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Voorwoord 
 
Mijn keuze om een masterproef te schrijven voor het vak rechtsgeschiedenis is gestoeld op 

het feit dat ik het belangrijk vind dat juristen niet enkel aandacht hoeven te besteden aan het 

zuiver juridische aspect, maar ook oog dient te hebben voor de maatschappelijke context 

waarbinnen dit recht totstandkomt. De grootste uitdaging van juristen bestaat er dan ook in het 

recht volledig in overeenstemming te brengen met de maatschappelijke noden. Ook mijn 

interesse voor de geschiedenis fungeerde als een niet onbelangrijke drijfveer om de 

masterproef op tijd klaar te hebben.    

Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen die mijn masterproef mogelijk 

gemaakt heeft, uitgebreid te bedanken.  

Professor Heirbaut wil ik danken voor de talrijke gesprekken, richtlijnen en tips die ervoor 

gezorgd hebben dat mijn thesis in goede banen werd geleid. Zijn enthousiasme en bereidheid 

om steeds tijd vrij te maken, apprecieer ik ten zeerste.  

De assistenten Bruno Debaenst, Bram van Dael en de secretaresse Karin Pensaert wil ik 

bedanken om mij steeds met raad en daad bij te staan wanneer ik geconfronteerd werd met  

problemen.  

Het voltallige personeel van de bibliotheek faculteit Rechtsgeleerdheid Gent wens ik te loven 

voor hun uitstekende dienstverlening.   

Tenslotte wil ik mijn ouders en zus danken voor de steun en de aanmoedigingen die ik bij het 

schrijven van deze masterproef gekregen heb.     
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Inleiding 
 

Op het einde van de paarse periode werd het echtscheidingsrecht onderworpen aan een 

hervorming, die één van de meest drastische is sinds de echtscheidingswet van 1792 en  het 

Burgerlijk Wetboek van Napoleon. Het leek mij dan ook de ideale gelegenheid om, naar 

aanleiding van het driejarig bestaan van de nieuwe wet,  een masterproef te schrijven over de 

historische evolutie van de echtscheidingsgronden. Vandaag de dag fungeert een 

echtscheiding als een sociaal aanvaard en vaak voorkomend verschijnsel.  Het is lange  tijd 

niet zo geweest. 

Het echtscheidingsrecht wordt in  een breed historische kader geplaatst, zodat de lezer  een 

beter zicht zal hebben op de totstandkoming van het huidige echtscheidingsrecht. 

Deze masterproef poogt een bijdrage te leveren  aan de Rechtsgeschiedenis door de 

belangrijkste hervormingen die het materieel echtscheidingsrecht ondergaan heeft vanaf 1789 

tot nu  te integreren in één werk. In deze thesis wordt niet enkel  stilgestaan  bij de loutere 

juridische wijzigingen, maar er wordt ook de nodige aandacht  besteed aan het  politieke en 

maatschappelijk kader, waarbinnen deze veranderingen het levenslicht zagen.  Het materieel 

echtscheidingsrecht in de strikte zin, maakt het voorwerp uit van een analyse: vooral de 

gronden tot echtscheiding zullen behandeld worden. Echtscheidingsprocesrecht, 

echtscheidingsvoorwaarden en de gevolgen van een echtscheiding  komen  aan bod, 

voorzover deze onlosmakelijk verbonden zijn met echtscheidingsgronden en deze een 

belangrijke maatschappelijke relevantie hadden. Een steeds terugkerend fenomeen doorheen 

de leidraad van deze masterproef, is de niet te onderschatten invloed van het katholicisme. 

De masterproef streeft een metajuridische benadering van het echtscheidingsrecht na, waarbij 

door een  multidisciplinaire werkwijze een zo accuraat en waarheidsgetrouw mogelijk beeld 

wordt gecreëerd.  Wat het bronnenmateriaal betreft werd niet alleen gebruik gemaakt van 

oude en recentere juridische echtscheidingshandboeken, maar ook talrijke werken van auteurs 

uit andere disciplines hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van deze thesis. De 
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bedoeling is een integratie te bewerkstelligen van de bevindingen inzake echtscheidingsrecht 

van rechtsgeleerden, geschiedkundigen, politici en beoefenaars van sociale wetenschappen, 

zoals sociologen en politicologen. 

Het territoriaal toepassingsgebied van deze masterproef staat in functie van de staatkundige 

situatie van elk periode die behandeld wordt. Zo behoren de Zuidelijk Nederlanden van 1795 

tot 1815 bij Frankrijk. Gedurende het 15-jarig tijdperk wordt aandacht besteed aan de 

organisatie van het echtscheidingsrecht in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf 

1830 tot heden ten dage verandert het  territoriaal toepassing gebied niet meer en bestrijkt zij 

het grondgebied van het koninkrijk België. 

Het is zeer opvallend dat het in 2007 ingevoerde echtscheidingsrecht een zeker parallellisme 

vertoont met de ná de Franse Revolutie uit de grond gerezen echtscheidingswet.  Het 

echtscheidingsrecht, ontstaan in 1792 had een  zeer soepel karakter, in die zin dat een 

echtscheiding zonder veel problemen bekomen kon worden op grond van “de 

vrijheidsgedachte”.1 De vergelijkbare echtscheidingswet van 2007 maakt voorgoed komaf 

met de koppeling van de foutnotie aan de verkrijging van een echtscheiding en spreekt 

opnieuw over een “recht op echtscheiding”. Hoe het komt dat in de meer dan 200-jarige 

tussenperiode het er heel wat conservatiever aan toeging, komt uitgebreid aan bod in deze 

masterproef. Na de introductie van het  echtscheidingsrecht in de Code Napoléon, een reactie 

op de revolutionaire echtscheidingswet, bleven wetsveranderingen op het vlak van 

echtscheidingsrecht gedurende de ganse 19de eeuw  uit. Dit zou  te verklaren zijn doordat ná  

de onafhankelijkheid van België geen wil (althans niet bij de meerderheid van de juristen) 

aanwezig was om het napoleontisch Burgerlijk Wetboek te wijzigen of er een nieuw in het 

leven te roepen. De meeste Belgische juristen waren immers best tevreden over het bestaande 

Code civil: zij waren vertrouwd met het Franse Burgerlijk Wetboek en zij konden  zich 

baseren op de bestaande Franse rechtsleer.2 Deze redenering lijkt me nogal kort door de 

bocht. Daarom zal ik  onderzoeken waarom de wetgever het echtscheidingrecht gedurende de 

19de eeuw niet aan veranderingen onderworpen heeft door het maatschappijbeeld onder de 

loep te nemen. In de eerste helft van de 19de eeuw, tijdens de Hollandse periode, wordt 

stilgestaan bij de poging van de Noord-Nederlanders om tegen de wil van de “Belgen” een 

nieuw echtscheidingrecht in het leven te roepen. Het aantal echtscheidingen bleef lange tijd 

                                                 
1 D. CUYPERS, D. MORTELMANS en N. TORFS, Is echtscheiding werkelijk Win for life ?, Brugge , Die 
Keure, 2008, 9. 
2 C. MEULDERS en K.  MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4), 96.  
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een  marginaal karakter hebben. Pas in de tweede helft kwam geleidelijk verandering in door 

een tendens van nieuwe perceptie over het huwelijk die merkwaardig genoeg een lichte  

stijging van het aantal echtscheidingen veroorzaakte. De correlatie tussen de nieuwe 

huwelijksopvatting en de houding ten aan van echtscheiding wordt nagegaan.                         

De visie op het echtscheidingsrecht van  François Laurent, een groot jurist, die later invloed 

gehad heeft op wetwijzigingen inzake echtscheidingsrecht, vormt ook een niet onbelangrijk 

onderdeel van dit schrijven . In zijn ontwerp-Burgerlijk Wetboek op het einde van de 19de 

eeuw staat zijn ‘progressieve’ wijze van organisatie  van  het echtscheidingsrecht neergepend. 

Het antiklerikaal karakter van zijn echtscheidingsrecht  moet wel genuanceerd worden, 

aangezien hij een gelovig man was en zeker niet de bedoeling had afbreuk te doen aan het 

maatschappijbeeld over het huwelijk. Aan de scheiding van tafel en bed werd door Laurent 

een niet gering belang gehecht.  De maatschappelijke houding ten aanzien van huwelijk en 

echtscheiding in de eerste helft van de twintigste eeuw wordt onder de loep genomen. De 

rechtspraak onderving dan ook de afwezigheid van wettelijk ingrijpen door de begrippen 

overspel en grove beledigingen op een extensieve wijze te interpreteren. Ná WOII hebben 

zich, in het kader van de democratisering van het echtscheidingsrecht, fundamentele 

veranderingen voorgedaan. De talrijke discriminaties en ongelijkheden werden aan de kaak 

gesteld, de grootste innovatie was ongetwijfeld de wet van 1 juli 1974, die een “schuldloze” 

echtscheidingsgrond introduceerde. De maatschappelijke en politieke context, waarbinnen een 

toenemende tolerantiegraad waarneembaar was tegenover een steeds voortschrijdend aantal 

echtscheidingen, wordt diepgaand geanalyseerd. Het viel op dat de invloed van het katholieke 

zuil nog steeds niet te onderschatten was,  doch manifesteerde er zich zelfs hier, door de niet 

te negeren maatschappelijke druk, een secularisering.                                                                                                                               

De echtscheidingswet van 2007 bracht een globale, fundamentele hervorming van het 

echtscheidingsrecht met zich mee en was ongezien sinds de echtscheidingswet van 1792 en 

invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1804. Aan de hand  het boek De nieuwe 

echtscheidingswet van Brouwers, Beernaert en Vandervellen, waarin de parlementaire 

voorbereidingen van de nieuwe echtscheidingswet verzameld zijn,  wordt de ratio legis van 

deze compromiswet uit de doeken gedaan. De nodige aandacht wordt besteed aan de visie de 

verschillende politieke strekkingen. Er volgt een kritische bemerking over de verbanning van 

de fout, wat de echtscheidingsverkrijging betreft. Ook wordt gepleit  voor de invoering van 

een administratieve echtscheiding, een mogelijkheid waar de wetgever van 2007  totaal geen 

rekening mee gehouden heeft.                                                                                                    
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Zoals titel als reeds doet vermoeden, zal tenslotte de lezer kennis kunnen nemen van de 

gelijkenissen en de verschillen tussen de echtscheidingswetten van 1792 en 2007. Het soepel 

karakter van beide wetten doen immers de vraag rijzen hoe hoog de graad van parallellisme 

zou kunnen zijn? 

 
 

 

Hoofdstuk I: De toestand vóór de Franse Revolutie 

 

In het Ancien Régime werd, ook zoals vandaag, het huwelijk beschouwd als een sacrament: 

wat God verbonden heeft, kan door geen mens verbroken worden. Echtscheidingen waren dus 

uit den boze, wel kwamen nietigheidsgronden3, die op een relatief makkelijke wijze bekomen 

konden worden en erg in zwang waren, en scheidingen van tafel en bed voor. In de 

Verlichtingsperiode verzetten filosofen, zoals Diderot, Rousseau  en Montesquieu zich tegen 

het principe van de  onontbindbaarheid van het huwelijk, doch hun invloed bleef lange tijd 

beperkt tot discussies in de salons. De Franse staat voelde zich niet geroepen om een 

hervorming op dit vlak door te voeren. De eventuele totstandkoming  van een 

echtscheidingsrecht werd immers gepercipieerd als uitzonderlijk en niet-prioritair. Ter 

illustratie kan vermeld worden dat enkel de hertog van Orléans een “cahier” indiende bij de 

Staten-Generaal, waarin hij verzocht de instelling van een echtscheidingsrecht mogelijk te 

maken.4 

Aan deze  onontbindbaarheid van het huwelijk kwam er in Frankrijk door de revolutie van 

1789 een einde: de eerste echtscheidingswet werd in het leven geroepen op 20 september 

1792.  De revolutionairen van de uiterst linkse strekking, de Montagnards,  beschouwden het 

huwelijk als een bijzonder contract, ontdaan van elke spirituele betekenis, dat wél verbroken 

kon worden, zich steunend op de vrijheidsgedachte. Alles wat met het huwelijk te maken had, 

werd vóór de revolutie geregeld door de katholieke kerk. Het bestaan van andere religies, 

vooral dan het  protestantisme en het jodendom, veranderde de situatie: protestanten wilden of 

                                                 
3 Het valt op dat in rechtssystemen die geen echtscheiding kenden de theorie van de nietigheid van een 
huwelijkscontract een brede toepassing had terwijl in systemen die wel een echtscheiding toelieten de 
nietigheidsgronden zeer stringent dienden geïnterpreteerd te worden.  (J. FIERENS,  “La place da la faute dans 
le divorce” in J. FIERENS, T. MARCHANDISE en J. SOSSON, Droit de la famille,  Louvain-la-neuve, 
Anthemis, 2007, 46) . 
4 J. DEFORGES, Le divorce en France, Paris,  Editions familiales de France, 1947, 14.  
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konden immers niet voor de kerk huwen. Vandaar dat een wettelijke regeling, die de  vrijheid 

van godsdienst respecteerde, onontbeerlijk was geworden.5 

 

 

Hoofdstuk II. Het revolutionair echtscheidingsrecht: een kind van zijn tijd 

 

§1. Inleiding: politieke, maatschappelijke en juridische context 

 

Bij het bestuderen van het revolutionair echtscheidingsrecht is het nodig de toestand in 

Frankrijk te  bekijken, omdat de Zuidelijke Nederlanden, grosso modo het huidige België, 

door dit land op 1 oktober 1795 ingelijfd werden. De Noordelijk Nederlanden daarentegen  

maakten pas 15 jaar later integraal deel  uit van het Franse grondgebied.  Gedurende 20 jaar 

zal het Franse bewind zijn stempel drukken op  het toekomstige België, vooral  op het vlak 

van het burgerlijk recht.6 

De Franse Revolutie wordt in vele historische boeken beschouwd als een keerpunt in  de 

geschiedenis, in die zin dat zich ná deze gebeurtenis heel veel veranderingen hebben 

voorgedaan, vooral op politiek en juridisch vlak. De Franse revolutie kan de gedefinieerd 

worden als een politieke omwenteling, waarbij op grond van vrijheid, gelijkheid en 

broederschap de traditionele wereldlijke en kerkelijke leiders hun machtspositie verloren. 

Ideologische en constitutionele veranderingen gingen gepaard met een burgeroorlog en 

terreur.  De derde stand riep zich op 17 juni 1789 uit tot de enige machthebber, die, omdat ze 

een nieuwe staatsstructuur en een aantal fundamentele vrijheden in het leven wil roepen, 

zichzelf de naam Assembléé Nationale Constituante toeëigende. De bedoeling was definitief 

komaf te maken met het Ancien Régime door middel van het opstellen van een “ Déclaration 

des Droit de l’Homme et du Citoyen”, een tekst van 17 artikelen, sterk geïnspireerd door de 

18de-eeuwse Verlichting, die als basis moest dienen voor de realisatie van een nieuwe 

Grondwet. De echte macht bevond zich niet langer bij de koning, maar wel bij dit wetgevend 

                                                 
5 P. LEREBOURS –PIGONNIERES, « La famille et le Code civil » in  Le Code civil : 1804-1904 livre du 
centenaire, Paris, Rousseau, 1904,  271. 
6 G. MARTYN en R. OPSOMMER, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2005, 254; W.A. DUMON en G.A. KOOY, Echtscheiding in België en Nederland , Deventer, Van Loghum 
Slaters, 1983, 12. (Hierna verkort: DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland) 
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orgaan. De monarch kreeg de uitvoerende macht, die feitelijk uitgeoefend werd door 

ministers, toebedeeld.7. 

Naast deze politieke en ideologische revolutie, ontketende zich een industriële revolutie, 

waardoor de afhankelijkheid van de natuur verminderde, de gezondheidstoestand verbeterde 

en de levensstandaard verhoogd werd. Het individueel aspiratieniveau nam toe. Er deed zich 

een secularisatietendens voor, zelf binnen de kerk en het lokaal isolement van mensen werd 

doorbroken. Door deze ontwikkeling ontstond er vooral in de Franse grootsteden, met Parijs 

op kop, een nieuw type gezin: het moderne westers huishouden dat in het begin vooral 

ontstond uit de nieuwe stedelijke middenstand, namelijk de groep van salaristrekkenden, die 

haar opkomst dankte aan de moderne economische ontwikkeling en de uitbreiding van de 

overheidstaken. Ook ander bevolkingsgroepen schikten zich geleidelijk naar de idealen 

betreffende het huwelijk en het gezin van bovenvermelde categorie.8 

De toestand van Frankrijk van 1789 was zeer complex en chaotisch:  de juridische eenheid  

bleef uit. Geschreven Romeins recht vond je terug in het zuiden, terwijl het gewoonterecht de 

plak zwaaide in het centrum en het noorden van het land. Naast deze stelsels bestonden er nog 

drie andere rechtssystemen, die een algemeen karakter hadden en het gewoonterecht en 

geschreven recht vervolledigden of  wijzigden: het feodale recht, het canoniek recht (vooral 

dan inzake personen-en familierecht) en de koninklijke wetgeving. Door dit juridisch 

pluralisme was het voor de rechtsgeleerde bijzonder moeilijk het bos door de bomen nog te 

zien.  Uniformisering van het civiel recht werd dan ook in de revolutionaire middens sterk 

aangemoedigd.9 

Op 16 augustus 1790 verklaarde de Assemblée Constituante dat de “civiele wetten zullen 

worden herzien en hervormd  en dat er een globaal wetboek in het leven zal worden geroepen, 

bestaande uit simpele, duidelijke wetten die in overeenstemming moeten zijn met de 

Grondwet”. In de Grondwet van  1791 herhaalde het wetgevend orgaan, dat de naam 

Assemblée Nationale Législative had gekregen, dat er werk zal worden gemaakt van een 

Burgerlijk Wetboek, gemeenschappelijk voor heel het Franse koninkrijk, met inbegrip van de 

geannexeerde gebieden.10 De  revolutionaire volksvertegenwoordigers, doordrongen van de 

nieuwe principes van vrijheid en gelijkheid, waren de mening toegedaan dat de macht en de 

                                                 
7 G. MARTYN  en R. OPSOMMER, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2005, 245-247.  
8 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 160-163. 
9 Ph. SAGNAC, « La législation civile de la Révolution Française », doctoraatsthesis Université de Paris, 1898, 
1-2 ; anastatische herdruk :  Ph. SAGNAC, La légisation civile de la Révolution Française, Glashütten im 
Taunus, Verlag Detlev Auvermann KG, 1971, 1-2 (hierna verkort Ph. SAGNAC, Législation civile). 
10 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 13. 
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kracht van de overheid berustte op de harmonie van families. De drang om komaf te maken 

met het oude recht en grote veranderingen door te voeren op het vlak van burgerlijk recht, was 

zeer groot.11 Omdat de installatie van een Code civil een werk van lange adem ging worden, 

stelde de Assemblée Nationale Législative zich tevreden met de behandeling van voorstellen 

die met de regelmaat van de klok, fragmentair, ingediend werden in het parlement.12 

Veel weerstand kwam uit de hoek van de adel, die hun feodale belangen wilden vrijwaren, de 

clerus, misnoegd omwille van de secularisering van het civiel recht en de “provinces”, wiens 

eigen geschreven Romeins recht en gewoonterecht  uitgehold werden.13 

In de Grondwet van 1791 werd een artikel ingevoerd, waarin stond dat “het huwelijk 

beschouwd wordt  als een civiel contract, de wetgevende macht zal voor alle inwoners zonder 

onderscheid, de wijze, volgens de welke geboortes, huwelijken en sterfte zullen worden 

vastgelegd, bepalen en zij zal de ambtenaren aanduiden bij wie de akten verkregen kunnen 

worden en die de akten bijhouden.” De laïcisering van het huwelijk kreeg nu een 

constitutionele basis, waardoor het canoniek recht definitief had afgedaan.14 Vele pogingen 

om een echtscheidingsrecht, dat gehuwden de mogelijkheid zou bieden om het huwelijk te 

verbreken,  in het leven te roepen, vonden, naast motieven,  zoals de principes van vrijheid en 

gelijkheid, dan ook hun grondslag in dit artikel.15 Bovendien werden reeds vóór de 

echtscheidingswet wet van 20 september 1792 echtscheidingen mogelijk vóór notarissen of 

familieraden louter op grond van het grondwetsartikel.16 Bij wet van 28 april 1794 werden 

deze echtscheidingen, vastgesteld in een authentieke akte, retroactief bevestigd.17 Toch was er 

in de periode vóór 10 augustus 1792 een zekere terughoudendheid met betrekking tot een 

radicale hervorming van het civiel recht, inzonderheid het echtscheidingsrecht, merkbaar in 

hoofde van de leden van de Assemblée Nationale Législative. Pas ná 10 augustus ging de 

wetgever, die vanaf 21 september 1792 zich de Nationale Conventie noemde,  gedreven door 

een enorme dynamiek,  over tot een versnelde activiteit met het oog op een  grote hervorming 

van het civiel recht.18 Verscheidene oorzaken verklaren hoe deze aanvankelijke 

terughoudendheid ontaard was in een radicale hervormingsdrang. 

                                                 
11 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, Parijs, Presses Universitaires de France, 1992, 91 (hierna verkort 
J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil). 
12 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 99. 
13 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 13-20. 
14 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 92. 
15 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 104. 
16 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 106. 
17 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 150. 
18 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 100 en 104. 
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Vooreerst had de Législative slechts gedurende een korte periode het levenslicht gezien, 

waardoor  de  kans op het bewerkstelligen van een grote hervorming van het civiel recht niet 

groot was wegens tijdsgebrek. Ten tweede was er een verjonging en verlinksing van het 

parlement merkbaar, waarbij dit orgaan zich meer en meer gewonnen voelde voor grote 

veranderingen.19 Op 10 augustus 1792 kwamen, tengevolge van verkiezingen, zeer 

vooruitstrevende, ultralinkse vertegenwoordigers in het  parlement, waardoor de onder de 

Législative bestaande samenstelling van links, de Montagnards, koningsgezind rechts, de 

Girondijnen en een grote weifelende centrumgroep, de Pleinge,  serieus gewijzigd werd. In 

tegenstelling tot de eerste revolutionaire periode beschouwden de pas verkozen 

vertegenwoordigers de kerk en de monarchie als hun grootste vijanden. De gevolgen waren 

dan ook verregaand: de koning werd geëxecuteerd, de goederen van de naar het buitenland 

gevluchte edelen werden sociaal herverdeeld, etc.20 Ten derde had de publieke opinie, vooral 

ná 10 augustus (onder de vorm van een stijgend aantal petities die een hervorming van het 

civiel recht eisten)  een niet onaanzienlijke invloed uitgeoefend op parlementariërs, wiens  

uiteindelijke doelstelling erin bestond de civiele wetten volledig in overeenstemming te 

brengen met de wensen en noden van de bevolking.21 De Nationale Conventie ging bovendien 

sterk gebukt onder de druk, uitgeoefend door de revolutionaire gemeenschap in Parijs, om een 

einde te maken aan het oude recht. Deze Parijse millitanten  werden immers gedreven door 

een revolutionair vuur, dat,  ná de val van de koning, sterk aangewakkerd werd.  Een nieuw 

echtscheidingsrecht zou dan ook zeer goed onthaald worden binnen deze gemeenschap. Ten 

vierde is het zeer waarschijnlijk dat de echtscheidingswet gestemd werd door minder dan 300 

vertegenwoordigers, die zich vooral aan de linkerzijde bevonden, waardoor de 

echtscheidingswet tot stand gekomen is zonder enige reële oppositie.22 

Op 30 augustus 1792 ving een groot debat aan over de installatie van het principe van de 

echtscheiding.  Het Comité de Législation, een parlementair commissieorgaan, had reeds op 7 

september een wetsontwerp klaar liggen. De daaropvolgende dagen volgden de discussies, 

waarná de echtscheidingswet wet op 20 september het levenslicht zag. 

De echtscheidingswet kwam “in extremis” tot stand, zonder enig serieus debat, met 

uitzondering van de discussie over het al dan niet invoeren van een echtscheidingsgrond 

                                                 
19 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 105. 
20  G. MARTYN  en R. OPSOMMER, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2005, 248. 
21 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 105. 
22 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 104-107. 
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wegens “incompatibiliteit van humeur” of onverenigbaarheid van karakters.23 Ter illustratie 

kan hier het bedenkelijk betoog van volksvertegenwoordiger Sédillez aangehaald worden: 

deze man was  de mening toegedaan dat de grond onverenigbaarheid van karakters nefast zou 

zijn voor de positie van de vrouw en dus haaks staat op het revolutionair idee van gelijkheid 

van man en vrouw. De vertegenwoordiger ging  immers van de veronderstelling uit dat op het 

ogenblik dat de man de echtscheiding aanvraagt, de vrouw reeds het grootste deel van haar 

charmes verloren zou hebben, waardoor zij zeer moeilijk een tweede echtgenoot zou vinden.24 

De meeste bepalingen van het wetsontwerp werden dus zonder enig protest overgenomen in 

de wet. 

