kunnen 

voorzien dat de vindingrijkheid van de partijen en de zin voor billijkheid die bij de rechter kan leven 

voor een ongewenste verbreding van dit begrip zou leiden? Uiteraard wel, maar de wetgever heeft ook 

beseft dat het niet invoeren van dit begrip tot veel ergere gevolgen kon leiden. Er is voorzien in een 

aantal benoemde echtscheidingsgronden, namelijk overspel, gewelddaden en mishandelingen en de 

veroordeling tot een infamerende straf507. De wetgever heeft evenwel ingezien dat er ook naast deze 

specifieke gevallen nog omstandigheden kunnen bestaan die een echtscheiding rechtvaardigen. Het 

zou een onmogelijke taak geweest zijn al deze omstandigheden te voorzien en op te sommen in een 

limitatieve lijst. Een dergelijk huzarenstuk zou immers tegelijk uiterst ingewikkeld en noodzakelijker-

wijs onvolledig zijn508. 

Daarom is geopteerd voor de meest werkbare oplossing: de rechter de nodige beoordelingsvrijheid 

geven bij de appreciatie van de feiten, zonder evenwel de finaliteit van de echtscheidingswetgeving uit 

het oog te verliezen, namelijk dat de echtscheiding slechts mag uitgesproken worden wanneer het 

werkelijk gaat om een belediging die de echtelijke band verbreekt. Vandaar dat de echtscheiding niet 

mogelijk is wanneer het gaat om een belediging, maar enkel wanneer het gaat om een grove beledi-

ging. Door te werken vanuit dit foutbegrip heeft de wetgever echter een kapitale inschattingsfout ge-

maakt, waaraan door de rechtspraak geleidelijk aan een oplossing geboden is. Aan de rechter wordt de 

mogelijkheid gelaten om op soevereine wijze te appreciëren of de feiten voldoende ernstig zijn om de 

echtscheiding te rechtvaardigen. Komt hij tot een negatief oordeel, dan worden de echtgenoten “ver-

oordeeld” tot een leven samen, terwijl dit allerminst hun wens is. DE BRUYNE argumenteert terecht dat 

het toch niet is “omdat de rechter ‘neen’ zegt dat hij het huwelijk weer aan mekaar lijmt en van de man 

en/of vrouw weer voorbeeldige echtgenoten maakt”509. In de plaats van te zoeken naar een schuldige, 

komt het de maatschappij en het recht ten goede als de taak van de rechter beperkt wordt tot de vast-

stelling van het mislukken van het huwelijk510. 

Zowel in de literatuur als in de rechtspraak zijn in de voorbije decennia heel wat stemmen opge-

gaan voor een humanisering van het echtscheidingsrecht. Het was daarbij in eerste instantie de bedoe-

ling een echtscheiding mogelijk te maken zonder een schuldige aan te duiden, omdat steeds meer is 

gebleken dat dit concept aan het einde van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw niet 

meer werkbaar is. Het idee van een echtscheiding zonder fout werd bijna verheerlijkt, maar zoveel lof 

lijkt mijns inziens toch wat overdreven. In plaats van het echtscheidingsrecht te humaniseren, gaat 

                                                 
 
507 Dit laatste is afgeschaft in 1949. 
508 E. PICARD en N. D’HOFFSCHMIDT, “Divorce” in Pandectes Belges, supra noot 159, 470. 
509 J. DE BRUYNE, “Wijziging van de wetsbepaling inzake echtscheidingsgronden”, in VUB. Faculteit der rechts-
geleerdheid (ed.), Studies en voordrachten, 1963, (135) 148.  
510 D. PIGNOLET, “Echtscheiding op grond van grove beledigingen”, Jura Falc. 1995-96, (63) 92-93. 
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men bijna zo ver om ieder obstakel dat de partijen verhindert zich te bevrijden van de huwelijksband, 

als onmenselijk te beschouwen511. Zoals in de rechtspraakanalyse duidelijk wordt, is het in bepaalde 

gevallen wenselijk een zekere fout- of schuldnotie te behouden, niet in het minst vanuit psychologisch 

oogpunt.  