 

§2. De legitimatie van het echtscheidingsrecht 

 

Het lobbywerk van de geestelijken, trouw aan het canoniek recht, mag niet onderschat 

worden. Reeds in 1789 voelde de kerk door de revolutionaire perceptie van het huwelijk, de 

bui al hangen: de installatie van een nieuw echtscheidingsrecht kwam steeds naderbij. 

Vandaar dat de Constituante verzocht werd elke poging tot het invoeren van een 

echtscheidingsrecht de kiem in te smoren.25 Een tegenreactie liet echter niet lang op zich 

wachten,  want een reeks van petities vóór de installatie van een echtscheidingsrecht, gesteund 

op geschriften van Montaigne, Charron, Montesquieu, Voltaire, etc. bereikten het parlement. 

Deze filosofen gaven verschillende motieven aan die aan een echtscheidingsrecht 

verantwoordden. Hierna volgt een beknopt overzicht. 

Vooreerst is een echtscheiding een logisch gevolg van de theorie die het huwelijk als een 

civiel contract beschouwd. Geen enkel contract is eeuwig: men kan zich niet verbinden voor 

het leven. Zoniet zou dit een aantasting betekenen van de vrijheid.  Een contract kan dus 

perfect ontbonden worden. Eigen aan een contract is ook dat hetgeen dat de wil heeft 

gecreëerd, ook door de wil vernietigd kan worden. De contractuele aard van een huwelijk 

diende uiteraard  niet te absoluut opgevat te worden. De Franse wetgever had niet de 

bedoeling het huwelijk op hetzelfde niveau als bvb. een huur te brengen. Vandaar dat 

bepaalde vereisten, die een “bijzondere” hoedanigheid  aan de overeenkomst gaven en haar 

dus een trapje hoger plaatsten, zoals leeftijdsvoorwaarden, toestemming van de ouders, etc. 

onontbeerlijk waren voor de totstandkoming van een huwelijkscontract. De wetgever ging 

                                                 
23 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 102. 
24 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 287. 
25 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 282-283. 
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nog steeds uit van het principe dat de echtscheiding een extreme remedie was. Een nieuw 

echtscheidingsrecht kan immers geen afbreuk doen aan de idee dat aanstaanden die een 

huwelijk willen aangaan, zich verbinden voor het leven. Enkel wanneer er sprake is van  

ongelukkige huwelijken, aangegaan door echtgenoten die te lichtzinnig en te onvoorzichtig 

zijn te werk gegaan, zou het echtscheidingsrecht een oplossing moeten bieden door niet te 

veel obstakels in het leven te roepen.26 Tot zover de juridische reden. 

Ten tweede is de instelling van een echtscheiding gewoonweg noodzakelijk om aan 

maatschappelijke noden tegemoet te kunnen komen: een sociale reden. Het is immers vaak 

een kwelling voor echtgenoten en ook voor kinderen om voor eeuwig door een huwelijk 

verbonden te blijven. Elk mens heeft immers recht op geluk.  Het oude recht  probeerde deze 

sociale toestanden  op te lossen  door een scheiding van tafel en bed, een instelling  die voor 

de kerk wel aanvaardbaar was, omdat ze geen afbreuk deed aan de onontbindbaarheid van het 

huwelijk, in te voeren. Tussen de echtgenoten blijft er dus een huwelijksband bestaan, 

waardoor zij geen nieuw huwelijk kunnen aangaan. In plaats van heil te brengen, verstoort 

deze instelling echter de sociale orde: overspel, schandalen, ruzie tussen families,  enz. komen 

vaker voor. Een echtscheiding daarentegen laat de echtgenoten toe om geluk na te streven en 

een nieuw huwelijk aan te gaan in hun eigen belang en het belang van de samenleving. 

Ten derde besteden de revolutionairen ook aandacht aan de positie van de vrouw. Ook zij zal 

door middel van het nieuwe echtscheidingsrecht op actieve wijze een procedure kunnen 

voeren. De vrouw kan zich immers beter wapenen in plaats van “in stilte te klagen en te 

wenen”.  Het lobbywerk van “feministen avant la lettre”, die vooral in Parijs actief waren 

heeft dan ook een zekere rol gespeeld met betrekking tot de installatie van een 

vrouwvriendelijk echtscheidingsrecht.27 

De vrijheid van religie speelt, ten vierde, ook een uiterst belangrijke rol. Waarom mensen, al 

dan niet katholiek, een kerkelijke wet, die de onontbindbaarheid van het huwelijk verplicht, 

opdringen, waar ze zelf niet achterstaan? Een praktiserende katholiek, wiens geweten geen  

echtscheiding kan aanvaarden, zal nog steeds de mogelijkheid hebben om in een ongelukkig 

huwelijk te blijven leven. Iedereen dient immers vrij te zijn om wel of niet gebruik te maken 

van een voordeel dat de wet biedt. 

Een laatste reden, die aangehaald kan worden, betreft een religieus-historisch motief. De kerk 

is niet altijd vijandig geweest ten aanzien van de echtscheiding. Volgens het evangelie van 

Mattheus, waarin het leven en de leer van Jezus Christus is beschreven, heeft Christus zelf 

                                                 
26 J.L. HALPERIN, L’impossible code civil, supra noot 11, 103. 
27 J.L. HALPERIN, L’impossible code civil, supra noot 11, 106. 
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gezegd dat een echtscheiding toegelaten is, wanneer er overspel heeft plaatsgevonden.28 

Sommige vroege christenen legden de passage “wat god verbonden heeft, is onverbreekbaar” 

naast zich neer en baseerden zich op het evangelie van Mattheus , teneinde het huwelijk wel te 

kunnen ontbinden .29 

 

§3. De wet van 20 september 1792 

 

De echtscheidingswet van 1792 was een extreem liberale wet, gebaseerd op contractuele 

logica. De centrale gedachte bestond uit de opvatting dat het huwelijk een instelling is, die 

kan ontbonden worden wanneer één van de partijen zijn of haar essentiële engagementen niet 

vervult of wanneer de echtgenoten samenleven in een wanhopige sfeer van onverenigbaarheid 

van karakters.30 

Een echtscheiding kon bekomen worden op basis van drie categorieën  oorzaken. 

De eerste categorie werd gevormd door in de wet bepaalde motieven: 1.krankzinnigheid of 

razernij; 2. veroordeling tot “afflictieve” of onterende straf; 3. mishandelingen of grove 

beledigingen; 4. algemeen bekend onzedelijk gedrag; 5. kwaadwillige verlating (zowel door 

de man als door de vrouw) ; 6. afwezigheid van één der echtgenoten van minstens vijf jaar; 7. 

uitwijking. 

De tweede categorie bestond uit de wederzijdse toestemming. De wetgever aarzelde niet om 

ook deze categorie, zich steunend op de juridische theorie van het civiel contract, in te voeren: 

elk contract kan beëindigd worden met wederzijdse toestemming van de echtgenoten, zelfs 

een huwelijk. 

De “incompatibiliteit van humeur” maakte het voorwerp uit van de derde categorie: hier had 

de wetgever de echtgenoten de ultieme mogelijkheid willen geven om uit een ongelukkig te 

kunnen stappen door zich te beroepen op de onverenigbaarheid van karakters. Deze 

echtscheidingsvorm kan gedefinieerd worden als een motief voor echtscheiding dat geen nood 

heeft aan bewijzen.31 Teneinde het gebruik van deze grond wat te temperen had de Franse 

wetgever hieraan een lange en trage procedure gekoppeld, die erop gericht was de verzoening 

van de partijen uit te lokken. 

                                                 
28  Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 283-286. 
29 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2005, 235.  
30 J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 103. 
31 J.G. LOCRE , La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et complément 
des codes français,V, Du divorce, Strasbourg, Treuttel et Wurtz, 1827, 48 (hierna verkort LOCRE, Du divorce).  
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De wetgever voorzag in de installatie van een familieraad, waarvóór de echtgenoten meerdere  

malen dienden te verschijnen, behalve bij echtscheiding wegens bepaalde redenen.32 

 

§ 4.  Een beknopte beschrijving van de echtscheidingsprocedure 

 

A. Inleiding 

 
De gehele echtscheidingsprocedure situeerde zich buiten de rechtbank. De wetgever stond 

immers wantrouwig tegenover de magistraten en was meer te vinden voor alternatieve 

geschillenbeslechting. 

De verzoeningspogingen werden verricht door een buitengerechtelijke instelling, de 

familieraad. Deze vergadering van familieleden of vrienden poogden de echtgenoten te 

verzoenen, maar konden geen echtscheiding weigeren. Bovendien vond de wetgever dat het 

“schandaal” van een echtscheiding niet in de openbaring gebracht moest worden en beperkt 

moest blijven tot deze vergadering. 

 

B. Echtscheiding op grond van wederzijdse toestemming 

 

Elk contract kan ten einde komen door de wil van beide partijen, dus ook een 

huwelijkscontract. De echtgenoten die wilden scheiden op basis van deze  oorzaak waren 

gehouden om een vergadering, bestaande uit 3 hechte familieleden of vrienden, bij gebrek aan 

familie, gekozen door de man en drie hechte familieleden of vrienden, gekozen door de 

vrouw, bijeen te roepen.33 Binnen een termijn van één maand moesten de  leden van de 

familieraad samenkomen.34 Op deze vergadering zetten de echtgenoten uiteen waarom ze 

wilden scheiden. Wanneer de echtgenoten volhardden in hun eis om uit de echt te scheiden 

maakte  een gemeentelijk ambtenaar akte op van het feit dat de familieraad de echtgenoten 

had  gehoord en dat de echtgenoten niet meer herenigd konden worden. Deze vormelijke akte 

werd vervolgens geregistreerd in een gemeentelijk register.35 Ten vroegste één maand of ten 

hoogste 6 maand ná datum van de akte verschenen de echtgenoten vóór de ambtenaar van 

burgerlijke stand, belast met het ontvangen van akten van huwelijk in de gemeente, waar de 

                                                 
32 « Décret du 20 septembre 1792 qui détermine les causes, le mode et les effets  du divorce »  in   A. 
HEYVAERT, Het personen –en gezinsrecht ont(k)leed, Gent, Mys en Breesch, 2001, 390-394. (hierna verkort 
echtscheidingswet van 20 september 1792). 
33 §I art. 1 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 390.  
34 §I art. 2 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 390. 
35 §I art. 4 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 390. 
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echtgenoten gedomicilieerd waren. Op hun vraag was deze ambtenaar gehouden de 

echtscheiding uit te spreken. 

De termijnen, met uitzondering van de uiterste termijn van 6 maand,  werden verdubbeld 

wanneer de echtgenoten minderjarig waren of indien er binnenhuwelijkse kinderen waren. De 

bedoeling van de wetgever was om echtgenoten nog een bedenktijd te geven teneinde 

lichtvaardige echtscheidingen tegen te gaan. 36 

 

C. Echtscheiding op grond van “incompatibiliteit van humeur” 

 

Hier waren de pleegvormen wat ingewikkelder en duurde de procedure langer dan bij 

wederzijdse toestemming. De echtgenoot, die de echtscheiding aanvroeg, riep een familieraad 

samen die pas vanaf 1 maand ná de bijeenroeping samenkwam.37 De bijeenroeping 

geschiedde door een gemeentelijk ambtenaar. De door deze ambtenaar opgestelde akte werd 

betekend aan de andere echtgenoot met de vermelding van de door de verzoekende 

echtgenoot gekozen leden van  de familieraad en een uitnodiging om vóór de familieraad te 

verschijnen en eveneens drie leden voor deze raad aan te duiden.38  De verzoekende 

echtgenoot had de plicht om te verschijnen voor de familieraad. Hij aanhoorde, evenals de 

verwerende echtgenoot, indien deze verscheen, de uiteenzettingen, die een verzoening 

dienden te bewerkstelligen, van de leden van de familieraad. Indien geen verzoening tot stand 

gekomen was, werd de vergadering geschorst voor twee maanden. Gedurende de debatten 

maakte de gemeentelijke ambtenaar geen deel uit van de familieraad, eiser(es) was namelijk 

niet verplicht zijn of haar motieven bekend te maken. Ingeval van niet-verzoening werd hij 

echter teruggeroepen in de vergadering om de akte van de schorsing op te stellen, die 

eveneens betekend werd, indien de andere echtgenoot niet verschenen was.39 Ná het 

verstrijken van een termijn van twee maanden verscheen de echtgenoot-eiser opnieuw vóór de 

familieraad. Wanneer de uiteenzettingen van de leden gericht op de verzoening, opnieuw dit 

doel niet bereikten, werd de vergadering geschorst met een termijn van drie maand.40 

Wanneer de echtgenoot op de derde zitting bleef volharden in zijn voornemen om te scheiden, 

werd hier op dezelfde manier akte van opgemaakt.41 Ten vroegste acht dagen en ten laatste 6 

                                                 
36 §I art. 5 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 390. 
37 §II art. 8 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 391.  
38 §II art. 9 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 391.  
39 §II art. 10 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 391. 
40 §II art. 11 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 392. 
41 §II art. 12 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 392. 
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maand ná de laatste akte van niet-verzoening kon de echtgenoot-verzoeker vóór de  ambtenaar 

van burgerlijke stand verschijnen, teneinde het uitspreken van de echtscheiding te bekomen.42 

 

 

D. Echtscheiding wegens  bepaalde feiten 

 

Echtscheiding op grond van één van de zeven motieven was aan geen enkele termijn 

verbonden.43  In drie gevallen kon de echtscheiding zonder enige formaliteit bekomen worden 

vóór de ambtenaar van burgerlijke stand. Ten eerste wanneer er een veroordeling tot een 

infamerende straf van de verweerder werd voorgelegd. Ten tweede kon een reeds eerder door 

de kerkelijk rechtbanken uitgesproken scheiding van tafel en bed soepel omgezet worden.44 

Ten derde kon, ingeval van afwezigheid zonder nieuws gedurende vijf jaar, de echtscheiding 

eveneens bekomen worden vóór de ambtenaar van burgerlijke stand, mits voorlegging van 

een expeditie van een vonnis, waaruit de afwezigheid van de betrokkene bleek.45 Bij een 

echtscheiding, gegrond op andere motieven46, diende de verzoeker een beroep te doen op de 

gewone familierechter van zijn of haar woonplaats in de voorgeschreven vormen voor een 

procedure in eerste aanleg.47 Nádat de motieven voor deze instantie geverifieerd en gegrond 

verklaard waren, verwees de rechter de eiser naar de ambtenaar van burgerlijke stand, die de 

echtscheiding zou uitspreken.48 

 

E. Verbod om te hertrouwen 

 

Nadat een echtscheiding bekomen was vóór de ambtenaar van burgerlijke stand, konden de 

ex-echtgenoten pas hertrouwen, één jaar na de echtscheiding. De man hoefde deze termijn 

niet te respecteren wanneer de echtscheiding uitgesproken was wegens een bepaalde oorzaak. 

Wanneer de echtgenoten zelf opnieuw wilden huwen, waren ze aan geen enkele wachttermijn 

gebonden. De wetgever van 1792 gaf wierp niet echt een afdoende reden op die deze 

                                                 
42 §II art. 14 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 392.  
43 §II art. 15 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 392. 
44 §II art. 16 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 392; C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad 
vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 1796-1857.”, II, doctoraatsthesis 
R.U.G., 1984, 543-544. 
45 §II art. 17 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 392. 
46 namelijk bij krankzinnigheid of razernij, mishandelingen en  grove beledigingen, onzedelijk gedrag, 
kwaadwillige verlating en emigratie.   
47 §II art. 18 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 392.  
48 §II art. 19 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 392. 
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wachttermijn verantwoordde. Hij zei dat dit voortvloeide uit de fysieke natuur en essentiële 

functie van de man en vrouw.49 Het is mij een raadsel wat hiermee bedoeld werd. Ook de 

uitzondering voor de man past niet echt in de geest van een echtscheidingsrecht, waar de 

gelijkheid van man en vrouw vooropgesteld werd. 

 

§5. Maatschappelijk belang 

 

De echtscheiding op grond van bepaalde feiten kende de minste toepassing, omdat het de 

meest omslachtige en duurste procedure was. Er moest immers meestal een beroep gedaan 

worden op een rechterlijke instantie. Deze echtscheidingsvorm had echter wel zin wanneer de 

rechtbank zich moest uitspreken over het schuldprincipe. Eens de verzoeker een rechterlijke 

beslissing, die de schuld van de andere echtgenoot vaststelde, bekomen had, bracht dit 

bijzonder voordelige consequenties met zich mee  op het vlak van de vereffening en verdeling 

van de vermogensbestanddelen.50 

De termijnen die in acht genomen dienden te worden, verschilden dus naargelang de 

echtscheidingsvorm. De vlugste manier, voor één der echtgenoten  om een echtscheiding te 

bekomen was, volgens Sagnac, de rechtbank te overtuigen dat er een bepaalde reden (eerste 

categorie) voorhanden was. Indien deze echter oordeelde dat dit niet het geval was, moest de 

weg van de “incompatibiliteit van humeur” bewandeld worden en dienden de hieraan 

gekoppelde termijnen gerespecteerd te worden.51 Bij afwezigheid of veroordeling tot een 

infamerende straf kon zelfs een echtscheiding bekomen worden, zonder tussenkomst van een 

familieraad door louter afgifte van de akte, waaruit de bepaalde oorzaak bleek. Maar om zo’n 

akte te bekomen moest echter beroep gedaan worden op een rechter…Het gevolg was dat 

echtgenoten opnieuw het recht herwonnen om in het huwelijksbootje te treden, mits het 

respecteren van een eventuele wachttermijn. 

De gemeentelijk ambtenaar had ook een soort rechtsprekende taak, zonder dat hij zich mocht 

buigen over de grond van de zaak. Zijn neergeschreven bevindingen hadden een declaratief 

karakter en werden onmiddellijk overgeschreven in de registers van burgerlijke stand.52 

De echtscheidingswet van 1792 kende  een groot succes in de steden, met Parijs op kop. In 

steden zoals Lyon, Brest en Bordeaux werd per 10 huwelijken één echtscheiding vastgesteld. 

                                                 
49 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 287-290. 
50 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 545. 
51 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 288-290. 
52 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 542. 
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Buiten deze grote steden bleef het echtscheidingsrecht echter onbekend. Franse auteurs zoals 

Daniel en Moulart beweerden zelfs dat in 27 maanden volgend op de wet in Parijs alleen 

reeds 5994 echtscheidingen uitgesproken werden. Exacte cijfers bestaan er niet, omdat de 

registers van burgerlijke stand tijdens de Commune53 vernietigd werden.  De echtscheidingen 

deden zich dus bijna alleen voor in stedelijke centra, het platteland was nog te zeer verknocht 

aan de onontbindbaarheid van het huwelijk. Het aantal echtscheidingen steeg fel de eerste 

jaren ná de wet in Frankrijk, verminderde gestaag, en kende opnieuw een piek vóór de 

invoering van de Franse Code civil. Deze laatste piek wordt verklaard door de terechte vrees 

van echtgenoten dat hun kansen op een echtscheiding ontnomen zouden worden door de 

opkomst van een nieuwe strengere regeling.54 

In de Zuidelijke Nederlanden verkreeg de echtscheidingswet van 1792 uitwerking door 

publicatie op 17 juni 1796. Totaal nieuw was het  echtscheidingsrecht  niet in deze contreien, 

aangezien voorheen een hervormingsdecreet van Jozef II uit 1784 de echtscheiding invoerde, 

maar dan slechts voor niet-katholieke rechtsonderhorigen. Dit “edict” was echter dode letter 

gebleven.55  Het hoeft ook niet te verwonderen dat het revolutionaire echtscheidingsrecht een 

zeer marginaal karakter had in de Zuidelijke Nederlanden. In de stad Gent kwamen gemiddeld 

5 echtscheidingsverzoeken per jaar voor in de periode vóór 1804. Na onderzoek van de 

registers van burgerlijke stand en de gerechtelijke archieven in het arrondissement Gent door 

Coppens valt op dat het aantal echtscheidingen in Gent in vergelijking met belangrijke Franse 

steden, zoals Rouen zeer gering was. In grote Franse centra werd ongeveer, uitgedrukt in de 

procentuele verhouding tussen het aantal echtscheidingen en het aantal huwelijken, een 

jaarlijks vaststelling gedaan van 6 tot 13 procent, voor meer excentrische steden in Frankrijk 

daalde dit percentage. Zo haalde Rijsel 4,3 procent en Amiens 4,6 procent, Gent amper 1 

procent in de periode 1797 tot 1802. Het percentage van Gent kan vergeleken worden met dat 

van het Franse platteland, dat ook nog steeds trouw was aan het katholieke geloof. Een 

controle van de registers van enkele gemeenten, behorend tot het arrondissement Gent, toonde 

aan dat buiten de stad Gent hoogst zelden een echtscheiding plaatsvond.  Dit was te wijten aan 

het aanvankelijk gebrekkig functioneren van de burgerlijke stand  in de plattelandsgemeenten, 

de sociale druk en het zeer katholieke karakter van de Vlaamse gemeenten. 
                                                 
53 Dit was een bolwerk van Montagnards dat van 1789 tot 1792 een belangrijke rol heeft gespeeld in de Franse 
Revolutie.  
54 J. DESFORGES, Le divorce en France, Parijs, Editions familiales de France, 1947, 15-16; C. COPPENS, 
“Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 1796-1857.”, II, 
doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 546-548. 
55 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 540-41. 
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Het niet-succesvol karakter in onze contreien wordt toegeschreven aan tweeërlei factoren. 

Enerzijds was er de late inlijving van de Zuidelijke Nederlanden: de revolutionaire uitstraling 

was in 1795 reeds op de terugweg en bovendien werden de revolutionaire principes 

gepercipieerd als vreemde idealen. De Zuidelijke Nederlanden hebben nooit een revolutie 

gekend van gelijke omvang als in Frankrijk. Anderzijds bestond er een sterke verknochtheid 

tussen het katholicisme en de bevolking.56 

 

§6. Wat met scheiding van tafel en bed? 

 

In het revolutionair echtscheidingsrecht was geen plaats meer voor de scheiding van tafel en 

bed, omdat deze volgens de wetgever helemaal geen nut meer had. De wetgever wilde 

reageren tegen de door de kerk aanvaarde oplossing van de scheiding van tafel en bed, 

waarbij men toch feitelijk kan gescheiden leven, terwijl een huwelijksband blijft bestaan. De 

burgers hadden vanaf dan enkel de keuze tussen twee mogelijkheden: gehuwd blijven als 

volwaardige echtgenoten met de bijhorende huwelijksplichten  of  uit de echt scheiden.57 Alle 

verzoeken en lopende procedures m.b.t. scheiding van tafel en bed, waarvoor dus nog geen 

rechterlijk uitspraak bekomen was, werden  uitgedoofd.58 Ook was het perfect mogelijk om op 

een soepele wijze een reeds bekomen scheiding van tafel en bed59 om te zetten in een 

echtscheiding.60 

 

§7. De verder versoepelingen van het nieuwe echtscheidingsrecht: de wetten  van 3 januari en 

28 april 1794 

 

In 1794 wou de wetgever, in zijn hoedanigheid van Nationale Conventie, de reeds 

ultraliberale  echtscheidingswet nog gemakkelijker maken. Deze wijzingen kwamen tot stand 

in de overtuiging dat een huwelijk zoveel mogelijk gereduceerd moest worden tot een gewoon 

contract en echtscheiding toegelaten moest worden met zo weinig mogelijk formaliteiten.  De 

revolutionairen zijn dus in hun liberale logica tot het uiterste gegaan.61 

                                                 
56 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 562-565.  
57 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 290-291. 
58 §I art. 6 echtscheidingswet van 20 september 1792 supra noot 32, 390.  
59 Zie §4. D. 
60 §I art. 5 echtscheidingswet van 20 september 1792, supra noot 32, 392. 
61  J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 150. 
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Procedureel werden termijnen, binnen dewelke niet opnieuw gehuwd kon worden ná een 

echtscheiding, ingekort of zelfs afgeschaft: de man kon onmiddellijk hertrouwen, terwijl de 

vrouw 10 maanden62, moest wachten, tenzij bij verlating door de man.63 De laatste 

discriminatie werd dus uit de echtscheidingswet geschrapt. 

Door de wet van 28 april 1794 werden ook de gronden van echtscheiding versoepeld. 