Het doel van de nieuwe wet is om de echtscheidingsprocedure zo kort en menselijk mogelijk te 

maken. Daarbij wordt afgestapt van het foutbegrip, omdat vooral in de toepassing van dit begrip de 

eindeloze discussies in een echtscheidingsprocedure schuilen. In de meeste gevallen is het inderdaad 

terecht dat deze discussies tot een minimum beperkt worden. Het is de echtgenoten er vaak niet om te 

doen de schuld van de ander te horen uitspreken, maar speelt vooral het financiële aspect een grote rol. 

Wanneer men zelf niet schuldig bevonden wordt, kan men immers zelf een uitkering krijgen. Wellicht 

nog belangrijker is dat wanneer de ander schuldig bevonden wordt, de eerste zeker geen uitkering 

moet betalen. In feite is het foutbegrip dus (in de meeste gevallen) vooral van belang voor de gevolgen 

van de echtscheiding. Op dit vlak is de nieuwe echtscheidingswet mijns inziens een heuse verbetering. 

De rechter krijgt nu immers een appreciatiebevoegdheid om al dan niet een uitkering toe te staan wan-

neer een van de echtgenoten een zware fout heeft begaan die de verderzetting van de samenleving 

onmogelijk heeft gemaakt512. Pleegt de behoeftige echtgenoot evenwel bepaalde strafbare feiten, wordt 

hij van rechtswege uitgesloten van een onderhoudsuitkering513. Bovendien wordt de uitkering nu be-

perkt tot maximaal de duur van het huwelijk, maar dit kan in uitzonderlijke omstandigheden verlengd 

worden514. Hierdoor weegt de veroordeling tot het betalen van een alimentatie minder zwaar door op 

het budget van de voormalige echtgenoot.  

Toch is het in bepaalde gevallen beter dat de schuldnotie behouden zou blijven. Dat is in het bij-

zonder het geval wanneer strafbare feiten gepleegd worden tegen de andere echtgenoot, zoals slagen 

en verwondingen of verkrachting, maar ook wanneer het uit de concrete feiten wenselijk is dat de 

echtgenoot die in de fout gaat, hiervoor ook gesanctioneerd wordt. Een echtgenoot die zijn of haar 

partner bij voorbeeld zomaar achterlaat met alle financiële en materiële zorgen, gedraagt zich op zijn 

zwakst gezegd zeer laakbaar. Een bestraffing op basis van het echtscheidingsrecht is onder het vige-

rende recht niet meer mogelijk, met uitzondering van een weigering van onderhoudsgeld. Dit is mijns 

inziens een lacune in de wet, maar daarom geen lacune in het recht. Zoals reeds werd aangetoond in 

het vorige hoofdstuk, kan de echtgenoot via een omweg langs het strafrecht of het recht van de on-

rechtmatige daad toch een zekere vorm van genoegdoening krijgen. 

 

                                                 
 
511 J.-L. RENCHON “Le droit de la personne et de la famille: de l’indisponibilité à l’autodétermination”, in G. 
MARTYN en D. HEIRBAUT (eds.), Napoleon’s nalatenschap: 200 jaar Burgerlijk Wetboek in België, Mechelen, 
Kluwer, 2005, (99) 120. 
512 art.301 §2 tweede lid BW. 
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Het volgende kan weerhouden worden als rode draad doorheen deze masterproef. Wanneer men 

de bestaande literatuur en rechtspraak onder de loep neemt, komt men al gauw tot het besluit dat de 

rechtspraak het begrip grove beledigingen heeft aangewend om de wetgeving actueel te houden en aan 

te passen aan de tijdsgeest, totdat uiteindelijk ook de wetgever is opgetreden en de echtscheiding als 

straf heeft omgevormd tot een echtscheiding als remedie. De tijd zal uitwijzen in hoeverre deze nieu-

we regeling in de toekomst blijft voldoen aan de maatschappelijke bekommernissen. 
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