Overeenkomstig artikel 1 kon één der echtgenoten een ontbinding van het huwelijk bekomen 

op grond van 6 maanden feitelijke scheiding, vastgesteld door een authentieke akte, zonder 

dat, ná het opstellen van de akte, een wachttermijn in acht moest worden genomen. Vanaf dan 

volstond het dus voor de vrouw, om bvb. bij verlating van 6 maanden door de man, 

onmiddellijk een echtscheiding te bekomen. Als gevolg hiervan profiteerden vele vrouwen 

van de afwezigheid van hun man (bvb. in het leger) om een echtscheiding te bekomen. Er 

moet wel worden opgemerkt dat de wet van 28 april 1794 in zijn artikel 4 zei dat “tous les 

réglements qu’elles feront faire de leurs droits ne seront que provisoires jusqu’au retour de 

leur mari.” Gelet op de geest van de wet, vermoed ik dat deze laatste bepaling enkel gevolgen 

kon hebben op vermogensrechtelijk vlak.64 

 

§8. Besluit 

 

Het is duidelijk dat de Franse revolutie, gedreven door vooruitstrevende filosofische 

principes, zoals de gelijkheid van man en vrouw, een echtscheidingsrecht in het leven 

geroepen heeft, waarvoor eigenlijk geen maatschappelijke noodzaak bestond en zeker niet in 

de Zuidelijke Nederlanden, die meer nog dan Frankrijk katholieke gebieden waren. De 

publieke opinie- nog steeds vasthoudend aan de religieuze inhoud van het huwelijk- vond de 

afwezigheid van een echtscheidingsrecht helemaal geen probleem. Toch waren de 

Montagnards de mening toegedaan dat er een maatschappelijke behoefte bestond, een sociale 

reden, om een echtscheidingrecht de nodige verantwoording te geven, zoals bvb. het bevrijden 

van de vrouw uit de tirannie van haar man, de godsdienstvrijheid, het recht om geluk na te 

                                                 
62 Om kroostverwarring te vermijden. 
63  Art. 3 décret du 3 janvier 1794 qui attribue aux tribuneaux de famille la connaissance de contestations 
relatives aux droits de époux divorcés, Pasin. 1793-1794, 630-631; Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 
9, 291-293. 
64 Art. 1 en 4  décret du 28 avril 1794 contenant des dispositions additionnelles à celui du 20 septembre 1792 sur 
le divorce, Pasin. 1794-1795, 152; J.L. HALPERIN, L’impossible Code civil, supra noot 11, 150. 
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streven, etc.65 Het maatschappelijk belang in de contreien van het huidige België was echter 

verwaarloosbaar. 

Het gemak en de soepelheid waarmee een echtscheiding kon bekomen worden, dit nota bene  

op het einde van de 18de eeuw,  is de belangrijkste vaststelling die hier kan gedaan worden. 

Bij de behandeling van het huidig echtscheidingsrecht zal ik dan ook nagaan in welke mate er 

parallellen kunnen getrokken worden met deze revolutionaire echtscheidingswet. 

 

Hoofdstuk III. Het Burgerlijk Wetboek van 1804: de conservatieve 

antithese 

 

§1. De eerste tekenen tot tempering van de ultraliberale visie waren al merkbaar 

 

Ná het jacobijnse schrikbewind, brak de periode van  het Directoire, een orgaan van vijf 

directeurs dat orde op zaken moet stellen, aan.66 

Op 2 augustus 1795  schorste het parlement de wetten van 1794.67  Gedurende de periode 

1795-1797 werden verwoede pogingen ondernomen, onder andere door Portalis, Favard en 

Siméon om de grote echtscheidingwet van 20 september 1792 te wijzigen en de grond 

“incompatibiliteit van humeur”  af te schaffen. Deze pogingen brachten echter geen zoden aan 

de dijk, zelfs de vraag tot opschorting van alle vorderingen op grond van onverenigbaarheid 

van karakters tot aan de discussie over het Burgerlijk Wetboek, werd niet ingewilligd.68 

 

§2. Het Burgerlijk Wetboek van 1804 

 

A. Inleiding 

 

In 1800 werden door Napoleon, die door een machtsgreep ten tijde van het Consulaat aan het 

bewind gekomen was, vier commissarissen aangesteld om een ontwerp van Burgerlijk 

Wetboek op te stellen, met als belangrijkste figuur Portalis. De revolutie ging immers gepaard 

                                                 
65 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 538-539. 
66 G. MARTYN  en R. OPSOMMER, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2005, 248. 
67 Zie supra : hoofdstuk II. §7.  
68 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 372-373 ; A. PIERARD, Divorce et séparation de corps : 
traité théorique et pratique suivant la législation, la doctrine et la jurisprudence belges et françaises et le droit 
international, Brussel, Bruylant, 1927, 59-60.    
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met het verdwijnen van privilegies. Om de burgerlijke gelijkheid op alle sociale feiten toe te 

passen en nationale eenheid in het politieke systeem te bewerkstelligen was een eengemaakt 

Burgerlijk Wetboek noodzakelijk.69 Het echtscheidingsrecht zou voortaan deel uitmaken van 

het Burgerlijk Wetboek en werd dan ook bediscussieerd in het “Conseil d’Etat”, het centraal 

adviesorgaan van Napoleons beleid. Het parlement bestond uit het “Tribunat” en het “Corps 

législatif”, waarbij in het eerste discussies, maar geen stemmingen over het ontwerp  

plaatsvonden, terwijl in het tweede enkel stemmingen, maar geen discussies plaatsgrepen.70 

Wat titel VI « Le divorce » van het ontwerp betreft erkende de wetgever dat een onleefbaar 

huwelijk kan worden ontbonden: zo verklaarde Treilhard dat  "... la légèreté des esprits, la 

perversité du coeur, la violence des passions, la corruption des moeurs ont trop souvent 

produit, dans l'intérieur des familles, des excès tels qu’on s'est vu forcé de permettre défait la 

rupture d'unions qu 'on regardait cependant comme indissolubles de droit; les monuments de 

la jurisprudence, qui sont aussi le dépôt des faiblesses humaines, n'attestent que trop cette 

triste vérité."71 

Het echtscheidingsrecht moest verenigbaar zijn met het fundamenteel principe dat een civiel 

huwelijk het meest “heilige” contract der verbintenissen was: deze instelling droeg bij tot de 

sociale harmonie , gevormd door alle families, waarbij de staat fungeerde als beschermer van 

de goede zeden.72 De auteurs van de Code civil hadden het oogmerk terug te keren naar de 

oude conceptie van het huwelijk en het te preciseren: zij wilden de zeden verstrengen en 

hervormen of ze toch minstens beïnvloeden.  Het huwelijk bleef een eeuwigdurende contract, 

maar door miskenning van essentiële huwelijksplichten kon hier in allerlaatste instantie een 

einde aan gemaakt worden.73 De echtscheiding moest gezien worden als een kwaad dat zoveel 

mogelijk vermeden moest worden, een wettelijk regeling was echter noodzakelijk om 

teugelloosheid van het misbruik te voorkomen.74 

De familieraden werden vervangen door rechtbanken. De publieke rechters fungeren immers 

als  “echte” rechters in echtscheidingszaken, omdat enkel zij controle kunnen uitoefenen op 

                                                 
69 A. VIGIE, “De la nécessité d’une édition du Code civil au point de vue historique” in  Le Code civil : 1804-
1904 livre du centenaire, Paris, Rousseau, 1904, 27. 
70 G. MARTYN  en R. OPSOMMER, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht, Brugge, Die Keure, 
2005, 249; D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2005, 
139. 
71 C. MEULDERS, K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het licht 
van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”, Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4), 68.  
72 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 77-78.   
73 P. LEREBOURS–PIGONNIERES, « la famille et le Code civil » in  Le Code civil : 1804-1904 livre du 
centenaire, II,  Paris, Rousseau, 1904, 279. 
74 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 549. 
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de belangen van de kinderen, de families en de samenleving. Een huwelijkscontract raakte 

immers de openbare orde: zij moesten, in het publiek belang, rekening houdende met de 

goede zeden, nagaan of er voldoende redenen voorhanden waren die een echtscheiding 

verantwoordden.75 Zo vond bvb. Tronchet dat een familieraad, die tot doel had echtgenoten te 

verzoenen, niet succesvol kon zijn, omdat deze raad niet de nodige waarborgen van 

onpartijdigheid bood: er heerste verdeling en de leden lieten de belangen van  de echtgenoot 

met wie er een familieband was, primeren. 76 

De wetgever had de bedoeling een echtscheiding, omwille van het groot maatschappelijk 

belang van het huwelijk, zo moeilijk mogelijk te maken. Zo staafde de wetgever dit door 

bijvoorbeeld paradoxaal genoeg te verwijzen naar de positie van de vrouw: “een 

echtscheiding is in het algemeen nefast voor de positie van de vrouw: zij treedt in het 

huwelijk met haar jeugd en waardigheid, ze treedt eruit met het verlies van haar waardigheid 

van vrouw en moeder.” Uit wat nog volgt zal echter blijken dat, wat haar rechten betrof in 

echtscheidingszaken,  de vrouw aan het kortste eind trok. Ook kinderen waren het slachtoffer 

van een echtscheiding, omdat de aandacht die de man besteedde aan een nieuwe vrouw  ten 

koste ging van de aandacht die hij aan zijn kinderen moest besteden.77 

 

 

B. Afschaffing van “incompatibiliteit van humeur” 

 

Onverenigbaarheid van karakters werd door de wetgever beschouwd als een 

echtscheidingsvorm  die de geschiedenis, de opinie en de ervaring tegen had. Een aantal 

sterke argumenten pleitten dan ook voor de afschaffing ervan. Vooreerst was een 

huwelijkscontract van nature een overeenkomst die als eeuwigdurend moet worden 

beschouwd, aangezien zij de voortzetting van het menselijk ras tot doelstelling had. Het 

invoeren van onverenigbaarheid van karakters had tot gevolg dat beide echtgenoten de 

mogelijkheid hadden het huwelijkscontract te laten bestaan volgens een door hen bepaalde 

termijn. Deze mogelijkheid tastte de natuur van het contract aan. Ten tweede deed deze 

scheidingsgrond afbreuk aan de autoriteit van de man. Wanneer de man zijn autoriteit binnen 

het huwelijk niet kon uitoefenen, heerste er anarchie, oefende hij deze wel uit, dan kon de 

vrouw echtscheiding op grond van onverenigbaarheid van karakters aanvragen. Waar de 
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wetgever van 1792  “incompatibiliteit van humeur” in het leven riep als middel om een einde 

te maken aan de tirannie van de man, werd ten tijde van Napoleon de afschaffing gerealiseerd 

met als doel  de tirannie van de man te vrijwaren. Ten derde zegden filosofen zoals 

Montesquieu dat de echtscheiding op grond van onverenigbaarheid van karakters een 

voldoende oorzaak tot echtscheiding was. Maar dit kan enkel aanvaard worden indien deze 

oorzaak langs twee kanten bestaat. Het zou onaanvaardbaar zijn de wil van de ene echtgenoot 

om uit de echt te scheiden te laten primeren op de wil van de andere echtgenoot, die zich 

hiertegen verzette.78 Bovendien konden overeenkomstig de juridische theorie der contracten 

geen overeenkomsten ten einde komen door de enkele wil van één der partijen.79  Ten vierde 

tastte de onverenigbaarheid van karakters de goede zeden aan: het zorgde ervoor dat 

echtgenoten lichtzinnig met het huwelijk omsprongen, terwijl deze instelling moest 

garanderen dat hun wederzijdse huwelijksverbintenissen nauwgezet werden vervuld. Zij 

moesten  meer moeite doen om onenigheden op te lossen. De toegeeflijkheid, de wederzijdse 

steun, de vergevingsgezindheid en het geduld waren nu eenmaal de lovenswaardige zuilen 

van een huwelijk, waardoor het huwelijk onmiskenbaar verbonden was met de moraal en 

goede zeden van een bevolking.80 Ten vijfde  pleitten, volgens Maleville, ook historische 

motieven voor de afschaffing van onverenigbaarheid van karakters: bij de Romeinen bestond 

het niet, Hendrik VIII introduceerde de onverenigbaarheid van karakters, maar het was geen 

lang leven beschoren: het werd ingetrokken en de vijf echtscheidingsgronden werden herleid 

tot één. Ten zesde zorgde de onverenigbaarheid van karakters, naast wederzijdse toestemming 

voor een enorme toename van het aantal echtscheidingen.81 Tenslotte fungeerde het huwelijk 

als hoeksteen van de samenleving. De wetgever moest dus alles doen wat mogelijk was om 

het te respecteren en te beschermen: dit hield dus ook de afschaffing in van 

echtscheidingsgronden wegens niet-bepaalde oorzaken. 

De toenmalige Minister van Justitie was de mening toegedaan dat onverenigbaarheid van 

karakters zijn grondslag vond in bepaalde feitelijke redenen of in grillen. In het eerste geval 

werd een onderscheid gemaakt tussen zware en lichte feiten. Enkel zware feiten konden 

leiden tot echtscheiding wegens bepaalde redenen.  In het tweede geval  kon de wetgever geen  

echtscheiding toelaten omdat hij anders zou spelen met de heilige instelling, het huwelijk.82 

                                                 
78 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 48-50. 
79 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 373. 
80 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 52. 
81 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 60-61. 
82 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 62. 
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Onverenigbaarheid van karakters werd bijgevolg als maatschappelijk ongewenst bestempeld 

en moest verdwijnen. 

 

 

 

C. Echtscheiding wegens bepaalde feiten 

 

C.1. Inleiding 

 

De zeven  gronden die in de wet van 1792 vermeld stonden, werden beperkt tot drie: overspel, 

de categorie “gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen” en veroordeling tot een 

infamerende straf.83 Van alle bepaalde oorzaken was volgens Napoleon slechts één gewichtig 

genoeg om een huwelijk te verbreken, met name overspel. Overspel werd door de wetgever 

echter niet als enige, maar wel als belangrijkste oorzaak om een echtscheiding te bekomen op 

grond van bepaalde reden, aangenomen.84 Echtscheiding was geen remedie om het hoofd te 

bieden aan niet-oplosbare huwelijksproblemen, maar werd als een straf beschouwd: het 

laakbaar gedrag van een echtgenoot, vooral dan de vrouw, diende beteugeld te worden.85 In de 

rechtsleer wordt gesproken van het systeem van de “echtscheiding-sanctie”. 

 

C.2. Overspel 

 
Overspel was zonder meer de krachtigste oorzaak op basis waarvan een huwelijk ontbonden 

kon worden. De schending van de beloofde getrouwheid tussen echtgenoten tastte immers de 

integriteit en de eer van de familie aan.86 

De getrouwheid van een vrouw werd veel strenger beoordeeld dan die van een man. De 

wetgever gaf niet echt een afdoende reden aan om dit onderscheid te verantwoorden: zijn 

mosterd halend uit Romeinse wetten, beweerde hij dat de gevolgen van overspel, gepleegd 

door een man,  minder gevaarlijk waren dan overspel, gepleegd door een vrouw. Bij overspel 

door een vrouw bestaat immers het risico dat binnen het huwelijk vreemde kinderen geboren 

kunnen worden, waardoor het bloed van de man “bezoedeld” wordt. Overspelige kinderen 

konden immers aan de man  als eigen en wettige erfgenamen worden opgelegd. Bovendien 
                                                 
83 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 374. 
84 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 55. 
85 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 555. 
86 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 96-97. 
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volgde uit de natuur van de huwelijksovereenkomst dat de huwelijksverplichtingen, opgelegd 

aan beide echtgenoten verschillend waren, op het gebied van getrouwheid. Louter overspel 

door een vrouw had een schandalig karakter, terwijl dit bij de man slechts het geval was 

wanneer zijn minnares inwoonde in de gemeenschappelijke gezinswoning.  Overspel door een 

vrouw verbrak sowieso het huwelijkscontract, terwijl dit voor een man enkel het geval was in 

bovenvermelde hypothese.  Een zelfde middel aan de vrouw geven bij overspel door de man 

zou in strijd zijn met de goede zeden.87 Wanneer de echtgenote overspel gepleegd had, kon ze 

via tussenkomst van het openbaar ministerie door de echtscheidingsrechter zélf veroordeeld 

worden tot opsluiting in een tuchthuis (lees gevangenis) voor een periode van drie maanden 

tot maximaal twee jaar op grond van art 298 Code Napoléon. Bovendien zei de wet dat 

wanneer de vrouw op heterdaad betrapt werd in de gemeenschappelijke gezinswoning door de 

man, die hierdoor een moord begin, deze misdaad verschoonbaar was.88 Overspel door een 

vrouw was immers een ernstig strafrechtelijk misdrijf dat aanleiding gaf tot een correctionele 

straf. De ongelijke behandeling van man en vrouw was opnieuw ingegeven door het feit dat 

overspel door een vrouw als veel ernstiger beschouwd werd als overspel door een man: een 

man maakte zich slechts schuldig aan overspel wanneer hij zijn minnares onderhield in de 

gemeenschappelijke gezinswoning.89 Merkwaardig genoeg trad de civiele rechter op met 

penale bevoegdheden.  Later werd deze strafrechtbepaling overgenomen in het artikel 337 van 

Strafwetboek van 1810, waarin de uitvoering van de straf verzacht werd dankzij de bepaling 

dat de man zijn vrouw kon terugnemen.90 Ook de man riskeerde vanaf dan een geldboete van 

100 tot 2000 frank. Er dienen hier wel twee opmerkingen te worden gemaakt. Ten eerste was 

het zo dat een strafrechtelijke sanctie kón worden opgelegd, dit was zeker niet altijd het geval, 

hoewel de wet anders bepaalde. Opsluiting van de vrouw kwam niet zo vaak voor, aangezien 

het een typisch klachtmisdrijf was. Wanneer de man afstand deed van zijn klacht, ging de 

rechter ook niet ambtshalve de stap zetten om over te gaan tot een veroordeling. Ten tweede 

was de terugneming een theoretische en onlogische rechtsfiguur. Waarom zou een man zijn  

ex-vrouw terug in huis nemen? Net door te scheiden, wilde hij van haar verlost worden. De 

praktische invulling die deze bepaling kreeg, hield in dat de man instemde met de 

terugtrekking van  de overspelige vrouw in een klooster, zodat ze daar genezing zou vinden 

                                                 
87 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 97, 113, 159-160, 299, 329, 381- 382. 
88 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 375. 
89 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 241-242. 
90 Bij scheiding van tafel en bed was dit reeds het geval vanaf de inwerkingtreding van de Code Napoléon. 
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van haar verslaving en psychisch leed.91 De napoleontische opvattingen over het gezin waren 

dus zeer patriarchaal: “ de vrouw was van de man zoals de boom was van de tuinman”.92 

Volgens Coppens was  de plaats die de vrouw had in de maatschappij nog steeds gebaseerd op 

een denkbeeld over de vrouw, afkomstig uit het Germaans en Romeins recht: de vrouw werd 

daar gezien als een deel van het bezit van de man, evenals de kinderen. Zij kon zich zelf niet 

wegschenken aan een andere man en de gedachte dat zij overspelige kinderen binnen een 

huwelijk zou introduceren deed menig mannelijk publiek huiveren.93 

 

C.3. Gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen 

 

Deze echtscheidingsgrond moest stringent geïnterpreteerd  worden. Het ging hier niet over 

weinig betekenisvolle, vluchtige handelingen die gesteld werden gedurende een humeurige 

bui. Het ging echter over “véritable excès”, persoonlijke slechte behandelingen, wreedaardige 

handelingen en verwondingen met een groot gehalte van zwaarwichtigheid.94  Er kon een 

onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds gewelddaden en mishandelingen, anderzijds 

beledigingen. De eerste categorie werd gekwalificeerd  als “la violence des corps”, waarbij de  

fysieke integriteit van één van de echtgenoten aangetast werd. De tweede categorie fungeerde 

als “la violence des sentiments”, die de morele integriteit raakte.95 Ter illustratie van laatste 

categorie kan de situatie aangehaald worden, waarbij de man een echtscheidingsvordering 

instelde op grond van overspel, die achteraf bleek ongegrond te zijn.  In dit geval kon de 

vrouw wiens morele integriteit aangetast was een echtscheidingsvordering instellen.96 De 

rechtbanken hadden een uitgestrekte appreciatiebevoegdheid om de ernst van deze gronden te 

beoordelen. Zij moesten hierbij rekening houden met de leeftijd, de sociale positie, de 

opleiding en de gewoonten van de echtgenoten, de omstandigheden die zich voor of tijdens de 

feiten hebben voorgedaan, etc.97 

Het oorspronkelijk wetsontwerp  voorzag enkel het recht voor de vrouw om een echtscheiding 

te vragen op basis van gewelddaden, mishandelingen en beledigingen, uitgaande van de man. 

Dezelfde mogelijkheid voorzien  voor de man zou hem, als hoofd van de familie, belachelijk 

                                                 
91 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 641-643. 
92 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 18. 
93 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 590. 
94 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 299-300.  
95 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 329. 
96 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 53-54.  
97 G. GALOPIN, Cours de droit civil : état et capacité des personnes, Liège, Vaillant-Carmanne, 1904, 219. 
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maken en in zijn eer krenken.98 Uiteindelijk was de wetgever toch op zijn standpunt 

teruggekomen door gewelddaden, mishandelingen en beledigingen een wederkerig karakter 

toe te bedelen, teneinde bescherming te bieden aan oude of gewonde mannen die mishandeld 

werden door hun vrouw.99 

Onder buitensporigheden of gewelddaden werd onder meer verstaan:  aanslagen op het leven 

door de ene echtgenoot op de andere gepleegd. Mishandelingen omvatten gewelddaden door 

de ene echtgenoot tegen de andere de andere gepleegd: kwetsuren, slagen en kneuzingen, 

welke de haat van de ene echtgenoot jegens de andere deden uitschijnen. Zware beledigingen 

waren handelingen, gesteld door  één der echtgenoten, die  aanleiding gaven tot schande of 

schaamte voor de andere echtgenoot en die het gemeenschappelijk leven onmogelijk  

maakten.100 

De rechtbank had op basis van de wet, ingeval zij de vordering gegrond wilde verklaren de 

mogelijkheid om, wanneer zij meende dat er een kans bestond dat de echtgenoten zich nog 

zouden verzoenen, het verzoek uit te stellen gedurende maximaal één jaar.101 

 

C.4. Veroordeling van één der echtgenoten tot een schandstraf 

 

Over deze echtscheidingsgrond bestond weinig discussie: zij was onontbeerlijk, omdat bij 

gebrek eraan het een marteling moet zijn voor de andere echtgenoot om samen te moeten 

leven met een veroordeelde crimineel.102 Door zware misdrijven nagelde de schuldige 

echtgenoot zijn gehele gezin aan de schandpaal, hetgeen beledigend en krenkend was voor de 

andere partner.103 

 

C.5. Korte beschrijving van de te volgen procedure 

 

De echtscheidingsprocedure wegens bepaalde oorzaken bestond uit twee delen: een 

voorbereidende fase en een contentieuze fase. Tijdens de eerste fase deden zich vele 

verzoeningspogingen voor. In de voorbereidende fase hoorde de rechter de partijen gedurende 

een aantal opeenvolgende zittingen en poogde hij hen te verzoenen, de gemoederen te bedaren 
                                                 
98 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 201-202.  
99 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 262.  
100 J. ROMMENS, Huiswet : de persoonlijke familiebetrekkingen volgens het Belgisch burgerlijk wetboek, Gent, 
Siffer, 1893, 94-95. 
101 G. GALOPIN, Cours de droit civil : état et capacité des personnes, Liège, Vaillant-Carmanne, 1904, 22. 
102 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 114 en 300. 
103 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 593. 
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en te verhinderen dat de familiale wanorde publiekelijk zou worden gemaakt in de openbare 

terechtzitting. Deze zittingen grepen plaats achter gesloten deuren in de beslotenheid van het 

kabinet van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Gedurende deze fase kon alles 

nog “gered” worden: het  huwelijk en het behoud van de morele en sociale orde. Tijdens de 

contentieuze fase waren het de elementen verdeeldheid en onthulling die meer belicht werden. 

Op de inleidingszitting moest de eiser of zijn advocaat  bewijzen, door stukken neer te leggen 

en getuigen te benoemen die hij wenste te verhoren dat er oorzaken bestonden die een 

echtscheiding verantwoordden. Vervolgens moest de verweerder of diens advocaat de 

mogelijkheid krijgen de feiten te verduidelijken en getuigen te benoemen, waarna de eisende 

partij nogmaals de mogelijkheid kreeg te reageren. In een openbare terechtzitting sprak de 

rechter zich uit over de ontvankelijkheden. De eis werd verworpen wanneer de echtgenoten 

zich verzoend zouden hebben. Eens de eis aanvaard  was, bestonden er  twee mogelijkheden . 

Indien de rechtbank van oordeel was dat de feiten voldoende uitgewezen waren, volgde 

meteen de uitspraak ten gronde. Wanneer de rechtbank echter van oordeel was dat de zaak 

nog niet kon berecht worden, beval zij het bewijs of tegenbewijs te leveren van welbepaalde 

in het verzoekschrift vermelde feiten: in deze context konden getuigenverhoren, nog steeds 

achter gesloten deuren, plaatsvinden, omwille van motieven die verband houden met schroom 

en kiesheid. Toch was de “onthullingsdrang” en de “drang tot weten” in hoofde van de 

rechtbank bij het oproepen van getuigen zeer groot. Tenslotte volgde, ná het sluiten van de 

verhoren, een publieke pleitzitting waar alle partijen hun conclusies op basis van de 

getuigenverslagen en andere stukken naar voren brachten. 

De definitieve uitspraak geschiedde ná advies van het openbaar ministerie. De echtgenoot die 

de echtscheiding had bekomen, moest deze binnen een termijn van twee maanden, te rekenen 

vanaf het verstrijken van de termijn om een rechtsmiddel in te stellen, laten voltrekken vóór 

de ambtenaar van burgerlijke stand. Gebeurde dit niet om welke reden ook, dan verviel de 

bekomen uitspraak.104 

De echtscheidingsrechter bevond zich dus in een ambivalente positie: hij moest een “wil tot 

verzoening en verhulling” verenigen met “een wil tot weten”  met het oog op de “schuldige” 

                                                 
104 C.  MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4),73-76. 
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van de “onschuldige” te onderscheiden en de echtscheiding enkel toe te staan wanneer de 

sociale en morele orde het vereiste.105 

 

D. Wederzijdse toestemming 

 
D.1. Inleiding 
 

Ná lange discussies had de wetgever er toch voor geopteerd om deze echtscheidingsgrond te 

behouden. De leden waren immers de mening toegedaan dat het huwelijk de openbare orde 

raakte en bijgevolg niet wederzijdse toestemming kon ontbonden worden : het contract 

situeerde zich niet enkel tussen de echtgenoten, maar ook de kinderen en de samenleving zijn 

belanghebbende partijen.106 De kinderen zijn de vrucht van een huwelijk: dit duurzaam 

contract bood hen stabiliteit, een opvoeding, bescherming en een voordelige erfrechtelijke 

positie.107 Anderen daarentegen vonden dat  wederzijdse toestemming wel degelijk mogelijk 

moest zijn  wanneer er ernstige oorzaken voorhanden waren. Zo was Napoleon voorstander 

van wederzijdse toestemming, omdat veel mannen, bij gebrek aan wederzijdse toestemming, 

niet bereid zouden zijn om de echtscheiding aan te vragen op grond van overspel. De 

wetgever moest deze mannen een middel geven om een echtscheiding te geven zonder dat 

hun eer en goeie naam door de publiciteit van de rechtbank aangetast werd. Het was immers 

tegen de eer van de natie om publiek bekend te maken wat zich binnen een huishouden 

afspeelde. Dit was de officiële reden.108 Napoleon was er dus in geslaagd een 

echtscheidingsvorm op te dringen die volledige in strijd was met de geest van de wet. De 

echte officieuze reden, luidt als volgt: eigenlijk wilde niemand deze echtscheidingsvorm 

toelaten, maar het was Napoleon die om persoonlijke redenen de wederzijdse toestemming 

wilde invoeren. Napoleon, die grootste plannen had om een dynastie in het leven te roepen, 

was er als de dood voor dat zijn toenmalige echtgenote Joséphine de Beauharnais door een 

mogelijke onvruchtbaarheid hem geen kinderen zou kunnen schenken. Vandaar dat hij een 

echtscheidingsgrond zocht, zodat hij zich, ingeval van onvruchtbaarheid, kon “ontdoen” van 

zijn echtgenote. Napoleons vrees werd dan ook bewaarheid: Joséphine bleef kinderloos. Op 

15 december 1809 werd de familieraad samengeroepen om de echtscheiding door wederzijds 

                                                 
105 C. MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4), 83. 
106 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 65, 79 en 387. 
107 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 389. 
108 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 88-90. 
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toestemming tussen Napoleon en Joséphine goed te keuren. De onvruchtbaarheid van de 

vrouw werd hierbij als de onderliggende oorzaak van de echtscheiding beschouwd.109 

De wederzijdse toestemming had dus als functie het schandaal van een echtscheiding wegens 

bepaalde feiten niet in de openbaring te brengen en de familie-eer te beschermen.110 Wanneer 

de echtgenoot, die zich schuldig gemaakt had aan een handeling die als een voldoende 

ernstige oorzaak kon gekwalificeerd worden, zijn toestemming weigerde, bood de  onderlinge 

toestemming echter geen heil. Een basisvoorwaarde voor deze echtscheidingsgrond bestond 

immers uit de het aanwezig zijn van het akkoord van de partijen. Toch was Treilhard de 

mening toegedaan dat de echtgenoot die een schandalige handeling gepleegd had er alle 

belang bij zou hebben toe te stemmen met de wederzijds toestemming, zoniet liep hij het 

risico dat zijn handeling publiek werd gemaakt via de echtscheiding wegens bepaalde feiten. 

Bovendien dienden de dichte familieleden de nodige overredingskracht te gebruiken teneinde 

het schandaal in het belang van de familie te verbergen.111 

Het uitgangspunt van wederzijdse toestemming was dus geheel anders dan bij de 

echtscheidingswet van 1792: zij veronderstelde dat er wel degelijk oorzaken voorhanden 

waren die een echtscheiding rechtvaardigden, doch deze werden gecamoufleerd. Een 

echtscheiding op basis van loutere wederzijdse toestemming was dus  niet mogelijk. Napoleon 

vond dat het huwelijk niet op dezelfde manier beëindigd kon worden als dat het aangegaan 

kon worden: enkel reële en ernstige oorzaken, die geverifieerd werden via de toestemming 

van de familie,  konden via wederzijdse toestemming een echtscheiding uitlokken.112 Het 

bewijs van de oorzaak moest echter niet geleverd worden, zij werd vermoed door de instelling 

van de vordering én de bekomen toestemming van de familie. 113 

Loutere grillen, walgingen, onbestendigheden waren geen oorzaken die een voldoende ernstig 

karakter hebben.114 Als wel voldoende ernstig kon een aanslag op het leven beschouwd 

worden.115 

 

D.2. De familieraad  liet zijn laatste sporen achter bij wederzijdse toestemming 

 

                                                 
109 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Introduction, théorie générale des droits et des lois, les 
personnes, la famille : complément, Brussel , Bruylant, 1951, 966. 
110 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 64, 390. 
111 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 302-303. 
112 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 65. 
113 P. LEREBOURS –PIGONNIERES, « La famille et le Code civil » in  Le Code civil : 1804-1904 livre du 
centenaire, II,  Paris, Rousseau, 1904,  280. 
114 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 79. 
115 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 301. 
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Een huwelijkscontract was geen gewoon contract: door  het eeuwigdurende en onschendbaar  

karakter, raakte het niet alleen de belangen van de echtgenoten zelf, maar ook die van de 

families, de kinderen en de publieke orde.116 De rol van de familieraad die bij het 

intermediaire echtscheidingsrecht een prominente rol vervulde, leek hier uitgespeeld.  De 

ervaring leerde dat de leden van de familieraad hun rol niet echt au sérieux namen en zich 

schikten naar alles wat de echtgenoten wilden, waardoor hun betekenis  in de praktijk beperkt 

bleef tot een formaliteit. Vandaar dat Napoleon enkel ijverde voor een toestemming van beide 

families, als garantie dat er reële oorzaken voorhanden zouden zijn.  De publieke rechtbanken 

hadden voortaan  het monopolie hebben over het uitspreken van de echtscheiding, waarbij de 

procedure in het geheim en achter gesloten deuren verliep en in de rechterlijke beslissing de 

oorzaak niet mocht worden geëxpliciteerd.117 Familieraden als “rechter” hadden afgedaan, 

omdat zij geen waarborgen boden voor onpartijdigheid: de families in de familieraad waren 

ook vaak verdeeld en kozen  partij voor de echtgenoot die deel uitmaakte van diens familie. 

Soms provoceerde een familie een echtscheiding, met het oog op het aangaan van een meer 

voordelig tweede huwelijk. Soms gingen de misbruiken zo ver  dat de toestemming van de 

andere familie afgekocht werd.118  

In het Burgerlijk Wetboek van 1804 was dus enkel de toestemming van beide families vereist, 

waarbij eenparigheid vereist was tussen de hoofden van beide families (ouders of bij gebrek: 

de ascendenten) met  het oogmerk  de noodzakelijkheid van de echtbreuk aan te tonen. De 

toestemming van de ouders vond de wetgever ook relevant, omdat zij op die manier 

verklaarden dat hun formele toestemming, gegeven bij het aangaan van het huwelijk, een 

vergissing was.119 Echter door de toestemming van de families als vereiste op te leggen, 

slaagde de wetgever er niet in om op afdoende wijze elk misbruik de kiem in te smoren.    

 

D.3. De echtscheidingsvoorwaarden en de procedure 

 

Door een zeer stringente procedure, met talloze verzoeningspogingen,  in het leven te roepen,  

poogde de wetgever het aantal echtscheidingen op grond van onderlinge toestemming tot een 

minimum te beperken. Ze kon plaatsvinden ná twee jaar en vóór twintig jaar huwelijk. De  

                                                 
116 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 100.  
117 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 66-69. 
118 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 68, 80, 81.  
119 J. ROMMENS, Huiswet : de persoonlijke familiebetrekkingen volgens het Belgisch burgerlijk wetboek, Gent, 
Siffer, 1893, 84. 
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man moest ouder zijn dan 25, de vrouw ouder dan 21 jaar en jonger dan 45 jaar.120 Vrouwen 

die ouder waren dan 45  jaar bevonden zich immers in de “herfst” van hun leven, waardoor 

het voor hen onmogelijk werd om een gelijkaardig huwelijksleven op te bouwen. Aangezien 

deze vrouwen gedurende lange tijd reeds gebukt gingen onder het juk van het huwelijk, waren 

ze het toch gewend geworden. Er bestond bijgevolg ná twintig jaar huwelijk  geen reden meer 

om nog uit de echt te scheiden.121 

Binnen 1 jaar moest de wederzijdse toestemming vier keer uitgedrukt worden.122 Bovendien 

was de toestemming vereist van de vaders en moeders of andere ascendenten van beide 

families, want deze twee families moesten achter de noodzaak staan om uit de echt te 

scheiden.123 Voorts kende de echtscheidingsprocedure een lang en kostelijk verloop, waarbij 

door allerlei hindernissen gestreefd werd naar de maximale benutting van verzoeningskansen. 

 

E. De gevolgen van de echtscheiding  

 

De echtgenoten die een echtscheiding bekwamen, konden overeenkomstig art. 295 Code 

Napoléon niet meer hertrouwen met elkaar. Het huwelijk werd immers beschouwd als het 

meest heilige der contracten, waardoor de wetgever niet tolereerde dat ermee gespeeld werd. 

Het eeuwigdurend karakter van het huwelijk diende met respect behandeld te worden.  

Bovendien wou de wetgever verhinderen dat een nieuw huwelijk louter werd aangegaan om 

de huwelijksvermogensrechtelijke toestand van het eerste huwelijk te kunnen wijzigen.124 De 

wetgever voerde immers stringente procedures in, teneinde de garantie te hebben dat 

echtgenoten niet lichtzinnig een echtscheiding zouden kunnen bekomen. Alleen op die manier  

kon aangenomen worden dat de echtscheiding onontbeerlijk was en het huwelijk ontbonden 

kon worden, zonder terug te keren naar de vroegere toestand.125 

In het geval van echtscheiding wegens bepaalde redenen kon de vrouw, in tegenstelling tot de 

man, om kroostverwarring te voorkomen, pas hertrouwen, met inachtneming van een 

wachttermijn van 10 maanden nádat het echtscheidingsvonnis uitgesproken was. 

Bovendien was het voor een overspelige vrouw onmogelijk om met haar minnaar in het 

huwelijksbootje te stappen. Deze bepaling had als doel een vrouw, die zich geneigd voelde 

                                                 
120 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 373-374. 
121 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 388. 
122 Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 373-374. 
123 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 304. 
124 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 235-236. 
125 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 239. 
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zich te laten verleiden door een andere man, af te schrikken met de gedachte dat ze nooit zou 

kunnen huwen met de minnaar door wie ze verleid werd.126 

Bij echtscheiding op grond van wederzijdse toestemming konden echtgenoten slechts een 

nieuw huwelijk aangaan drie jaar ná de uitspraak van de echtscheiding op basis van art. 297 

Code Napoléon. De wetgever wilde op deze manier echtgenoten, die een echtscheiding 

wilden bekomen met het oog op het aangaan van een nieuw huwelijk met een nieuwe liefde, 

ontmoedigen.127 

Aangezien het huwelijk, ontbonden door de natuurlijke dood van een echtgenoot, een 

nalatenschap deed openvallen ten voordele van de kinderen,  was de wetgever van oordeel dat 

een vrijwillige ontbinding van het huwelijk bij wederzijdse toestemming gelijkaardige 

vermogensrechtelijke gevolgen zou moeten teweeg brengen. Bijgevolg ging de helft van hun 

vermogen naar hun kinderen, teneinde hun belangen te blijven beschermen. Op deze manier 

zette de wetgever een rem op het aantal echtscheidingen wegens wederzijdse toestemming, 

want de echtgenoten werden getroffen in hun portemonnee.128 

 

F. Scheiding van tafel en bed 

 

Een echtscheidingsrecht moest volgens Portalis geredigeerd worden door het civiel recht, 

omdat bij gebrek eraan een sociale wanorde zou heersen: echtgenoten zouden zonder wet 

immers volledig vrij zijn om een huwelijk al dan niet te ontbinden. Bovendien zijn burgerlijke 

wetten inzake echtscheidingen noodzakelijk om de vrijheid van godsdienst te eerbiedigen. Het 

christendom dweept immers met de onontbindbaarheid van het huwelijk, terwijl andere 

geloofsovertuigingen dit wel toelaten. Vandaar dat het recht echtgenoten, wiens 

geloofsovertuiging wél een echtscheiding toeliet, een instrument moest bieden dat een einde 

kon maken aan het huwelijk, waarbij het vrije keuzerecht van de echtgenoten gerespecteerd 

werd. De scheiding van tafel en bed, aanvaard door de kerk, kon immers niet op dezelfde voet 

als een echtscheiding geplaatst worden en heeft een aantal minder aantrekkelijke gevolgen, 

zoals bvb. de onmogelijkheid om een nieuw huwelijk aan te gaan. Toch werd de scheiding 

van tafel en bed  heringevoerd  uit respect voor de wetten van de kerk.129 

                                                 
126 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 336 ; Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 9, 373-374. 
127 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 304. 
128 LOCRE, Du divorce, supra noot 27, 388-389. 
129 LOCRE, Du divorce, supra noot 27, 9-10 ; Ph. SAGNAC, Législation civile, supra noot 5, 374. 
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Aanvankelijk was het de bedoeling de scheiding van tafel bed toe te  laten op een uitgebreider 

aantal mindere ernstige  oorzaken.130 Hiervoor bestond echter niet de nodige meerderheid. 

 De gronden op basis waarvan een scheiding van tafel en bed kon bekomen waren dezelfde als 

de echtscheidingsgronden.131 Scheiding van tafel en bed op grond van wederzijdse 

toestemming was echter niet mogelijk, omdat, indien dit wel het geval zou zijn geweest, er 

een feitelijke wederzijdse toestemming zou worden bewerkstelligd via de lichtere 

procedureregels van scheiding van tafel en bed.132 

Scheiding van tafel en bed verbrak de huwelijksband niet, de vrouw behield de naam van haar 

man en bleef onder zijn toezicht. De verzoening tussen de echtgenoten bleef nog steeds 

mogelijk, maar de echtgenoten werden gemachtigd apart te gaan leven. Een aantal huwelijkse 

rechten en plichten vielen weg. 

Volgens het oude recht in het Ancien Régime kon scheiding van tafel en bed bekomen 

worden wegens overspel van de vrouw. De man had de mogelijkheid haar strafrechterlijk te 

vervolgen en een eeuwigdurende opsluiting te bekomen, waardoor een feitelijke scheiding tot 

stand kwam.133 Napoleon was absolute voorstander om bij scheiding van tafel en bed te 

voorzien in een gelijkaardig systeem als bij echtscheiding om overspelige vrouwen te straffen 

teneinde de eer van de man te herstellen en geen vreemde kinderen in het huwelijk toe te 

laten.134 Hierbij werd verwezen naar de situatie tijdens het Ancien Régime waar overspelige 

vrouwen kaal geschoren, hun huwelijksvermogensrechten verloren en opgesloten werden in 

een klooster, waar ze vastzaten tot hun man besliste ze terug te nemen. Het huwelijk bleef 

echter bestaan, zij het onder de vorm van een feitelijke scheiding, met de eventuele 

mogelijkheid van verzoening, afhankelijk van de wil van de man om zijn vrouw terug te 

nemen. Een analoge regeling moest worden uitgedokterd. Vandaar dat de Code civil ook 

voorzag bij scheiding van tafel en bed, net zoals bij echtscheiding, in strafrechtelijke sancties 

voor de vrouw.135 De regeling kwam erop neer dat de vrouw, overeenkomstig art. 308 Code 

Napoléon, kon worden veroordeeld door hetzelfde vonnis dat de scheiding van tafel en bed 

uitsprak, op vordering van het openbaar ministerie, tot opsluiting in een tuchthuis voor een 

bepaalde tijd, die minimaal twee maanden en maximaal twee jaar kon zijn. De echtgenoot 

bleef echter op grond van art. 309 Code civil de mogelijkheid hebben om de gevolgen van 

deze veroordeling te stoppen door zijn vrouw terug te nemen: een gelijkaardige bepaling voor 

                                                 
130 LOCRE, Du divorce, supra noot 27, 86.  
131 LOCRE, Du divorce, supra noot 27, 200, 256, 257. 
132 LOCRE, Du divorce, supra noot 27, 383. 
133 LOCRE, Du divorce, supra noot 31, 135-136. 
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echtscheiding bestond niet in het dit civiel wetboek, maar werd later ingevoerd door het 

Strafwetboek van 1810. 

 

 

 

G. De wettelijke conversie  

 

Wel werd  een systeem uitgedokterd, waarbij er tussen echtscheiding en scheiding van tafel en 

bed een brug zou worden gemaakt door de invoering van art. 310 Burgerlijk Wetboek: 

“wanneer de scheiding van tafel en bed, uitgesproken voor alle andere oorzaken dan overspel 

van de vrouw,  drie jaar heeft geduurd, kan de echtgenoot die oorspronkelijk verweerder was, 

de echtscheiding vóór de rechtbank vorderen, die deze zal toestaan, indien de oorspronkelijke 

eiser, aanwezig of behoorlijk opgeroepen,  niet onmiddellijk toestemt om een einde te maken 

aan de scheiding van tafel en bed”.136 De wetgever vond het niet billijk dat de eiser die de weg 

van scheiding van tafel en bed overeenkomstig zijn geloof had bewandeld, zijn echtgenoot, 

wiens geloof mogelijk verschillend zou kunnen zijn, eeuwig in deze toestand zou kunnen 

houden, zonder enig uitzicht op een nieuw huwelijk. Dat deze mogelijkheid niet openstond 

voor de overspelige vrouw hield verband met het feit dat de man die een scheiding van tafel 

en bed, waarbij het huwelijk behouden bleef, verkoos boven een echtscheiding zijn vrouw 

gunstig gezind was, waardoor het initiatief om uit de echt te scheiden, van haar kant uit niet 

meer mogelijk was.137 Het was dus merkwaardig genoeg de “schuldige” echtgenoot die de 

“onschuldige” echtgenoot ná verloop van drie jaar de keuze kon laten tussen het hernemen 

van het echtelijke leven of de echtscheiding. Deze wettelijke conversie gaf aanleiding tot 

ongenoegen, aangezien onder het voorwendsel van vrijheid van godsdienst de onschuldige 

echtgenoot benadeeld werd.138 Scheiding van tafel en bed was dus een tijdelijke regeling die 

uiteindelijk resulteerde in een echtscheiding of de volledige herneming van het huwelijkse 

leven, indien de oorspronkelijke echtgenoot-verweerder zijn recht op grond van art. 310 Code 

Napoléon uitoefende. De rechter was dan verplicht de echtscheiding uit te spreken.139 
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H. Besluit 

 
De procedures bij echtscheiding weken af van de  gewone rechtspleging. De verklaring 

hiervoor is te vinden in de ambivalente houding die de wetgever aanneemt ten aanzien van 

een echtscheiding: enerzijds erkent de wetgever de noodzaak van een ontbinding van het 

huwelijk, maar anderzijds wenste hij misbruiken te voorkomen en de hooggewaardeerde 

positie van het huwelijk niet aan te tasten. Vandaar dat de procedure zich kenmerkte door vele 

hindernissen en verzoeningspogingen die erop gericht waren de echtgenoten alsnog tot een 

verzoening te bewegen.140 

De wetgever was er in geslaagd om het aantal echtscheidingen, die piekten in de grote steden,  

drastisch te verminderen. Zo vonden er in de stad Toulouse in de periode 1804-1816 slechts 

één echtscheiding plaats tegenover 14, 4 huwelijken.141 In Rouen kwamen er in de periode 

1792-1816 1129 echtscheidingen voor, waarvan 1046 onder het regime van de wet van 1792. 

Dit toont aan de Code Napoléon haar temperend effect niet gemist heeft.142 

Tijdens de periode van het keizerrijk onder de Code civil was er in de Zuidelijke 

Nederlanden, waar het aantal echtscheidingen al reeds uiterst gering was, eveneens een daling 

waarneembaar van het aantal echtscheidingen in vergelijking met de revolutionaire periode.143 

Over het algemeen kan gezegd worden dat in Burgerlijk Wetboek van Napoleon de 

patriachale familie zegeviert. De wijze waarop de vrouw behandeld werd, tart alle 

verbeelding.  De vrouw werd gedegradeerd tot  slaaf van de man, terwijl de Franse Revolutie 

de gelijkheid vrouw-man stipuleerde. 

Hoewel het echtscheidingsrecht in een conservatiever kleedje gestopt werd, dringt zich hier 

toch enige nuancering op. De echtscheidingswet onder Napoleon wordt  doorgaans in de 

rechtsleer gepercipieerd  als  een liberale wet, waarvan de linkse ultraliberale scherpe kantjes 

afgevijld werden. 

Bij het lezen van de schriftelijke neerslag van de zittingen in het Conseil d’Etat viel het me op 

dat aan de visie van Napoleon vaak een doorwegend belang werd gehecht. Het is ongelofelijk 

dat één enkele leider erin geslaagd is zo hard zijn stempel te drukken op een materie in het 

burgerlijk recht, die doorheen de geschiedenis steeds zeer politiek gevoelig heeft gelegen. Het 

                                                 
140 C. MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”, Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
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141 J. ROMMENS, Le divorce en France, Paris, Editions familiales de France, 1947, 16-17. 
142 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 546. 
143 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 565. 
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feit dat hij erin geslaagd was de onderlinge toestemming, totaal in strijd met geest van de wet, 

door te drukken, illustreert nogmaals de enorme macht die hij bezat. 

 

Hoofdstuk IV. De periode 1804 tot WOII 

 
§1. De 19de eeuw 
 
A. Frankrijk 

 

In 1814 werd de katholieke godsdienst opnieuw de staatsgodsdienst, met als gevolg dat in 

1816 het echtscheidingsrecht afgeschaft werd en enkel de scheiding van tafel en bed 

gehandhaafd bleef. 144 

In de jaren ’80 van de van de  19de eeuw woedde de discussie over de installatie van een 

nieuw echtscheidingsrecht weer hevig. Hoewel de publieke opinie zich er niet echt om 

bekommerde, waren het vooral de inspanningen van Alfred Naquet145 en zijn 

echtscheidinggezinde aanhangers die de herinvoering van het echtscheidingsrecht door de wet 

van 17 juli 1884 bespoedigden. Er werd een politiek compromis in het leven geroepen, welke 

inhield dat het echtscheidingrecht zou aanleunen, niet bij de wet van 1792, maar wel bij de 

Code Napoléon, met uitzondering van de mogelijkheid om uit de echt te scheiden op basis 

van wederzijdse toestemming. Overspel van man en vrouw werd op gelijke wijze behandeld.  

De wettelijke conversie kon gevraagd worden ná drie jaar scheiding van tafel en bed, maar de 

rechter behield  de mogelijkheid om de conversie te weigeren, wat een toegeving was aan de 

katholieken. Het werd mogelijk voor ex-echtgenoten om opnieuw een huwelijk aan te gaan, 

maar het huwelijk tussen een overspelige echtgenoot en diens bijzit bleef verboden. De 

rechtspositie van de vrouw ging er dus in Frankrijk wel op vooruit. Enkel jaren later, in 1893,  

werd door niet-echtscheidingsgezinde senatoren het initiatief genomen om het systeem van 

scheiding van tafel en bed te hervormen. Een politiek compromis lag opnieuw aan de basis 

van deze wet. Twee uitgangspunten kunnen vastgesteld worden: het was enerzijds de 

bedoeling, ter behartiging van de belangen van de rechterzijde, om de scheiding van tafel en 

bed aantrekkelijker te maken ter ontmoediging van het instellen van een 

                                                 
144 A.  PIERARD, Divorce et séparation de corps : traité théorique et pratique suivant la législation, la doctrine 
et la jurisprudence belges et françaises et le droit international, Brussel, Bruylant, 1927, 63-65. 
145 Alfred Naquet was een joods adviseur van generaal Boulanger en parlementslid.  Hij wordt ook wel het brein 
achter de Boulangistische Beweging, een politieke strekking die mensen aantrok van verschillende politieke 
overtuigingen, genoemd. Hij haalde de woede van vele katholieken op zijn hals door  zijn tolerante denkbeelden 
over de vrije liefde en zijn “vijandigheid” ten aanzien van het huwelijk. 
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echtscheidingsvordering, anderzijds, teneinde de linkerzijde te sussen, de positie van de 

vrouw bij scheiding van tafel en bed te verbeteren.146 

Op het verdere verloop van het echtscheidingsrecht in Frankrijk wordt hier niet  ingegaan. 

 

B. België 

 

B.1. Inleiding: de geringe juridische wijzigingen 

 

Eind 1813 kwam het Franse keizerrijk ten val, waardoor de Noordelijke Nederlanden hun 

zelfstandigheid herwonnen. In het Zuiden werd getwijfeld over de keuze terug bij Frankrijk te 

blijven behoren of zich aan te sluiten bij het Noorden. In het verdrag van Chaument in 1814 

hakten Rusland, Engeland, Pruisen en Oostenrijk de knoop door: het Zuiden werd bij het 

Noorden gevoegd.147 

Hoewel het echtscheidingsrecht in 1816 in Frankrijk afgeschaft werd, bleven de Zuidelijke 

Nederlanden trouw aan het napoleontisch echtscheidingsrecht. Aan een Nederlands 

Burgerlijke Wetboek, dat de echtscheidingsvoorwaarden verstrengde en de echtscheiding 

wegens onderlinge toestemming niet kende, werd gedurende de Hollandse periode hard 

gewerkt. Het zag ernaar uit dat het Nederlands Burgerlijk Wetboek ook in Zuidelijke 

Nederlanden de Code civil zou opvolgen. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek trad echter pas 

in werking ná de onafhankelijkheid van België, met vertraging zelfs in 1838,  waardoor de 

Code Napoléon gehandhaafd bleef. Deze handhaving werd in artikel 139 van de Grondwet 

van 7 februari 1831 ingeschreven. Het was de bedoeling van het Nationaal Congres om ook 

“les codes”, waaronder het Burgerlijk Wetboek, volledig te herzien, teneinde het recht in 

overeenstemming te brengen met de veranderende maatschappij. Pas in 1879 kreeg Laurent 

de taak toebedeeld om een voorontwerp van herziening van het Burgerlijk Wetboek in het 

leven te roepen.148 

Het Belgisch Burgerlijk Wetboek heeft het napoleontisch echtscheidingsrecht gedurende de 

19de eeuw integraal blijven behouden. De mogelijke verklaring hiervoor is dat de overheid het 

echtscheidingsrecht als fundament van het Burgerlijk Wetboek van 1804 beschouwde. Ter 

illustratie kan een brief aangehaald worden, waarbij Napoleon de koning van Pruisen 
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aanschreef en deze laatste op het hart drukte “dat  titel VI betreffende de echtscheiding de 

basis van het Burgerlijk Wetboek vormt. Het afschaffen zou “de castratie” van de Code civil 

betekenen.”149 

De enige wijzigingen die zich voorgedaan hadden, waren de volgende: de bepalingen, welke 

de echtscheidingsrechter toelieten de overspelige vrouw op te sluiten in een tuchthuis, ingeval 

van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, werden impliciet opgeheven door de 

artikelen 387 en 390150 van het Strafwetboek van 1867. Hierdoor verloor de civiele rechter 

zijn penale bevoegdheden.151 Volgens de rechtsleer kon artikel 232 B.W., op basis waarvan de 

ene echtgenoot een echtscheiding kon aanvragen wanneer de andere echtgenoot veroordeeld 

was tot een infamerende straf, niet meer toegepast worden. Het Strafwetboek van 1867 had 

immers “infamie légale” afgeschaft wegens strijdigheid met het maatschappelijk belang.152 De 

veroordeelde moest immers heel zijn leven dit brandmerk met zich mee dragen. Een groot 

deel van de rechtsleer was de mening toegedaan dat, aangezien het Strafwetboek van 1867 

later tot stand gekomen was dan het Burgerlijk Wetboek van 1804, de later wet de bepalingen 

van een vroegere wet, die met haar tegenstrijdig was, afschafte. Een ander deel van de 

rechtsleer, de minderheidsopvatting, hield echter voor dat de wanbedrijven en de misdaden 

die voordien als onterend bestempeld werden hun schandelijk karakter niet verloren. Er 

zouden dan ook volgens deze strekking geen redenen bestaan om art. 232 B.W. niet toe te 

passen. Er heerste dus onzekerheid, ook in de rechtspraak. Een tussenkomst  van de wetgever 

drong zich op, maar bleef uit.153 

 

B.2. Eerste helft van 19e eeuw: politiek en maatschappelijk 

 

B.2.1. De commissie van 1816 in de Hollandse periode 

 

                                                 
149 HANSSENS,  « Le Code civil en Belgique » in  Le code civil : 1804-1904 livre du centenaire, II,  Paris, 
Rousseau, 1904, 690. 
150 Het Strafwetboek van 1867 voorzag in zijn artikelen 387, 388 en 389 drie verschillende strafbaarstellingen: 
overspel van de vrouw, medeplichtigheid aan overspel door de vrouw en onderhoud van de bijzit door de man. 
De vrouw riskeerde een zwaardere gevangenisstraf dan de man (G. HIERNAUX, “Loi du 20 mai 1987 abrogeant 
les articles 387 et 390 du Code pénale en matiére d’adultère”, Rev. trim. dr. fam. 1987, 174).   
151 A.  PIERARD, Divorce et séparation de corps : traité théorique et pratique suivant la législation, la doctrine 
et la jurisprudence belges et françaises et le droit international, Brussel, Bruylant, 1927, 66-67 ; D. HEIRBAUT 
en  G. BAETEMAN, Cumulatieve editie van  het Burgerlijk Wetboek, I,  Mechelen, Kluwer , 2004, 298. 
152 HANSSENS, «Le Code civil en Belgique » in  Le code civil : 1804-1904 livre du centenaire, II, Paris, 
Rousseau, 1904,  690. 
153 J. ROMMENS, Huiswet : de persoonlijke familiebetrekkingen volgens het Belgisch Burgerlijk Wetboek, Gent, 
Siffer, 1893, 95-96. 
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In 1816 kwam er een “Belgische” commissie samen, te Brussel,  die aan de koning van het 

Verenigd koninkrijk der Nederlanden eenstemmig het advies moest verlenen over een 

ontwerp van een gloednieuw Burgerlijk Wetboek. De commissie, samengesteld uit voorname 

rechtsgeleerden uit de Zuidelijke Provinciën, zoals Lammens, De Guchteneere en Nicolaï, 

werd belast met de evaluatie van een ontwerp-Burgerlijk Wetboek dat overgelegd werd door 

een andere commissie uit de Noordelijke Nederlanden. In deze “Belgische” commissie 

zetelden ook de Noord-Nederlanders Reuvels (deze overleed echter in de loop van de 

besprekingen) en Kemper, die regelmatig in de clinch gingen telkens de Belgen 

tegenvoorstellen indienden. Het eindverslag werd op 31 december 1816  aan de koning 

overhandigd.154 De voornaamste twistpunten hadden onder meer betrekking op het 

echtscheidingsrecht. De Belgen bleven immers trouw aan de gewoonten van de Belgische 

gewesten, de beginselen van de Rooms-katholieke Kerk en voortreffelijkheid van de Franse 

Code civil.155 Het behoud van het echtscheidingsrecht in het ontwerp-Burgerlijk Wetboek 

stuitte de Belgen  tegen de borst. Hun houding was te verklaren door de gebeurtenissen in 

Frankrijk, waarbij onder druk van de katholieken op 8 mei 1816 een wet werd goedgekeurd 

die de echtscheiding had afgeschaft. In het eindverslag beschreef de commissie haar stelling 

bondig : “wij zijn tegen de toelating van echtscheidingen, en wij stellen openlijk de 

afschaffing ervan voor ; omdat het, volgens ons, in tegenstrijd is met de natuur van het 

huwelijk, het welzijn van de staat en de principes van de katholieke godsdienst. Wanneer 

men, ondanks de krachtige argumenten die een verwerping van de echtscheidingen 

ondersteunen, het echtscheidingsrecht toch wil behouden, dan zouden wij vragen dat het enkel 

burgerlijke gevolgen zou hebben; en wat betreft personen die hun huwelijkscontract hebben 

laten zegenen door religieuze ceremonies van de katholieke kerk, de wet enkel die gevolgen 

eraan vastknoopt die dezelfde zijn als bij scheiding van tafel en bed.” De Noord-Nederlanders 

legden dit advies echter naast zich neer en de echtscheiding werd  behouden in een tweede 

ontwerp van Burgerlijk Wetboek in 1820. De bespreking in de Tweede Kamer in 1822 gaf 

aanleiding tot een scherpe aanval door de katholieke Belgen. Toch werden de artikelen 

goedgekeurd met een grote meerderheid van 62 tegen 18 stemmen : alle aanwezige Noord-

                                                 
154 J. GILISSEN, « De Belgische commissie van 1816 tot herziening van het ontwerp-Burgerlijk Wetboek voor 
het Koninkrijk der Nederlanden », T.R.G. 1967, 392-393, 422.  
155 J. GILISSEN, « De Belgische commissie van 1816tot herziening van het ontwerp-Burgerlijk Wetboek voor 
het Koninkrijk der Nederlanden », T.R.G. 1967, 35, 434. 
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Nederlanders hebben voor gestemd, bij de Zuid-Nederlanders waren er 20 voor-stemmen en 

18 tegen-stemmen.156 

De Belgische leden van de  Commissie van 1816 waren gekant tegen de installatie van een 

nieuw Burgerlijk Wetboek. Het overgebleven Noord-Nederlands lid  van de commissie 

Kemper schreef de houding van de Belgische commissie toe aan het feit dat er bij vele Belgen 

nog hoop was op een hereniging met Frankrijk, hetgeen hij door de invoering van een 

Nederlands Burgerlijk Wetboek wenste te verijdelen.157  Wegens vele vertragingen158 trad het  

Nederlands Burgerlijk Wetboek pas in 1838 in werking. Doordat de scheiding van Noord en 

Zuid zich vóór deze datum heeft voorgedaan, is het nieuwe Nederlands Burgerlijk Wetboek 

nooit in werking getreden in België.159  

Tijdens de Hollandse periode nam het aantal echtscheidingen in de Zuidelijke Nederlanden 

gevoelig af: er kwamen over de gehele periode een heel beperkt aantal 

echtscheidingsverzoeken voor. Deze afname van de echtscheidingsfrequentie kan verklaard 

worden door een religieuze heropleving, naar voorbeeld van Frankrijk.160 

 
B.2.2. Het jonge België 

 

In de eerste helft van de 19de eeuw werd er minder en later getrouwd.161 Het jonge België 

kenmerkte zich door een leefwereld van kleine en lokale aard met sterke 

natuurafhankelijkheid. Door het bestaan van slechte verkeersverbindingen tussen een plaats 

en de buitenwereld, was er een niet-frequente communicatie met mensen van buiten de 

woonplaats. De grote natuurafhankelijkheid impliceerde een laag materieel bestaansniveau 

dat zeer kwetsbaar was voor veeziektes, slechte oogst enz. De mensen waren zeer katholiek 

                                                 
156 J. GILISSEN, « De Belgische commissie van 1816tot herziening van het ontwerp-Burgerlijk Wetboek voor 
het Koninkrijk der Nederlanden », T.R.G. 1967, 35, 436-437. 
157 J. GILISSEN, « De Belgische commissie van 1816tot herziening van het ontwerp-Burgerlijk Wetboek voor 
het Koninkrijk der Nederlanden », T.R.G. 1967, 35, 438-439. 
158 Door de grote tegenstand van Zuid-Nederlanders m.b.t. het ontwerp van 1920 heeft de regering een daad van 
goed bestuur willen stellen door de totstandkoming van een nieuwe redactie toe te vertrouwen aan een 
commissie, die grotendeels bestond  uit vrij gematigde opposanten en waar de Belgen in de meerderheid zaten 
en. Deze commissie had een hoge graad van activiteit en verzette snel veel werk. Zij had echter de Belgische 
opstand van 1830 niet voorzien.   
159 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6,12-14;  J. GILISSEN, « De 
Belgische commissie van 1816 tot herziening van het ontwerp-Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk der 
Nederlanden », T.R.G. 1967, 35, 443.  
160 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 566. 
161 K. MATTHYS, A. BAERTS en B. VAN DE PUTTE, “Determinants of Divorce in Nineteenth-century 
Flanders”,  Journal of Family History 2008, 33 (3), 240. 
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en hun leven was sterk beïnvloedbaar door christelijke noties van verlossing en verdoemenis 

in een leven ná de dood.162 

Het was merkwaardig dat in het nieuw onafhankelijke België zich geen debatten meer hebben 

voorgedaan over de al dan niet afschaffing van het echtscheidingsrecht. Dit is waarschijnlijk 

te wijten aan de vrees die bestond voor weerstand vanuit de hoek van de liberalen.163 Ook het 

geringe belang van het echtscheidingsrecht, verklaart dat de eventuele afschaffing van het 

echtscheidingsrecht geen “hot issue” was in de politieke wereld: het aantal uitgesproken 

echtscheidingen die zich in de beginjaren van het jonge België hadden voorgedaan, waren 

immers verwaarloosbaar: slechts vier in 1830.164 Dat het echtscheidingsrecht geen belang  

kende, bleek ook  uit de geschriften van Ledeganck, waarin hij in 1849 het Burgerlijk 

Wetboek uitlegde in het Nederlands: “Vóór de Franschen wetgeving was de echtscheiding 

hier ten lande onbekend, en tegenwoordig is zij in Frankrijk weer afgeschaft. Een onderzoek 

der redenen, welke aanleiding gegeven hebben om deze instelling uit de Romeinsche 

wetgeving op te delven, ware alhier voor rechtsgeleerden overbodig en voor anderen van 

minder belang. De bepalingen der volgende artikelen zijn meestal tot de vormen van 

rechtspleging betrekkelijk, en daarbij van een zoo zeldzame toepassing dat alle aanmerkingen 

op dezelve  alhier schijnen te kunnen worden onderdrukt.” Ledeganck onthield zich dus van 

commentaar omwille van de verwaarloosbare toepassing van het echtscheidingsrecht.165 

 

B.3. Tweede helft van de 19e eeuw 

 

B.3.1. De gewijzigde maatschappelijke opvatting 

 

Het aantal echtscheidingen steeg van 4 in 1830 tot ongeveer 100 in het jaartal 1870. Rond 

1880 werden reeds 200 echtscheidingen per jaar vastgesteld, wat nog steeds relatief laag 

was.166  Vanaf 1850 stapten meer mensen in het huwelijksbootje en op vroegere leeftijd.167 Er 

                                                 
162 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 159. 
163 E. HOLTHÖFER, Beiträge zur Justizgeschichte der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs im 19. und 20. 
Jahrhundert, Frankfurt am Main, Klostermann, 1993, 1119. 
164 C. MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4), 70. 
165 C. LEDEGANCK, Ledegancks Burgerlijk Wetboek met bijvoeging en beknopte uitlegging van de Belgische 
wetten  welke aan dit wetboek wijzigingen hebben aangebracht, Gent, H. Hoste, 1867, 33. 
166 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 61; K. MATTHYS, A. BAERTS 
en B. VAN DE PUTTE, “Determinants of Divorce in Nineteenth-century Flanders”,  Journal of Family History 
2008, 33 (3), 239. 
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vonden ook meer echtscheidingen plaats, wat echter niet betekende dat de bevolking 

toleranter geworden was ten aanzien van een echtscheiding.168 Integendeel  een grotere 

mentale weerstand stak de kop op vanaf deze tweede helft, waardoor in sommige landen, met 

uitzondering van België het echtscheidingsrecht strikter werd. Dit bleek uit het feit dat een 

deel van het aantal ingestelde echtscheidingsvorderingen niet effectief tot een echtscheiding 

leidde. Het ging om zaken die hetzij stilzwijgend, hetzij uitdrukkelijk op initiatief van  de 

eiser of beide echtgenoten samen zijn stopgezet om uiteenlopende redenen: gebrek aan 

financiële middelen, omzetting in scheiding van tafel en bed, enz. Maar het was vooral de 

verzoening die leidde tot het stopzetten van echtscheidingsprocedure.169 Deze tendens wees 

op een algemene gedeelde weerstand tegen de echtscheiding. De echtscheiding had immers 

een lage sociale waardering en fungeerde in de individuele beleving vaak als de allerlaatste 

toevluchtsmogelijkheid. Publiek bekennen dat de echtgenoten ondanks de plechtige  

huwelijksbeloften er niet in slaagden het huwelijk te doen werken, terwijl ontelbare anderen 

dit wel konden, was immers een brug te ver. Door een echtscheidingsvordering in te stellen 

wilden menig echtgenoten niet uit de echt scheiden, maar hoopten zij door een verzoening 

wederzijdse beloftes en goede voornemens te bekomen, teneinde een meer leefbare 

huwelijkssituatie in de wacht te slepen. De vraag tot echtscheiding verborg dus vaak een 

andere vraag: die naar een beter en meer leefbaar huwelijk. 170 

Deze publieke weerstand tegen de echtscheiding werd bovendien geschraagd door een veel  

hogere waardering van het familiale leven in de tweede helft van de 19de eeuw dan voorheen: 

de economische productie, geassocieerd met de man, verplaatste zich buitenhuis, terwijl de 

consumptie zich binnen het familiale leven voordeed. De familie, het gezin, werd een 

instituut, waarbinnen wederzijds zorg, affectiviteit, warmte, opvoeding van de kinderen, 

geluk, etc. heel belangrijk werden. Mensen wilden geen tijd verliezen om dit familiale geluk 

zo snel mogelijk te bereiken. Voor wie Kerstmis in familieverband wou vieren, kinderkleren 

wou kopen en verjaardagsfeestjes wilde organiseren, zat er niks anders op dan te huwen. Het 

gezin werd de belangrijkste bevoorrader van hooggewaardeerde vrijetijdsbeleving in 

                                                                                                                                                         
167 K. MATTHYS, A. BAERTS en B. VAN DE PUTTE, “Determinants of Divorce in Nineteenth-century 
Flanders”,  Journal of Family History 2008, 33 (3), 240. 
168 K. MATTHYS, A. BAERTS en B. VAN DE PUTTE, “Determinants of Divorce in Nineteenth-century 
Flanders”,  Journal of Family History 2008, 33 (3), 242. 
169C.  MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4), 78; K. MATTHYS, A. BAERTS en B. VAN DE PUTTE, 
“Determinants of Divorce in Nineteenth-century Flanders”,  Journal of Family History 2008, 33 (3), 243; 
170 C.  MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4),82-83. 
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familieverband. Allerlei familiale rituelen werden in het leven geroepen om de familiale 

stabiliteit en continuïteit te stimuleren. De vrouw speelde hierbij een pioniersrol, omdat zij 

haar publieke economische uitsluiting remedieerde door zich volledig toe te leggen op het 

gezin. Vandaar dat er meer en op jongere leeftijd getrouwd werd. Ook ander factoren wijzen 

op een nieuwe familiale rol: het aantal mensen die hertrouwden verminderde, het aantal 

familieleden die als getuige bij een huwelijk fungeerden nam toe, het aantal voorhuwelijkse 

geboortes nam toe en wanneer er toch een buitenhuwelijks kind geboren werd, volgde er 

meestal heel vlug een huwelijk. Een echtscheiding paste dus niet binnen deze gewijzigde 

maatschappelijke verandering en werd dus opgevat als iets wat ten alle koste vermeden moest 

worden.171 

Bovendien was het voor de vrouw, die als huisvrouw niet buitenshuis ging werken, bijzonder 

moeilijk om uit de echt te scheiden, aangezien zij economisch afhankelijk was van de man. 

Ondanks deze maatschappelijke opvatting, was er toch een stijging van het aantal 

echtscheidingen vast te stellen. Binnen het nieuwe familiale klimaat deden zich immers twee 

tendensen voor. Enerzijds was de sociale  positie van werkende vrouwen hoger dan die van 

huismoeders, waardoor bij de eerste categorie de kans op een echtscheiding hoger lag dan bij 

de eerste. Een werkende vrouw kon immers  meer eisen stellen met betrekking tot haar relatie, 

was economisch onafhankelijk en heeft meer sociale contacten, waardoor de kansen op het 

ontmoeten van een nieuwe partner ook groter waren. Anderzijds nam het aantal werkende 

vrouwen af, omdat de gewijzigde familiale rol weerstand bood tegen een werkende, gehuwde 

vrouw. Van de vrouw werd verwacht dat zij de rol op zich diende te nemen van “niet-

werkende” huisvrouw teneinde de idealen van “de vrouw aan de haard” die voor het gezin 

zorgde te benaderen. Eens getrouwd was het voor de man immers een erezaak dat hij alleen in 

het levensonderhoud van het gezin zou voorzien.172 De stijging van het aantal echtscheidingen 

was toe te schrijven aan werkende vrouwen, vooral dan in  de steden. Binnen de  steden 

heerste een meer tolerante houding ten aanzien van werkende vrouwen en echtscheidingen. 

Bovendien was er binnen de stad ook minder sociale controle op het huwelijk dan op het 

platteland.173 Industrialisatie en secularisatie lieten zich ook het sterkst gevoelen in grote 

                                                 
171 K. MATTHYS, A. BAERTS en B. VAN DE PUTTE, “Determinants of Divorce in Nineteenth-century 
Flanders”,  Journal of Family History 2008, 33 (3), 245-247, 256. 
172 K. MATTHYS, A. BAERTS en B. VAN DE PUTTE, “Determinants of Divorce in Nineteenth-century 
Flanders”,  Journal of Family History 2008, 33 (3), 249 
173 K. MATTHYS, A. BAERTS en B. VAN DE PUTTE, “Determinants of Divorce in Nineteenth-century 
Flanders”,  Journal of Family History 2008, 33 (3), 251. 
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steden, met een stijging van het aantal echtscheidingen tot gevolg.174 De eerste golf van 

echtscheidingen in de tweede helft van 19de eeuw was niet te wijten aan  “de mensen in de 

straat”, maar wel aan relatief meer welvarende mensen en mensen die het niet zo nauw namen 

met sociale normen (bvb. al reeds een keer gescheiden, groot leeftijdverschil tussen man en 

vrouw, etc.).175 Wat deze laatste categorie betreft, stelde Laurent ook vast dat het 

echtscheidingen vooral plaatsvonden binnen de lagere sociale klassen. Door een gebrek aan 

opvoeding waren deze immers minder vertrouwd met moraal.176 Coppens verklaart de stijging  

van het aantal echtscheidingen  door de hoge verwachtingen die over het huwelijk bestonden. 

Hoe hoger de verwachtingen reiken in de maatschappij, hoe moeilijker om voldoening te 

krijgen in het huwelijk. Hoe hoger het huwelijk gewaardeerd wordt als de basis van de 

maatschappij en als onverbrekelijk, hoe groter de kans op ontgoochelingen en 

echtscheidingen.  Een toename van het aantal echtscheiding wees dus niet op een lagere 

waardering van het huwelijk, maar wel op een steeds groter wordend ideaalbeeld van het 

huwelijk, waardoor de kloof met de werkelijkheid groter werd en de kans op mislukking 

toenam.177 

Uit de praktijk van advocaat Rommens bleek ook dat in deze periode van de 10 

echtscheidingenvorderingen slechts één echtscheidingvordering ingesteld werd op basis van 

wederzijdse toestemming, omdat de echtgenoten het vaak oneens met elkaar waren. 

Bovendien wilde de eiser doen blijken dat hem geen schuld trof en liet hij zich leiden door 

eigen verbittering of persoonlijke inzichten.178 

In de tweede helft kwamen gronden zoals overspel veel meer voor dan in de eerste helft. Dit 

was te wijten aan  de hogere waardering van affectiviteit binnen het huwelijk.179 In de eerste 

helft van de 19de eeuw viel het op dat, tegen alle verwachtingen in, slechts een beperkt aantal 

eisen werden ingeleid op grond van overspel of onderhoud van de bijzit. Twee mogelijke 

verklaringen bestaan hiervoor: ofwel vonden er weinig of geen overspelige relaties plaats,  

                                                 
174 C.  MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4),85. 
175 K. MATTHYS, A. BAERTS en B. VAN DE PUTTE, “Determinants of Divorce in Nineteenth-century 
Flanders”,  Journal of Family History 2008, 33 (3), 255. 
176 F. LAURENT, Avant–projet révision Code Civil, II, Brussel, Bruylant-Christophe, 1883, 5 (hierna verkort 
LAURENT, Projet). 
177 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 535-536. 
178 J. ROMMENS, Huiswet : de persoonlijke familiebetrekkingen volgens het Belgisch burgerlijk wetboek, Gent, 
Siffer, 1893, 92. 
179 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 592. 
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wat vrij onwaarschijnlijk is ofwel kwam er zoveel overspel voor, dat partijen daarin geen 

reden zagen om een echtscheiding aan te vragen.180 

 

B.3.2. De merkwaardige positie van België 

 

In de tweede helft van de 19de eeuw speelde zich in de omringende Europese landen een 

politieke strijd af met betrekking tot de legalisering liberalisering van de echtscheiding: moest 

het echtscheidingsrecht al dan niet strenger gemaakt, afgeschaft of heringevoerd worden? 181 

Dat er in België nooit een dergelijke strijd losgebarsten is, kan verklaard worden door de 

tweeledig gekleurde mentaliteit van de bevolking: voor een eerste categorie van burgers was 

er een absolute onmogelijkheid tot echtscheiding omwille van godsdienstige redenen, terwijl 

een tweede bevolkingsgroep het als een onvermijdelijke weg uit een ondragelijke 

huwelijkssituatie beschouwde. 

Door de afwezigheid van enige hervorming bleef België in de tweede helft van de 19de eeuw 

ook het enige land die de echtscheiding op grond van onderling toestemming kende.  

Holthöfer noemt het een “curiosum in de Europese rechtsgeschiedenis” dat een land zoals 

België met een streng katholieke bevolking het “liberale” napoleontische echtscheidingsrecht 

bleef behouden, terwijl in de omringende landen deze tak strenger gemaakt werd of zelfs werd 

afgeschaft.182 Tijdens de discussies in de Senaat in 1884 te Frankrijk, die geleid hebben tot de 

herinvoering van de echtscheidingswetgeving, bleek de bijzondere positie van België uit de 

redevoeringen van een tegen de echtscheiding gekant senator: “van  alle volkeren zijn het de 

Belgen die zich tegen de echtscheiding hadden moeten verzetten, omdat ze een katholiek volk 

zijn met stevig gegronde zeden en een kalm en ernstig karakter dat hen lijkt te beschermen 

tegen emotionele impulsen.”183 

 

B.3.3. Het voorontwerp Burgerlijk Wetboek van Laurent 

 

                                                 
180 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 589. 
181 C. MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4), 77. 
182 E. HOLTHÖFER, Beiträge zur Justizgeschichte der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs im 19. und 20. 
Jahrhundert, Frankfurt am Main, Klostermann, 1993, 1118-1120; HANSSENS, «Le Code civil en Belgique » in 
Le Code civil : 1804-1904 livre du centenaire , II, Paris, Rousseau, 1904, 681-682. 
183 C. MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”, Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4), 69. 
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B.3.3.1. Inleiding 

 

Teneinde uitvoering te geven  aan de grondwetsbepaling volgens dewelke werk moest worden 

gemaakt van een herziening van “les codes”, kreeg de befaamde jurist François Laurent de 

opdracht in 1879 om het Burgerlijk Wetboek van 1804 te herzien. Zes jaar later was het 

voorontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek reeds klaar. De commissie tot 

herziening van het Burgerlijk Wetboek, opgericht in 1884, waarin het voorontwerp 

bediscussieerd werd, had haar werkzaamheden stopgezet in 1924, zonder haar taak volledig 

beëindigd te hebben. Van het niet te overzien werk dat Laurent geleverd had, werd slechts 

weinig opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. 

De codificatie van Laurent getuigt van een vooruitstrevende visie die op later 

echtscheidingshervormingen een zekere invloed heeft uitgeoefend.184 

 

B.3.3.2 Kritiek van Laurent op het bestaande napoleontisch echtscheidingsrecht 

 

B.3.3.2.1. Een recht om te scheiden 

 

Wat de onontbindbaarheid van het contract, die volgens het katholiek geloof een dogma is,  

betreft, vond Laurent dat dit steunde op een verkeerde opvatting. Een huwelijk ontleent haar 

heiligheid aan de affectie die de twee echtgenoten herenigd. Wanneer deze affectie vervangen 

wordt door wederzijdse haat kan moeilijk gezegd worden dat een echtscheiding een aanslag 

pleegt op de heiligheid van het contract. Een echtscheiding moet bijgevolg beschouwd 

worden als een remedie van een kwaal die uit het huwelijkse leven is voortgesproten, sterker 

nog zelfs als een recht van de echtgenoten. Een mens heeft immers een absoluut recht om te 

huwen. Wanneer iemand zich engageert om in het huwelijk te treden, waarbij  achteraf blijkt 

dat dit huwelijk niet meer op affectiviteit gesteund is, moet deze persoon de toelating krijgen 

de huwelijksbanden te verbreken, zodat hij een nieuw huwelijk kan aangaan dat veel meer 

beantwoordt aan het doel van het huwelijk.185 De essentie van het huwelijk komt erop neer dat 

de echtgenoten hun huwelijkse plichten, die overeenstemmen met de juridische plichten van 

primair stelsel, voldoen: zolang de echtgenoten dit blijven doen, is er eenheid tussen de 

echtgenoten. Wanneer deze plichten miskend worden, zal de eenheid verstoord zijn, waardoor 

                                                 
184 J. GERLO, “Is hercodificatie van het familierecht wenselijk?” in J. ERAUW, Liber memorialis François 
Laurent 1810-1887, Brussel, Story Scientia,1989, 515-523.    
185 F. LAURENT, Principes de droit civil, III, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1878, 211. (hierna verkort 
Laurent, Principes) 
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het huwelijk niet meer het doel bereikt dat de echtgenoten bij het aangaan ervan voor ogen 

hadden. Een morele scheiding heeft zich reeds gemanifesteerd die enkel nog wettelijk dient 

bekrachtigd  te worden.186 

Deze “antiklerikale” visie van Laurent, zelf weliswaar ook gelovig, was te wijten aan het feit 

dat hij de hete adem van de katholieke lobbygroepen in zijn nek voelde. Deze waren zich  aan 

het “mobiliseren”  teneinde een afschaffing van het echtscheidingsrecht te bewerkstelligen.187 

Laurent trok dan ook hard van leer tegen de diepgelovige katholieken die het civiele huwelijk 

als een “concubinage légale” beschouwden en bestempelde dit als een belediging voor de 

Belgische wetgever. Hij was er als de dood voor dat het geseculariseerd huwelijk en 

bijhorende echtscheidingsrecht teruggeschroefd of afgeschaft zouden worden. Op basis van de 

Grondwet primeert het burgerlijk huwelijk op het religieuze: het bestaan van een louter 

kerkelijk huwelijk brengt in de ogen van de wetgever geen huwelijkse rechten en plichten met 

zich mee. Laurent zei dat het absoluut noodzakelijk is dat de wetgever zich boven religies 

stelt, zoniet zouden niet-katholieken wiens geloof wel een echtscheiding toelaat, in de kou 

staan. Een huwelijk moet gezien worden als een burgerlijk contract, waarbij het enkel aan de 

wetgever toekomt om over de al dan niet ontbindbaarheid ervan te beslissen.188 

In Frankrijk, een land dat in 1816 de afschaffing van het echtscheidingsrecht gekend had,  

stond in de Grondwet dat de katholieke godsdienst de staatsgodsdienst was. De Franse 

echtscheidingswet kon dus niet meer fungeren als een wet van de staat. Zoniet zou deze 

echtscheidingswet in strijd zijn met de Grondwet, wat absurd en niet toleerbaar zou zijn.189 In 

België daarentegen is de constellatie totaal anders: er zijn verschillende religies en allen 

genieten zij van dezelfde vrijheden en rechten. De Staat is volledig gelaïciseerd en staat boven 

alle godsdiensten. De Grondwet expliciteert zelfs de secularisering m.b.t. het huwelijks 

leven.190 Aangezien in een geseculariseerde staat fenomenen zoals polygamie, die door 

sommige religies toegelaten zijn, verboden zijn, heeft de staat a contrario het recht om 

fenomenen die door religies verboden zijn, wel toe te laten.191 

 

B.3.3.2.2. Een rechtvaardig echtscheidingsrecht in het voorontwerp Burgerlijk Wetboek van 
Laurent 
 

                                                 
186 LAURENT, Principes, supra noot 185, 215-216. 
187 LAURENT, Projet, supra noot 176, 4. 
188 LAURENT, Projet, supra noot 176, 5-7. 
189 Er moet wel opgemerkt worden dat in 1884, toen het voorontwerp van Laurent reeds klaar was, het 
echtscheidingsrecht heringevoerd werd in Frankrijk; LAURENT, Projet, supra noot 147, 9. 
190 LAURENT, Projet, supra noot 176, 13.  
191 LAURENT, Principes, supra noot 185, 214-215. 
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B.3.3.2.2.1. Bepaalde feiten 

 
In artikel 228 van het voorontwerp hernam Laurent de echtscheiding wegens bepaalde feiten 

uit de Code Napoléon, met uitzondering van het laatste: 1° overspel; 2° gewelddaden; 

mishandelingen of grove beledigingen; 3° vrijwillige en kwaadwillige verlating van de ene 

echtgenoot door de andere. 

Een echtscheiding kon plaatsvinden wanneer er een door de wet bepaalde oorzaak aanwezig 

zou zijn.192 De veroordeling tot een infamerende straf werd niet meer opgenomen als oorzaak 

tot echtscheiding omdat “infamie” niet meer voorkwam in het Strafwetboek. Laurent sloot 

zich dus aan bij de meerderheidsstelling in de rechtsleer.193 Vandaar dat Laurent een 

voorstander was van de afschaffing van deze echtscheidingsgrond, teneinde de 

rechtsonzekerheid  te doen verdwijnen. Ook andere argumenten pleitten voor de afschaffing 

van deze grond. Een veroordeelde is sowieso in zijn eer gekrenkt, nádat hij zijn straf heeft 

ondergaan. Wanneer zijn vrouw hem ook nog eens om deze reden verstoot, zal een 

resocialisatie nog moeilijk te bewerkstelligen zijn. Het huwelijk is een eenheid: wanneer de 

ene echtgenoot een misdrijf begaat, moet de andere hem de hand reiken in plaats van hem te 

laten vallen als een baksteen, zodat hij zich kan herpakken.194 

 

 

B.3.3.2.2.1.1. Overspel 

 

Laurent was een voorstander van de gelijkheid tussen man en vrouw en kantte zich tegen de 

ongelijkheid die de wetgever had ingesteld bij overspel. Hoewel hij erkende dat overspel door 

een vrouw zwaardere gevolgen met zich meebrengt, waardoor een zwaardere strafrechtelijke 

veroordeling gerechtvaardigd zou zijn, bestonden er volgens hem geen redenen om deze 

ongelijkheid te handhaven op het vlak van het verbreken van het huwelijkscontract. De 

getrouwheid is wederkerig op grond van art. 212 BW en er bestaat geen andere soort van 

getrouwheid in hoofde van de man. Overspel van de man enkel aanvaarden wanneer zijn 

minnares in de gemeenschappelijke woning onderhouden wordt, impliceert alle andere 

vormen van overspel door de man toelaten, wat immoreel is.195 Mannen mochten alles doen 

en konden niet gestraft  worden, behalve wanneer zij hun minnares in huis namen. Zij konden 

                                                 
192 LAURENT, Projet, supra noot 176, 19-20. 
193 Zie supra : B.1. 
194 LAURENT, Principes, supra noot 185, 236. 
195 LAURENT, Principes, supra noot 1 !5, 219.  
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echter wel de echtscheiding aanvragen indien hun vrouw, louter overspel gepleegd had.196 Het 

argument dat  het verschil in behandeling met betrekking tot de getrouwheid van de twee 

geslachten voortspruit uit de natuur van het huwelijkscontract, begreep Laurent niet en hield 

geen steek.197 Het strenger behandelen van de vrouw zou bovendien tot doel hebben om de 

introductie van overspelige kinderen in het huwelijk tegen te gaan, zodat de man voor deze 

vreemde kinderen niet zou moeten instaan. Laurent merkte echter terecht op dat de man nog 

altijd beschikt over de “action en desaveu” of de vordering tot betwisting van het vaderschap. 

Door de regeling inzake overspel in de Code Napoléon bevestigde de wetgever dat de man 

heer en meester was: hij kon doen wat hij wou, zelfs overspelige relaties aangaan, wanneer hij 

dit wenste. De vrouw werd als slaaf  beschouwd: zij moest zuiver zijn en blijven, zelfs indien 

de man haar bedroog. Kloeg zij hierover, dan was dit in strijd met de goede zeden. Wanneer 

een vrouw een overspelige relatie aangaat, brengt dit inderdaad grotere gevolgen met zich 

mee, maar dit is geen reden om ook de bestraffing niet op gelijke voet te plaatsen. Europese 

landen, zoals Nederland, Duitsland, Zwitserland kenden het onderscheid bij overspelige 

echtgenoten zelfs niet. Streng katholieke landen daarentegen, zoals bvb. Italië, bleven echter 

vasthouden aan het verschil in behandeling uit de Code Napoléon.198 

 

 

B.3.3.2.2.1.2. Gewelddaden, mishandelingen en grove beledigingen 

 
Deze scheidingsoorzaken zijn dezelfde als in de Code Napoléon en dienen op dezelfde wijze 
als vroeger toegepast worden. 
 
B.3.3.2.2.1.3. Vrijwillige en kwaadwillige verlating 

 
De vrijwillige en kwaadwillige verlating  is “nieuw” en houdt een inbreuk in op een essentiële 

huwelijksplicht: het gemeenschappelijk leven wordt immers verbroken. “Vrijwillig” betekent 

dat de echtgenoot die weggaat de wil heeft een einde te maken aan het gemeenschappelijk 

leven. “Kwaadwillig” wil zeggen dat de echtgenoot die de gemeenschappelijke gezinswoning 

verlaat, niet meer wil samenwonen met de andere echtgenoot en zijn of haar huwelijks taken 

niet meer wil vervullen. De huwelijksband is volledig verbroken, waardoor een legitieme 

oorzaak bestaat die een echtscheiding verantwoordt.199 In de Code Napoléon kon verlating 

                                                 
196 LAURENT, Projet, supra noot 176, 23. 
197 LAURENT, Projet, supra noot 176, 22. 
198 LAURENT, Projet, supra noot 176, 25-27. 
199 LAURENT, Projet, supra noot 176, 26-29. 
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een echtscheiding rechtvaardigen wanneer zij gelet op de omstandigheden een grove 

belediging inhield. Laurent had deze oorzaak opgenomen in zijn voorontwerp om een 

oplossing te bieden voor de gevallen, waarin verlating geen grove belediging uitmaakte. Zo 

was bvb. het hof van beroep te Brussel de mening toegedaan dat een man die zijn vrouw 

verlaten had gedurende vier jaar om in de Verenigde Staten te verblijven zonder zijn vrouw 

op de hoogte te houden geen grove belediging was. In het ontwerp Laurent zou dit wel als een 

vrijwillige en kwaadwillige verlating gekwalificeerd kunnen worden. Laurent verdedigde zich 

tegen de kritiek dat deze echtscheidingsgrond een onverenigbaarheid van karakters zou 

uitmaken. “Incompatibiliteit van humeur” veronderstelt volgens hem dat de twéé echtgenoten 

geen gemeenschappelijk leven met elkaar willen delen, waardoor ze eigenlijk door middel van 

een wederzijdse toestemming in de Code Napoléon uit het huwelijksbootje konden stappen.200 

De verlating heeft de situatie voor ogen, waarbij een echtgenoot de andere verlaat, terwijl 

deze laatste geen verbreking van het gemeenschappelijk leven wil.201 Opgemerkt moet 

worden dat tijdens de revolutionaire periode “onverenigbaarheid van karakters” mogelijk was, 

wanneer slechts één van de echtgenoten het opwierp vóór de familieraad. Laurent nam echter 

“onverenigbaarheid van karakters” in de mond wanneer het in hoofde van beide echtgenoten 

bestond. Dit is verwarrend. 

 

B.3.3.2.2.2. Wat met wederzijdse toestemming ? 

 

Laurent vond dat de echtbreuk bij wederzijdse toestemming een aanslag was tegen de 

maatschappelijke orde. Deze echtscheidingen konden volgens hem bekomen worden zonder 

dat er een bepaalde reden was in de wettelijke zin van  de  betekenis. Volgens Laurent was de 

echte reden van de echtscheiding een verdoken wederzijdse “incompatibiliteit van humeur”, 

waardoor de geest van de wet volledig miskend werd en heel het systeem er onderuit werd 

gehaald.202 De instelling van de  echtscheiding door onderlinge toestemming die  zou moeten 

fungeren als camouflage van een bepaalde oorzaak, gaf in de praktijk aanleiding tot misbruik. 

Soms gingen er achter de echtscheiding wel degelijk  bepaalde oorzaken schuil, soms verborg 

de onderlinge toestemming onvoldoende verregaande, lichtzinnige oorzaken zoals 

onverenigbaarheid van karakters, wispelturigheid en lichtzinnigheid. De toestemming van de 

families bood immers onvoldoende garantie dat er een ernstige oorzaak bestond. Op die 

                                                 
200 Zie infra : B.3.3.2.2.2. 
201 LAURENT, Projet, supra noot 176, 30. 
202 J. ROMMENS, Huiswet : de persoonlijke familiebetrekkingen volgens het Belgisch Burgerlijk Wetboek, Gent, 
Siffer, 1893, 82; LAURENT, Principes, supra noot 185,  276. 
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manier fungeerde de wederzijdse toestemming als “achterpoortje” om toch echtscheiding 

zonder reden te bekomen.203 Laurent voorzag in zijn voorontwerp dan ook niet meer in  

wederzijdse toestemming als oorzaak van echtscheiding. 

Bepaalde  stringente voorwaarden, zoals de onmogelijkheid van de vrouw om ná haar 45ste te 

scheiden of de onmogelijkheid uit de echt te scheiden ná 20 jaar huwelijk, waaraan de 

wederzijdse toestemming diende te beantwoorden, bestempelde Laurent als ridicuul en 

hadden dus geen enkele bestaansreden.204 De man moest 25 jaar zijn, de vrouw 21 om uit de 

echt te scheiden: Laurent vond dit vreemd en vroeg zich af of er vóór dit tijdstip geen 

bepaalde reden voorhanden kon zijn die een echtscheiding zou kunnen rechtvaardigen?205 

 

B.3.3.2.2.3. Een pleidooi voor afschaffing van de wettelijke conversie 

 

Laurent kantte zich sterk tegen het bestaan van artikel 310 van de Code civil, waarbij de 

verweerder de mogelijkheid had om, ná drie jaar scheiding van tafel en bed bij weigering van 

de eiser om het gemeenschappelijk leven te hernemen, de echtscheiding te bekomen.206 Als 

motief gaf de wetgever aan dat de eiser zijn geloof niet eeuwig kon blijven opleggen aan de 

verweerder. Vaak ging het echter om de vrouw die als eiser de scheiding van tafel en bed op 

grond van haar geloofsovertuiging had bekomen. Gedurende de feitelijke scheidingsperiode 

verbleef de man bij zijn minnares. Ná het verstrijken van de termijn sommeerde de man zijn 

vrouw om het echtelijke leven te hernemen, terwijl er een “bezoedeling” was door de bijzit. 

Zeggen dat de vrouw ongelijk had om dit voorstel niet te aanvaarden en haar een 

echtscheiding als “straf” op te leggen, zou immoreel zijn. Bovendien hield de niet-

toepasbaarheid van art. 310 Code civil voor overspelige vrouwen een ongelijkheid in die niet 

kon gerechtvaardigd worden door enig motief. De mogelijkheid stond enkel open voor de 

verweerder, omdat de eiser, die om religieuze redenen gekozen had voor de scheiding van 

tafel en bed, niet meer kon terugkomen op zijn beslissing. Laurent vond echter dat ingeval de 

eiser van geloof zou veranderen hij net zoals de verweerder de mogelijkheid zou moeten 

krijgen om een  conversie te bekomen.207 

Samengevat was art. 310 in strijd met het motief volgens dewelke de  wetgever dit artikel had 

aangenomen: de katholieke ziel die omwille van zijn geloof  niet uit de echt kan scheiden, 

                                                 
203 LAURENT, Principes, supra noot 185, 314-315. 
204 LAURENT, Principes, supra noot 185, 316-319. 
205 LAURENT, Projet, supra noot 176, 18.  
206 Zie supra : Hoofdstuk III.§2.F. 
207 LAURENT, Principes, supra noot 185, 237-239. 
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werd nu een echtscheiding opgedrongen. In het voorontwerp komt het bestaan van de 

wettelijke conversie dan ook niet meer voor.208 

 

 

B.3.3.2.2.4. Artikel 230 van het voorontwerp: een innovatie ter bescherming van de 

onbekwame echtgenoot 

 

In art. 230 van het voorontwerp staat dat “indien de echtgenoot, die het recht zou hebben om 

de echtscheiding aan te vragen, dit recht hem verboden is, zal de voogd of, indien dit het 

geval is, de indeplaatsgestelde voogd de scheiding van tafel en bed, mits toestemming van de 

familieraad, kunnen aanvragen. Ná de opheffing van het verbod zal de echtgenoot, in wiens 

naam de scheiding van tafel en bed is uitgesproken, het gemeenschappelijk leven kunnen 

hernemen, zoals vermeld in artikel 267, of vragen dat de scheiding van tafel en bed zou 

worden omgezet in echtscheiding.”209 Deze bepaling heeft de situatie voor ogen, waarbij het 

een echtgenoot, meestal de vrouw, verboden is om een vordering in rechte in te stellen 

omwille van een onbekwaamverklaring. Deze wordt dan vertegenwoordigd  door een voogd. 

Het ontwerp spreekt van een voogd die vervangen wordt door een indeplaatsgestelde voogd, 

wanneer de voogd ook fungeert als echtgenoot tegen wie de vordering wordt ingesteld, 

teneinde belangenvermenging tegen te gaan. In die hypothese zijn de belangen immers 

tegenstrijdig.  Zo’n voogd krijgt dus een gloednieuw recht toebedeeld en hij  moet voor de 

uitoefening van de vordering toestemming krijgen van een familieraad, aangezien hij een 

recht verkrijgt dat zich buiten zijn gewone machten bevindt. Laurent wenste ter bescherming 

van de publieke moraal een ultiem middel te geven aan een echtgenoot, die geen  recht had 

om een echtscheidingsvordering in te stellen, maar die toch door de andere echtgenoot 

publiek ten schande gemaakt werd. Ter illustratie kan de situatie aangehaald worden, waarbij 

de minnares van de man met zijn toestemming het geld van zijn wettige geesteszieke 

echtgenote opsoupeert en samen met de man beslist over de opvoeding van de kinderen. Een 

echtscheiding kan niet door de voogd  gevraagd worden, omdat dit in strijd zou kunnen zijn 

met het geloof van de onbekwaamverklaarde echtgenoot. Een scheiding van tafel en bed  

daarentegen is minder drastisch en heeft een tijdelijk karakter. Ná de opheffing van de 

onbekwaamverklaring, dus ook van het verbod om te scheiden kan de terug bekwaam 

geworden echtgenoot beslissen dat het gemeenschappelijk leven hernomen wordt. Stemt de 
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andere echtgenoot niet toe dan zal dit een bewijs zijn dat het gemeenschappelijk leven 

verbroken is, zowel in feite als in rechte, waardoor de echtscheiding kan worden 

uitgesproken. De terug bekwaam geworden kan ook beslissen zijn recht om de scheiding van 

tafel en bed om te zetten in een echtscheiding uit te oefenen.210 

 

B.3.3.2.2.5 Gevolgen van de echtscheiding 

 

Artikel 295 stelde een verbod in tussen gescheiden echtgenoten om opnieuw in het 

huwelijksbootje te treden teneinde een nieuw schandaal te vermijden. Volgens Laurent 

moesten echtgenoten deze mogelijkheid wel hebben. Indien echtgenoten vrij zijn om een 

nieuw huwelijk met anderen aan te gaan, waarom dan niet met zichzelf? als de wetgever 

toelaat dat echtgenoten scheiden zou hij ook moeten toelaten dat zij zich herenigen. Wanneer 

echtgenoten berouw hebben uit de echt gescheiden te zijn, is het in het belang van de kinderen 

en van de samenleving dat zij opnieuw volwaardige echtgenoten kunnen worden.211 

 

B.3.3.2.2.6. De echtscheidingsprocedure 

 
Laurent vond het niet logisch dat de echtscheidingsprocedure in de Code Napoléon zelf 

geregeld werd, omdat dit Burgerlijk Wetboek geen formeelrechtelijk, maar wel een 

materieelrechtelijk karakter had. Vandaar dat zijn artikel 231 van het voorontwerp een 

verwijzing bevat naar het Gerechtelijk Wetboek, waar naast de algemene procedure ook 

bijzonder procedures vermeld staan. In andere landen bestond er immers geen enkel 

Burgerlijk Wetboek dat ook de echtscheidingsprocedure regelde.212 

 

B.3.3.3. “Scheiding van tafel en bed” 

 

B.3.3.3.1. Inleiding 

 

Het aantal scheidingen van tafel en bed was zeer beperkt gebleven: slechts 35 in de periode 

1861-1876.213 Laurent zag niet in waarom scheiding van tafel en bed zou blijven 

voortbestaan. Een scheiding van tafel en bed heeft tot gevolg dat er tussen echtgenoten geen 

                                                 
210 LAURENT, Projet, supra noot 176, 34-36. 
211 LAURENT, Principes, supra noot 185, 232-233. 
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gemeenschappelijk gezinsleven  meer bestaat, enkel nog de schijn van een huwelijksband 

blijft behouden. De toestand van de kinderen blijft bij scheiding van tafel en bed even 

betreurenswaardig als bij echtscheiding. Deze huwelijksband is dus een pure fictie wiens 

continuïteit niet gebroken kan worden om toch maar te kunnen in overeenstemming te zijn 

met het katholieke dogma.214 

Ondanks zijn principiële bezwaren voorzag Laurent in zijn voorontwerp toch een systeem van 

scheiding van tafel en bed, dat wezenlijk verschilde van datgene in de Code Napoléon. Op 

deze manier wilde hij tegemoet komen aan de wensen van de katholieken wiens geloof de 

ontbinding van het huwelijk niet toelaat. Het voordeel bij scheiding van tafel en bed onder de 

Code Napoléon, namelijk het feit dat echtgenoten zich konden herenigen, zou nu geen 

toegevoegde waarde meer hebben, omdat in het voorontwerp ook uit de echt gescheiden 

echtgenoten zich kunnen herenigen door de afschaffing van artikel 295 Code civil.215  De van 

tafel en bed gescheiden echtgenoten kunnen ook mits wederzijdse toestemming het echtelijk 

leven hernemen, zoniet blijft de scheiding tot de dood van één der echtgenoten gehandhaafd. 

De wettelijke conversie is dus niet meer mogelijk. 

Naast een eerste categorie van scheiding van tafel en bed sensu stricto , die enkel wegens een 

bepaalde oorzaak kan worden bekomen, incorporeerde Laurent in zijn voorontwerp ook een 

gloednieuwe tweede categorie,  “vrijwillige feitelijke scheiding”, die op basis van wederzijdse 

toestemming of weigering tot samenwonen kan bekomen worden. Onder het begrip scheiding 

van tafel en bed sensu lato, wordt hier verstaan: de eigenlijke scheiding van tafel en bed sensu 

stricto wegens bepaalde oorzaken en de vrijwillige feitelijke scheiding. 

 

B.3.3.3.2.  Scheiding van tafel en bed sensu stricto 

 

Laurent nam in zijn voorontwerp het systeem van de Code Napoléon, waarbij de scheiding 

van tafel en bed op grond van dezelfde oorzaken als bij een echtscheiding mogelijk was, over. 

 

                                                 
214 LAURENT, Projet, supra noot 176, 12. 
215 Zie supra : B.3.3.2.2.5. 
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B.3.3.3.3. Vrijwillige feitelijke scheiding 

 

B.3.3.3.3.1 Wederzijdse toestemming 

 

Volgens art. 253 van het voorontwerp kan de scheiding van tafel en bed sensu lato 

uitgesproken worden op basis van een  bepaalde reden (zoals bij echtscheiding), maar 

evenzeer op grond van wederzijdse toestemming. Laurent beweerde dat er geen enkele reden 

afdoende kon zijn om wederzijdse toestemming in de Code Napoléon bij echtscheiding wel 

toe te laten, terwijl dit bij scheiding van tafel en bed niet mogelijk was. Het motief verschilt 

bij beide vormen van scheiding immers niet, namelijk het verbergen van een bepaalde 

oorzaak. De redenering dat echtgenoten via scheiding van tafel en bed op grond van onderling 

toestemming bedrieglijk zouden kunnen handelen, teneinde vermogensbestanddelen aan hun 

schuldeisers te onttrekken, hield volgens Laurent geen steek. Schuldeisers beschikken immers 

over voldoende juridische middelen om een dergelijke bedrieglijke benadeling van 

schuldeisers tegen te houden. Een scheiding van tafel en bed op basis van wederzijdse 

toestemming, waarbij echtgenoten vrijwillig zonder oorzaak tot een overeenkomst kwamen, 

leek volgens Laurent wel nuttig.216 In de hypothese dat echtgenoten vrijwillig zouden 

beslissen apart te gaan leven, is er immers niemand die het initiatief zal nemen om de 

echtgenoten, die de bepalingen van de primair stelsel overschreden hebben, te verplichten 

zich te herenigen of hen te straffen. Vandaar dat Laurent deze echtgenoten een wettelijk 

middel wou geven om door onderlinge toestemming apart te leven, terwijl het huwelijk zou 

blijven bestaan: de breuk zou gelegaliseerd worden, weliswaar nog steeds door een 

tussenkomst van de rechter. Deze vordering kan slechts plaatsvinden ná twee jaar huwelijk.217 

 

B.3.3.3.3.2. Scheiding door een bepaald feit, uitgaande van één der echtgenoten 

 
In art. 273 van het voorontwerp staat dat  “indien de man of de vrouw weigert de 

samenwoningsverplichting te respecteren, zal de rechtbank, gelet op de omstandigheden, een 

feitelijke scheiding kunnen toestaan, ná de echtgenoten te hebben gehoord in de raadkamer en 

op conclusie van het openbaar ministerie. De voorzitter kan de vrouw toestemming geven de 

gemeenschappelijke gezinswoning te verlaten gedurende het procedureverloop.” 

                                                 
216 LAURENT, Projet, supra noot 176, 54-57. 
217 LAURENT, Projet, supra noot 176, 66-69. 
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Deze bepaling  werd door Laurent in het leven geroepen om een einde te maken aan de 

situatie waarbij door het wangedrag en de brutaliteit van de man, die zeer vaak afwezig is, het 

gemeenschappelijk leven onmogelijk wordt gemaakt. Vaak lag drankmisbruik, wat geen 

wettelijke oorzaak was om een echtscheiding of scheiding van tafel en bed te bekomen,  in 

arbeidersklassen aan de basis van deze ellende. Ook de man kan een beroep doen op deze 

bepaling in de hypothese dat hij de gemeenschappelijke woning dient te ontvluchten door het 

wangedrag van de vrouw. 

De oorzaken die aan de basis van de  weigering tot samenwoning liggen, zijn uiteenlopend, 

niet-limitatief en worden door de rechter getoetst. De feitelijke scheiding stopt wanneer de 

echtgenoten zich verzoenen.218 

 

B.3.3.3.4. De procedure 

 

Ook hier wordt verwezen naar het Gerechtelijk Wetboek, waarin de procedurele aspecten 

dienen geregeld te worden in een bijzondere procedure. 

 
B.3.3.4. Besluit 

 
De echtscheidingsgronden (wegens bepaalde oorzaak) werden door Laurent met eenzelfde 

strengheid als in de Code Napoléon behandeld, terwijl scheiding van tafel en bed op een veel 

soepelere wijze  bekomen kan worden. Hoewel Laurent principieel gekant was tegen 

scheiding van tafel en bed, neemt deze scheidingvorm toch een prominente plaats in zijn 

voorontwerp uit respect voor de wensen van de katholieken.  De gelijkheid van man en vrouw 

werd door Laurent in zijn voorontwerp benadrukt, waardoor ongelijke behandelingen uit de 

Code Napoléon niet overgenomen werden. Te betreuren valt dat  echtscheiding wegens 

wederzijds toestemming, of zelfs onverenigbaarheid van karakters niet mogelijk is. Dit wijst 

erop dat Laurent het huwelijk en de bijhorende huwelijksverplichtingen nog steeds 

beschouwde als de basis van de moraal, welke de openbare orde raakte. De verklaring 

hiervoor kan gevonden worden in het feit dat Laurent niet zo progressief was als menig 

rechtsgeleerden wilden of willen doen uitschijnen. Laurent was ook geen atheïst, maar wel 

degelijk een gelovig man. Wat het echtscheidingsrecht betreft kwam deze grote jurist 

merkwaardig genoeg in grote mate tegemoet aan de verzuchtingen van de kerk. Laurent, die 

zelf het huwelijk als een belangrijk instituut beschouwde, heeft ondanks zijn principiële 

                                                 
218 LAURENT, Projet, supra noot 176, 74-77. 
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tegenkanting een zeer uitgebreid en ingewikkeld systeem van scheiding van tafel en bed 

uitgedokterd. Persoonlijk vind ik dat hij hier te ver is ingegaan, de eventuele invoering ervan 

zou het recht hopeloos complex hebben gemaakt. Het getuigt ook van weinig rationaliteit om 

enerzijds te pleitten voor de afschaffing van de “kerkelijke” scheiding en anderzijds een 

omvangrijk en complex systeem van scheiding van tafel en bed uit te werken.  

Het voorontwerp van Laurent heeft de parlementaire procedure echter niet doorstaan, vooral 

door weerstand vanuit katholieke middens. Zijn ideeën druisten immers in tegen de 

toenmalige tijdsgeest.219 

 

§2.  De eerste helft van de  20ste eeuw 

 

A. Inleiding 

 

Op het einde van de 19de eeuw en in het begin van 20ste eeuw steeg het aantal echtscheidingen 

gevoelig, waardoor het echtscheidingsrecht zijn marginaal karakter verloor: het kwam steeds 

meer en meer op de politieke agenda.220 In de periode vóór de eerste wereldoorlog werden 

reeds 1000 echtscheidingsgevallen per jaar geregistreerd.221 Zo was het echtscheidingsrecht 

één van de meest frequente materies die door de rechtbanken van eerste aanleg toegepast 

werden. De twee kamers in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel hielden zich gedurende 

de periode 1914-1918 uitsluitend bezig met echtscheidingen.222 Tijdens het interbellum 

schommelde het aantal echtscheidingen tussen de 2000 en 2500 per jaar, wat een 

verdubbeling inhield.223 Grote juristen, zoals Henri De Page, betreurden reeds in de eerste 

helft van de 20ste eeuw het feit dat bij politieke discussies steeds een koppeling werd gemaakt 

tussen echtscheiding en geloof. De wet is immers gemaakt voor alle burgers. Hij dient zich 

niet in te laten met  filosofische en religieuze opvattingen en moet ze allemaal respecteren. De 

kerk heeft niet het recht om haar theorie van “huwelijk-sacrament” op te dringen, noch ten 

aanzien van de wetgever, noch ten opzichte van mensen met andere, zelfs dissidente 

geloofsopvattingen. De Page kantte zich sterk tegen scheiding van tafel en bed, omdat deze 

door de kerk aanvaarde oplossing een instelling is die gemaakt is voor “engelen” , niet voor 
                                                 
219 D. HEIRBAUT, Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2005, 141. 
220 C. MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4), 92-93. 
221 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 61. 
222 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Introduction, théorie générale des droits et des lois, les 
personnes, la famille : complément, Brussel , Bruylant, 1951, 959 (hierna verkort DE PAGE, Traité). 
223 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 62. 
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mensen. Een verplicht celibaat is immers een brug te ver. De ideeën van de Page over 

echtscheidingsrecht waren dan ook revolutionair voor die tijd. Volgens De Page moest de 

wetgever, in zijn strijd om het aantal echtscheidingen te doen dalen, zich bezig houden met 

een openlijker seksueel opvoedingsbeleid van jongeren en niet met het verstrengen of de 

afschaffing van het echtscheidingsrecht. Praten over seksuele contacten was immers in die tijd 

in strijd met de goede zeden. Het gevolg hiervan was dat op de tien huwelijken die afgesloten 

werden, negen huwelijken een voortzetting waren van een flirt of een avontuur. Echtgenoten 

gingen te vlug en te onervaren een huwelijk aan, waardoor ze na een tijdje geconfronteerd 

werden met grote problemen in de huwelijksrelatie. Een stijging van het aantal 

echtscheidingen was hier dan ook een logisch gevolg van. Volgens De Page waren een te 

enge moraal en een verkeerde opvoeding van jongeren de grote boosdoeners.224 

Wanneer wetsveranderingen inzake echtscheidingsrecht op til waren, leidde dit steeds tot 

lange discussies in beide parlementaire kamers, omdat het echtscheidingsrecht een zeer 

politiek geladen thema was, daar twee visies, een katholiek en een niet-katholieke, diametraal 

tegenover elkaar kwamen te staan. 

Het echtscheidingsrecht, dat haar marginaal karakter begon te verliezen, werd ook een 

belangrijke bezigheid voor juristen. Er was dan ook een tendens waarneembaar, waarbij 

juristen, moraalfilosofen en sociologen, van allerlei strekkingen terugkwamen op de conceptie 

van de echtscheiding als zijnde uitzonderlijk en waar zelfs stemmen opgingen om af te 

stappen van de idee van de onontbindbaarheid van het huwelijk 225 

De rechtspraak echter slaagde erin de verouderde formele teksten aan de gewijzigde 

maatschappelijke verhoudingen aan te passen.226 

 

B. De maatschappelijke en politieke context 

 

In de eerste helft van de twintigste eeuw was er een totale afwijsbaarheid waarneembaar ten 

aanzien van de echtscheiding in het streng katholieke België. Zo werd in 1930  een pauselijk 

encycliek “Casti Connubii”227 inzake huwelijk en gezin uitgevaardigd, waarin echtscheiding 

als “een oogst van rampen” en “de grootste vijand van gezins- en volkswelvaart” werd 

bestempeld. Een echtscheiding sproot immers voort uit “de verdorven zeden der volkeren en 

zette, getuige de ondervinding, de deuren wijd open voor nog meer verdorven praktijken.” 

                                                 
224 DE PAGE, Traité, supra noot 222,  967-969. 
225 DE PAGE, Traité, supra noot 222,  968. 
226 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 18.   
227 Dit was een herhaling van het encycliek van 1880. 
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Onder invloed van dit kerkelijk standpunt werd door de Bond der Kroostrijke Gezinnen van 

België gevraagd om de artikelen 229 en 230 B.W., inzake overspel,  af te schaffen teneinde 

het aantal echtscheidingen drastisch te verminderen. Ook de houding van katholieke 

advocaten was in overeenstemming met het “Casti Connubii”: ze hielden zich over het 

algemeen aan de regel om niet op te treden als raadsman in echtscheidingszaken. Deze 

periode kenmerkte zich vooral door een verstrakking van de huwelijksopvatting: de stijging 

van het aantal echtscheidingen wil de katholieke gemeenschap tegengaan door moreel 

verweer, restauratie van de oude christelijke waarden en restrictieve wetgeving.228 Diverse 

wetvoorstellen die het echtscheidingsprocedure wilden verstrengen, zagen dan ook het 

levenslicht. 

Ook de perceptie over het huwelijk veranderde niet: het huwelijk werd gedurende eeuwenlang 

al beschouwd als de hoeksteen van de sociale organisatie. De onontbindbaarheid van het 

huwelijk bleef het principe. Zich steunend op de teksten van Locré werd  een echtscheiding 

als een heel uitzonderlijke remedie tegen een huwelijk, waarvan de  doelstellingen niet 

konden bereikt worden, gezien.229 In de eerste helft van de 20ste eeuw werd de echtscheiding, 

net zoals in 1804 nog steeds beschouwd als een noodoplossing, een straf, een sanctie voor een 

vrijwillige, erge en beledigende schending van een huwelijksverplichting: het systeem van de 

“de echtscheiding-sanctie” bleef onaantastbaar overeind.230 Ter illustratie van deze 

maatschappelijke en politieke perceptie kan hier de wet van 11 februari 1905 vermeld 

worden: deze had twee uitgangspunten, op het gebied echtscheidingsprocesrecht. Enerzijds 

wilde de wetgever het stellen van onderzoeksmaatregelen overlaten aan een alleenzetelend 

rechter231, die het  recht kreeg toebedeeld om bij het verhoor de getuigen van eiser en of 

verweerder tegen elkaar uit te spelen door ze met elkaar te confronteren. Anderzijds werd de 

regeling inzake verzoeningspogingen ingewikkelder gemaakt, onder meer door het opleggen 

van de  verplichting om een bijkomende schorsingstermijn van 6 maanden bij de instelling 

van het echtscheidingsverzoek in acht te nemen. Deze wetswijziging moet gezien worden in 

overeenstemming met de geest van de Code Napoléon. De toenmalige Minister van Justitie 

Van den Heuvel verwees zelfs naar de redevoeringen van Treilhard en Savoye-Rollin, 

verslaggevers in het Corps Législatif van Napoleon: een “sage lenteur”, een rationele 

traagheid, moest aan de echtgenoten de tijd geven om hun hoog opgelopen gemoederen te 

                                                 
228 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 37-38.  
229 DE PAGE, Traité, supra noot 222, 959-962. 
230 J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 1986, 182. 
231 Dit was een maatregel van de minister van justitie met als doel de rechtbanken, die overspoeld werden met 
echtscheidingsvorderingen, te bewerkstelligen, te ontlasten en de gerechtelijke achterstand tegen te gaan. De 
regering was van oordeel dat een alleenzetelend rechter dezelfde waarborgen bood als een college van rechters.    
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laten bedaren. Enkel wanneer ná de termijn van zes maanden in de echtscheidingseis volhard 

werd, kon de echtscheidingsprocedure voortgezet worden.232 De Code Napoléon die reeds bol 

stond van procedurele hindernissen, die een verzoening tussen de echtgenoten voor oog 

hadden, werd dus via het tweede uitgangspunt nog strenger gemaakt. Allemaal ter 

bescherming van de heilige instelling, het huwelijk. Ook bij de wet van 14 december 1935 

hield de wetgever nog steeds vast aan de onontbindbaarheid van het huwelijk: de stabiliteit 

van het huwelijk vormde de basis van de samenleving en echtscheiding werd enkel 

getolereerd wanneer het echtelijk leven onhoudbaar geworden was door het bestaan van een 

feit dat als oorzaak van echtscheiding gekwalificeerd kon worden. Kritiek van rechtsgeleerden 

bleef niet uit, aangezien de wetgever  er niet had van geprofiteerd het echtscheidingsrecht een 

humaner karakter te geven door het aan te passen aan de sociale evolutie.233   Deze wet werd 

gestemd rechts tegen links en omvatte een grote wijziging van zuiver 

echtscheidingsprocesrecht.234 

Ook een reactie van de magistratuur bleef niet uit, weliswaar énkel in het prille begin van de 

eerste helft van de twintigste eeuw, waardoor ze in de gerechtelijk praktijk strenger gingen 

optreden dan voordien: de echtscheidingsgronden werden restrictiever geïnterpreteerd. Zo 

werden in de Rechtbank van Eerste aanleg te Brugge tussen 1900 en 1905 menig 

echtscheidingsvorderingen op grond grove beledigingen afgewezen omdat de grove 

beledigingen een onvoldoende ernstig karakter hadden.235 

 

C. Echtscheiding wegens bepaalde feiten 

 

C.1. Inleiding 

 

                                                 
232 Wet van 11 februari 1905 tot wijziging van de echtscheidingsprocedure, Pasin. 1905, 47-52; V. KINON; 
« Commentaire de la loi du 11 février 1905 modifiant la procédure en matière de divorce » , JT 1905, kol. 353-
362, 369-380, 385-404, 409-418 ; A. PIERARD, « Des modifications apportées à  l’article 240 du Code civil par 
la loi du 11 février 1905 », JT 1907, kol. 961-972 ; C. MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du 
divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  
Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4),76 ; A. 
PIERARD, Divorce et séparation de corps : traité théorique et pratique suivant la législation, la doctrine et la 
jurisprudence belges et françaises et le droit international, Brussel, Bruylant,  1927, 66-67.   
233 A. PIERARD, Précis de divorce et de la séparation de corps, Brussel, Bruylant, 1938, 18-19. 
234 Wet van 14 december 1935 tot wijziging van de echtscheidingsprocedure en de procedure van scheiding van 
tafel en bed, Pasin. 1935, 825-835; P. CRETEN, Echtscheiding en scheiding van tafel en bed, Antwerpen , 
Murrath-Leyder, 1936, 9. 
235 C. MEULDERS en K. MATTHIJS, “On ne se jouera pas du divorce. Echtscheiding in de 19de eeuw in het 
licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge (1865-1914) ”,  Revue belge d'histoire contemportaine / Belgisch 
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996, 26(3-4), 92. 
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Echtscheiding wegens bepaalde feiten was ook in de eerste helft van de 20ste eeuw  de 

populairste echtscheidingsvorm: 80 à 90 procent van het totaalaantal echtscheidingen werden 

uitgesproken, omdat een bepaalde reden de verbreking van een huwelijksrelatie 

verantwoordde.236  Grosso moddo kunnen een aantal gemeenschappelijke kenmerken, door de 

rechtspraak verder ontwikkeld in de loop van de 20ste eeuw, afgeleid worden die eigen zijn 

aan een echtscheiding wegens bepaald feiten. Het moet gaan om een schending van de 

huwelijksverplichtingen. De echtscheidingsgronden wegens bepaalde feiten staan weliswaar 

op beperkende wijze opgesomd in het Burgerlijk Wetboek. Toch moest aangenomen worden 

dat, gelet op de brede interpretatie van de notie “grove beledigingen”237, om het even welke 

tekortkoming van de huwelijksplicht aanleiding kon geven tot echtscheiding. Voorts diende 

de schending een vrijwillig karakter te hebben, d.w.z. dat de tekortkoming aan de echtgenoot-

verweerder moest kunnen worden toegerekend. Tenslotte moest het gaan om een erge en 

beledigende schending. Deze voorwaarde gold niet enkel voor “grove beledigingen” maar 

voor alle echtscheidingsgronden wegens bepaalde feiten, ook voor overspel238. Het 

beledigende karakter  van de tekortkoming werd beoordeeld met inachtneming van alle 

omstandigheden van de zaak. 239 

 

C.2. Overspel : een ingreep door de rechtspraak 

 

De wetgever heeft in eerste helft van de 20ste eeuw geen enkele moeite gedaan om  de 

ongelijke behandeling die in art. 229  besloten lag te wijzigen. Zelfs grote vooruitstrevende,  

juristen, zoals Henri De Page, zagen geen graten in dit artikel en hielden er nogal een 

bedenkelijke redenering op na. De echte reden waarom er een verschil in behandeling was 

met betrekking tot overspel tussen de man en vrouw, had, volgens De Page, betrekking op de 

verschillende seksuele natuur van mannen en vrouwen. Zo is een vrouw zelden bestand tegen 

de roep van “het vlees”: dit resulteert steeds in de verleiding van de man. Deze seksuele 

driften van de vrouw worden serieus getemperd of gestopt gedurende bepaalde periodes, zoals 

bvb. een zwangerschap. Vandaar dat schendingen van de getrouwheidsplicht door man en 

                                                 
236 J.M. PAUWELS, Beginselen van personen-en familierecht: relatierecht, II, Leuven, Acco, 1985, 96. 
237 Zie infra: C.3. 
238 Zie infra C.2. 
239 Cass. 30 januari 1936, Pas. 1936, I, 137; J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 
1986, 187-189. 
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vrouw op basis van deze psychologische motieven niet op gelijke voet konden geplaatst  

worden en de ongelijkheid zoals vervat in art. 229 en 230 B.W. gerechtvaardigd was.240 

In de jaren ’40 werd overspel geleidelijk anders en billijker geïnterpreteerd, meer in 

overeenstemming met de maatschappelijke evolutie. De wettelijke tekst van art 229 B.W. liet 

vermoeden dat wanneer de vrouw louter overspel gepleegd had er een absolute 

echtscheidingsgrond bestond. Deze interpretatie werd verlaten. Voortaan maakte overspel  

enkel een grond tot echtscheiding uit wanneer het als een grove en beledigende miskenning 

van de huwelijksplichten kon gekwalificeerd worden. Ter illustratie kan het voorbeeld 

aangehaald worden waarbij de man door zijn wangedrag de vrouw tot overspel had aangezet, 

waardoor er dus geen zelfstandige echtscheidingsgrond bestond.241 Ook het begrip 

“gemeenschappelijke woning” bij overspel door de man  werd door de rechtspraak extensief 

beoordeeld, alweer ten koste van de wettelijke conceptie: niet alleen de echtelijke woning viel 

eronder, maar ook bvb. een huis of een appartement dat door een man gehuurd werd voor zijn 

minnares.242 Enige nuancering dringt zich hier toch op. Coppens beweert immers dat reeds 

vanaf het in kracht van gewijsde treden van de Code civil rechters de neiging hadden louter 

overspel van de man gelijk te stellen met onderhoud van de bijzit door een beroep te doen op 

de notie “grove beledigingen”. Op dit vlak speelde de canonieke gelijkheid van man en vrouw 

in de huwelijkstrouw dus nog altijd een rol, niettegenstaande andersluidende wetgeving. 

Dumon daarentegen is de mening toegedaan dat deze tendens pas ontstaan is ná W.O.II.243    

De waarheid ligt m.i. allicht in het midden: zo zullen er reeds vanaf het ontstaan van de Code 

civil rechters geweest zijn die deze praktijk toepasten, vanaf W.O.II kreeg hij een algemene 

draagwijdte. 

De wet van 16 april 1935 schafte artikel 298 van het Burgerlijk Wetboek, volgens dewelke de 

overspelige echtgenoot niet kon hertrouwen met zijn bijzit, af en verving het door een 

bepaling op basis waarvan de overspelig echtgenoot kon hertouwen met zijn bijzit na een 

wachttermijn van drie jaar te hebben gerespecteerd.244 De wetgever wilde, omwille van  

maatschappelijke redenen dit “concubinaat” legaliseren. De bedoeling was het aantal 

overspelige kinderen drastisch naar beneden te halen, zodat zij een volwaardige statuut 

                                                 
240 DE PAGE, Traité, supra noot, 984. 
241 Cass., 30 januari 1936, JT 1936,  kol. 151; A. KLUYSKENS, Personen - en familierecht, Gent, Standaard, 
1942, 381.  
242 Luik 9 augustus 1867, Pas. 1868, II, 38; Brussel 16 juni 1875, Pas. 1875, II, 337; Gent 29 december 1880, 
Pas. 1881, II, 151; A. KLUYSKENS, Personen - en familierecht, Gent, Standaard, 1942, 381. 
243 C. COPPENS, “Het huwelijk ‘quoad vinculum’: een studie van de secularisering van het huwelijksrecht. Gent 
1796-1857.”, II, doctoraatsthesis R.U.G., 1984, 639. 
244 Wet van 16 april 1935 tot wijziging van artikel 298 Burgerlijk Wetboek, Pasin. 1935, 283-286; A. PIERARD, 
Précis de divorce et de la séparation de corps, Brussel, Bruylant, 1938, 168-170. 
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zouden krijgen.245 Deze termijn kon verminderd worden door de rechter wanneer er een 

ernstige redenen voorhanden waren.246 Dit kan opnieuw beschouwd worden als deels een 

tegemoetkoming aan de kritiek van Laurent. 

 

 

C.3. Grove beledigingen: de uitbreiding van het echtscheidingsrecht door de rechtspraak via 

een brede interpretatie 

 

Om tegemoet te komen aan de sociale evolutie en door het in gebreke blijven van de 

wetgever, probeerde de rechtspraak de strenge echtscheidingsgronden te temperen door de 

een specifieke echtscheidingsoorzaak wegens een bepaald feit, met name de “grove 

belediging” extensief te interpreteren. Deze tendens had zich reeds vanaf het ontstaan van het 

napoleontisch echtscheidingsrecht voorgedaan, maar werd geïntensifieerd vanaf de eerste 

helft van de 20ste eeuw. De maatschappelijke noodzaak om een huwelijk te verbreken groeide 

immers sterk. In een handboek van Arthur Piérard uit 1938 vielen onder andere volgende 

situaties onder het begrip “grove belediging”247: verbale of geschreven lasterlijke 

aantijgingen, communicatie naar de buitenwereld over seksuele zaken of ziektes248,  

tekortkoming van de huwelijkse plichten uit het primair stelsel249, louter overspel door de man 
250, beknotting van filosofische of- geloofsovertuigingen251, beledigingen aan derden, 

schendingen van de eer252, enz. Grove beledigingen was een typische juridische kapstok, die 

aan evolutie onderhevig was en waar de meeste  grieven van de ene echtgenoot jegens de 

andere konden aan  opgehangen worden.253 

De rechtspraak had zich dus uitermate soepel opgesteld ten aanzien van de notie grove 

belediging, waardoor een echtscheiding makkelijker kon bekomen dan de geest van het 

Burgerlijk Wetboek deed vermoeden. Echtgenoten slaagden er zelfs in de magistraten om de 

                                                 
245 Wet van 20 juli 1962 betreffende de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, Pasin. 1962, 894. 
246 D. HEIRBAUT en  G. BAETEMAN, Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek, Mechelen, Kluwer, 
2004, 298-299. 
247 A. PIERARD, Précis de divorce et de la séparation de corps, Brussel, Bruylant, 1938, 32-37. 
248 Luik 25 februari 1938, JT 1938, kol. 222;  Rb. Luik 4 november 1927, Pas. 1928, III, 174. 
249 Brussel 21 november 1934, Pas. 1935, II, 132; Luik 20 oktober 1930, Pas. 1932, II, 65; Luik 28 mei 1931, 
Pas. 1932, II, 148. 
250 Gent, 17 februari 1933, Pas. 1933, II, 133 ; Rb. Verviers, 14 november 1927, Pas. 1928, III, 149. 
251 Rb. Tongeren  7 juni 1935, Pas. 1936, III, 148. 
252 Cass. 16 mei 1935, Pas. 1935, I, 249. 
253 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 19. 
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tuin te leiden door te ensceneren dat er een afdoende en ernstige oorzaak voorhanden was, 

hoewel in werkelijkheid een bevlieging aan de grondslag van de echtscheiding lag.254 

 

C.4. Veroordeling tot een schandstraf 

 

De juridische betwisting over de al dan niet toepasbaarheid van deze echtscheidingsgrond 

bleef bestaan (zie supra). Sommige rechtsgeleerden meenden zelfs dat het woord 

“schandstraf” vervangen moest worden door “criminele straf”. In ieder geval bestond er wel 

overeenstemming over het feit dat veroordeling tot een criminele of een andere soort straf kon 

beschouwd worden, naargelang de omstandigheden, als een grove belediging255. Het verschil 

met het stelsel van de schandstraf was dat de rechter een appreciatiemarge had bij grove 

beledigingen, terwijl vroeger bij de vaststelling dat er een onterende straf was uitgesproken, 

hij verplicht was de echtscheiding uit te spreken.256 

 

D. Echtscheiding door onderlinge toestemming 

 
De EOT heeft in de eerste helft van de 20ste eeuw quasi geen wijzigingen ondergaan, 

waardoor de echtgenoten nog steeds de daaraan gekoppelde stringente, moeilijke en dure  

procedure, ter voorkoming dat een echtscheiding te lichtzinnig en te gemakkelijk 

uitgesproken kon worden, moesten trotseren. Deze echtscheidingsvorm was dus enkel 

geschikt voor echtgenoten die zich een lange en kostelijke procedure konden veroorloven.257  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de EOT nog steeds werd gepercipieerd als een 

verborgen “echtscheiding-sanctie”. Er werd in zeer geringe mate een beroep op gedaan.258 

Enkele zeer kleine, verwaarloosbare veranderingen in de echtscheidingsprocedure hadden 

zich wel voorgedaan. Zo wijzigt de wet van 7 april 1936 de  procedure door onderlinge 

toestemming.259 

 

E. Hertrouwen werd opnieuw mogelijk 

 

                                                 
254 DE PAGE, Traité, supra noot 222,  968.  
255 Rb. Luik  4 maart  1926, Jur. Liège 1926, 138.  
256 Luik 7 juni 1905, Jur. Liège 1905, 186; Brussel 17 juni 1922, Pand. Pér. 1922, 200 ;  A. KLUYSKENS, 
Personen - en familierecht, Gent, Standaard, 1942, 383. 
257 J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 1986, 284. 
258 J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 1986, 182.  
259 Wet van 7 april 1936 tot wijziging van de artikelen 286 en 287 Burgerlijk Wetboek, Pasin. 1936, 336; A. 
PIERARD, Précis de divorce et de la séparation de corps, Brussel, Bruylant, 1938 , 26.  
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Reeds in 1906 werd artikel 295 B.W., waarin vermeld stond dat echtgenoten die eenmaal 

gescheiden waren zich niet meer konden herenigen, vervangen door een bepaling die de 

hereniging via een nieuw huwelijk wel toestond. De wetswijziging kwam tot stand met een 

quasi-unanimiteit in beide kamers. De herroeping van art. 295 B.W. beantwoordde volgens de 

wetgever aan de logica, de ratio, de moraliteit de rechtvaardigheid en het respect voor de 

vrijheid van godsdienst. Er bestond discussie over de vraag of echtgenoten bij het aangaan 

van hun tweede huwelijk al dan niet hun oorspronkelijk huwelijksvermogensstelsel konden 

veranderen. Volgens streng katholieke volksvertegenwoordigers zoals Woeste moest hun 

oorspronkelijk huwelijksvermogensstelsel behouden blijven, omdat er continuïteit bestond 

tussen het eerste en tweede huwelijk. Ook de minister van justitie Van den Heuvel wilde niet 

raken aan het principe van de onveranderlijkheid van het huwelijkscontract. Merkwaardig 

genoeg had de Senaat, niet echt naar de zin van de Kamer, een amendement goedgekeurd  

waarin dit principe afgeschaft werd. Het resultaat was dat echtgenoten die opnieuw in het 

huwelijksbootje stapten  toch de vrijheid verkregen een ander huwelijksvermogensstelsel te 

kiezen. 

De nieuwe tekst werd ontleend aan het voorontwerp Laurent, waardoor de 

hervormingsgezinde liberalen hun slag thuis haalden. 260  Het huwelijk dat de echtgenoten met 

elkaar aangaan moet gezien worden als een nieuw huwelijk, het heeft geen terugwerkende 

kracht.261 

 

F. De wettelijke conversie 

 
In 1927 was de afschaffing van de wettelijke conversie helemaal niet aan de orde, omdat 

echtgenoten, naast godsdienstige redenen, ook andere motieven hadden, zoals de hoop op een 

verzoening en hervatting van het huwelijks leven, om een beroep te doen op de scheiding van 

tafel en bed. Wel verloor de wettelijk conversie haar automatisch karakter, in die zin dat, 

wanneer de oorspronkelijke echtgenoot-verweerder ná drie jaar stuitte op een weigering om 

het gemeenschappelijk leven te hervatten, de rechter niet meer verplicht was om de omzetting 

toe te kennen: hij kon ze toekennen. In de parlementaire voorbereidingen, waarin de zeer 

uitgebreide discussies in Kamer en Senaat over deze wetswijziging vermeld staan, werd 

                                                 
260 Wet van 5 februari 1906 tot wijziging van artikel 295 Burgerlijk Wetboek, Pasin. 1906, 27-30; J. VAN DE 
VORST, « Commentaire de la loi du 8 février 1906 autorisant les époux divorcés se remarier ensemble »,  Rev. 
prat. Not. 1906, 35, 33-46.  
261 A. KLUYSKENS, Personen - en familierecht, Gent, Standaard, 1942, 423. 
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herhaaldelijk verwezen naar de visie van Laurent op de wettelijke conversie262. De wetgever 

wilde de onschuldige echtgenoot beschermen door ervoor te zorgen dat de echtgenoot-eiser 

enkel zou moeten ingaan op een eerlijke, oprechte en loyale aanvraag het gemeenschappelijk 

leven te hervatten. Slechts wanneer een dergelijk aanbod afgeslagen werd, kon de rechter 

oordelen dat de conversie wel degelijk gerechtvaardigd was en moest plaatsvinden. De rechter 

kreeg nu dus, naar Frans voorbeeld, een soevereine appreciatiemarge. Enkel ongegronde 

weigeringen konden aanleiding geven tot wettelijke conversie.263 Bij de beoordeling hield de 

rechtbank rekening met de kansen op verzoening en de belangen van de huwelijkse en 

overspelige kinderen. Aan bezwaren van levensbeschouwelijke aard of het verlies van 

pensioen of onderhoudsuitkering werd een ondergeschikt belang gehecht.264 De wet van 20 

maart 1927 had naast de bestaande onmogelijkheid voor de overspelige vrouw om  een beroep 

te doen op de wettelijke conversie er een onmogelijkheid voor de man aan toegevoegd, 

namelijk bij het onderhoud van de bijzit. Hierdoor werd het systeem van de Code Napoléon 

eigenlijk verzwaard, maar wel minder discriminatoir. Enkel de oorspronkelijk echtgenoot-

verweerder bleef het recht tot omzetting hebben, wederkerigheid was volgens de wetgever 

niet aan de orde.265 

Deze wetswijziging kan opnieuw beschouwd worden als deels een tegemoetkoming aan de 

kritiek van Laurent, omdat de wettelijke conversie een facultatief karakter kreeg, de 

reciprociteit bleef helaas uit. 

 
G. Scheiding van tafel en bed 

 

Gedurende de periode 1900 tot de jaren ‘30 kwamen er 100, oplopend tot 250, 

echtscheidingen per jaar voor. Vanaf dan was er een stabilisatie waarneembaar van 250 à 270 

per jaar tot het einde van de jaren ’50. Over het algemeen kan gesteld worden dat scheidingen 

van tafel en bed nooit grote aantallen bereikt hebben. Slechts een heel miniem gedeelte van de 

katholieke bevolking heeft er een beroep gedaan op gedaan, waardoor een er een groot 

verschil was tussen geloof en praktijk.266 

 

                                                 
262 Zie supra: §1 B.3.3.2.2.3.  
263 Wet van 20 maart 1927 tot wijziging van de scheiding van tafel en bed, Pasin. 1927, 69-90 ; DE PAGE, 
Traité, supra noot 222,  1090-1091. 
264 Cass. 11 maart 1965, RW 1965-66, 349; Rb. Brussel 22 december 1976, RW 1977-78, 1312; J. GERLO,  
Handboek Familierecht, Brugge, Die Keure, 2003, 267.  
265 Wet van 16 april 1935 tot wijziging van artikel 298 Burgerlijk Wetboek, Pas. 1935, 283-286; A. PIERARD, 
Précis de divorce et de la séparation de corps, Brussel, Bruylant, 1938, 168-170. 
266 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 68. 
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V. WOII tot 2007: de democratisering  van het echtscheidingsrecht 
 

§1. Inleiding 

 

In de tweede helft van de 20ste eeuw  moest het standpunt  van de “echtscheiding-sanctie” aan 

belang inboeten. Echtscheiding door onderlinge toestemming werd meer en meer beschouwd 

als een “echtscheidingsakkoord” en niet langer als een verborgen “echtscheiding-sanctie”.267 

Gedurende de periode 1945-1965 werden er ongeveer 4000 à 5000 echtscheidingen per jaar 

uitgesproken, een verdubbeling ten opzicht van het tijdperk vóór WO II. Vanaf de beginjaren 

70 tot 1978 doet zich een spectaculaire stijging van het aantal echtscheidingen voor: het 

gemiddelde bedroeg een 10000-tal echtscheidingen per jaar. 268 

Uit de echtscheidingsstatistieken269 blijkt dat in de periode 1960-1995 de EOT steeds meer 

terrein won van de echtscheiding wegens bepaalde feiten. In 1995 waren er evenveel 

echtscheidingen op grond van onderlinge toestemming als op basis van bepaalde feiten. Vanaf 

dan werd de EOT de populairste echtscheidingsvorm.270 

Door de wet van 1 juli 1974 werden de systemen van de echtscheiding als sanctie en als 

akkoord vergezeld  door een nieuw systeem van “de echtscheiding-remedie”: de duurzame 

ontwrichting van het huwelijk, gepaard gaande met een feitelijk scheiding van vrij lange duur, 

al of niet het gevolg van geestesziekte, werd een grond tot echtscheiding. Dit systeem van de 

“echtscheiding-remedie”, dat in de maatschappelijke opvattingen al doorgesijpeld was en 

gehoor had gekregen bij de wetgever, hield in dat een echtscheiding beschouwd moest 

worden als een oplossing voor een conflictsituatie. Ná deze wijziging was er een sterke 

stijging van het aantal echtscheidingen waarneembaar. Niet enkel dit gloednieuwe 

echtscheidingssysteem, maar ook  ander factoren lagen aan basis van een sterke toename.271 

Zo moest de verklaring voor het stijgend aantal echtscheiding gezocht worden in tendenties 

zoals secularisatie en groeiende natuurbeheersing. Het voorbeeld bij uitstek hiervan was “de 

pil” als anticonceptivum: door middel van wetenschap en techniek kon de natuur beheerst 

worden. Dit maakte “risicoloze” buitenechtelijk geslachtsgemeenschap veel meer mogelijk. 

Het gebruik ervan was een voorbeeld van een voortschrijdende secularisatie, waartegen de 

                                                 
267 J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 1986, 182. 
268 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6,  62.  
269 Aandeel EOT in totaal aantal echtscheidingen: 1960: 18, 5 %, 1980: 37,5%, 1990: 44,8%  
270 J. GERLO,  Handboek Familierecht, Brugge, Die Keure, 2003, 196-197. 
271 G. BAETEMAN, Het echtscheidingsrecht in België na de hervorming 1974-1975, Gent, Story-Scienta 1976, 
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kerk zich vruchteloos verzette.272 Toch moet opgemerkt worden dat deze secularisatietendens 

in de twintigste eeuw in België zich minder sterk manifesteerde als in ander landen zoals bvb. 

Nederland. De grotere terughoudendheid tegenover de ontbinding van het huwelijk in België, 

vooral dan in Vlaanderen, hield verband met een sterke verankering van traditionele 

christelijke opvattingen.273 

Een echtscheiding wegens bepaalde feiten (overspel, gewelddaden, mishandelingen of grove 

beledigingen) kon nog steeds bekomen worden indien de vier constitutieve elementen vervuld 

waren274: de niet-naleving van de huwelijksplicht, de toerekenbaarheid van de schuldige 

echtgenoot, een erge schending275 en het beledigende karakter276 van de tekortkoming t.a.v de 

andere echtgenoot.277 In de tweede helft van de 20ste eeuw krijgen deze een algemene 

toepassing door de rechtspraak. 

Artikel 232, dat een veroordeling tot een onterende straf beschouwde als een aparte 

echtscheidingsgrond, het voorwerp van een stokoude juridische betwisting en reeds lange tijd 

in onbruik geraakt, werd door de wet van 15 december 1949 eindelijk afgeschaft.278 

Echtscheiding door wederzijdse toestemming had nog altijd een zeer procedureel karakter, 

waarbij de echtgenoten de juiste vormvereisten moesten naleven op het juiste moment. 

Gebeurde dit niet dan zei de rechter: “ de wet laat niet toe”. De vormvereisten waren dus 

aanvankelijk heel formeel  en erg restrictief. In de loop der jaren werden deze vormvereisten 

versoepeld, waarbij  veranderingen zich hebben voorgedaan in de jaren zestig en zeventig.279 

De belangrijkste hervormingen ter humanisering van de EOT-procedure werden door de 

wetten van 1994 en 1997 doorgevoerd. 

Pas met de invoering van het Gerechtelijk Wetboek in 1967 werd van de gelegenheid gebruikt 

gemaakt om de bepalingen inzake echtscheidingsprocesrecht over te hevelen van het 

                                                 
272 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 167. 
273 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 169. 
274 J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 1986, 187-189. 
275 Eén enkele uiting van wangedrag volstaat, op voorwaarde dat het erg is, meerdere lichte gedragingen kunnen 
erg worden door herhaling. 
276 Deze vereiste gold niet alleen voor grove beledigingen, maar voor alle echtscheidingsgronden, met inbegrip 
van overspel, dat geen afdoende grond tot echtscheiding meer was. Het beledigend karakter diende niet 
noodzakelijk voort te vloeien uit de loutere schending van de huwelijksplicht, maar moest beoordeeld worden op 
grond van alle omstandigheden van de zaak (Cass. 29 maart 1973 , RW 1973-1974, 29, concl. Proc. Gen. G. 
VAN DER MEERSCH).    
277 Brussel, Pas. 1968, II, 251; G. BAETEMAN, Het echtscheidingsrecht in België na de hervorming 1974-1975, 
Gent, Story-Scienta 1976, 4. 
278 DE PAGE, Traité, supra noot 222,  994 ; D. HEIRBAUT en G. BAETEMAN, Cumulatieve editie van  het 
Burgerlijk Wetboek, I, Mechelen, Kluwer , 2004, 233. 
279 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 20.  
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Burgerlijk Wetboek naar dit procedurewetboek. Grote juristen, zoals Laurent hadden reeds 

lange tijd hiervoor gepleit.280       

 
§2. Politieke en maatschappelijke  context 
 

In 1967 werd een eerste ernstige poging ondernomen om de echtscheidingswetgeving te 

hervormen en meer in overeenstemming te brengen met de veranderende maatschappij. De 

senatoren Vermeylen en Merchiers, resp. socialist en liberaal, wilden een schuldloze 

echtscheidingsgrond, in de rechtsleer bestempeld als “echtscheiding-failliet”of 

“echtscheiding-remedie”, in het leven roepen: de toekenning van een echtscheiding ná 10 jaar 

feitelijke scheiding zonder enig andere voorwaarde. De katholieke zijde had als woordvoerder 

de Franstalige christen-democraat Hambye. In de eerste fase kon de strijd om een hervorming 

worden gezien tussen een strijd tussen rechts en links, samenvallend met de tweedeling 

klerikaal en antiklerikaal. De katholieken beschouwden het huwelijk nog steeds als een 

stevige maatschappelijke instelling, die de hoeksteen van de maatschappij vormde: zij 

verdedigden, wat in de literatuur genoemd werd, een sterke institutionele opvatting. Lijnrecht 

hiertegenover stond de interactionele opvatting die ondersteund werd door liberalen en 

socialisten. Deze laatste opvatting lag aan de basis van het systeem van “echtscheiding-

failliet”, een onherstelbare breuk van de huwelijksrelatie. 

Toch waren er ook, zelfs binnen de CVP-PSC-fractie, mensen, vooral vrouwen, die het niet 

eens waren met  de visie van Hambye. Zo vond senator Mevr. De Backer-Van Ocken dat de 

wet “doodgewoon moest aanvaarden dat de bepaalde huwelijken spaak liepen” en pleitte zij 

voor een vervanging van het systeem van de “echtscheiding-sanctie” door een systeem van 

“echtscheiding-remedie”. De interactionele versus de institutionele visie liep dus niet langer 

via de klerikale en antiklerikale lijn.  Het voorstel overleefde de parlementaire procedure niet, 

maar leidde wel met, horten en stoten, tot de wet van 1 juli 1974 tot invoering van de 

feitelijke scheiding281. Vlak ná de indiening van het voorstel kwam er mogelijks tussen de 

partijbureaus van de coalitiepartners een compromis tot stand, welke inhield dat niet 

gesleuteld zou worden aan de principes inzake de institutionele opvatting van het huwelijk. In 

ruil hiervoor kreeg de BSP wel toegezegd dat de versoepeling van de echtscheiding door 

onderling toestemming kon worden bewerkstelligd, zij het uitsluitend vanuit een juridisch-

technische standpunt. Dit compromis resulteerde in de wet van 1 juli 1972, die een 
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281 Zie infra: §5. 
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versoepeling van de procedure van echtscheiding op basis van onderlinge toestemming en de 

afschaffing van art. 305 B.W. inhield.282 De vraag of dit compromis beantwoordde aan de 

maatschappelijke noden is zeer sterk betwijfelbaar: de afstand tussen de maatschappij en de 

politiek was toen zeer groot. De socioloog Lagae bekritiseerde het juridisme waarmee de 

discussies in het parlement werden gevoerd. De aandacht ging enkel uit naar de juridische 

vorm van het huwelijk. Met de sociale realiteit, waarop deze wetgeving van toepassing was, 

werd geen rekening gehouden: dit paste geheel in de institutionele benadering, waarbij enkel 

rekening gehouden werd met de uiterlijke verschijningsvorm van het huwelijk. De reden 

waarom er slechts een licht maatschappelijke druk bestond om de “echtscheiding-sanctie” om 

te vormen naar “echtscheiding-failliet” kan verklaard worden door de reeds bestaande 

aanwezigheid van een systeem van “echtscheiding-akkoord”.283 

Op vlak van de publieke opinie ná de Tweede Wereldoorlog kunnen twee zaken worden 

vastgesteld. Ten eerste had, vooral dan bij de hervorming van 1974, geen groot debat 

plaatsgevonden, het grote publieke trok er zich, i.t.t. tot andere ethische kwesties zoals abortus 

en contraceptie, niet veel van aan. De opinies die er zich wel over uitspraken, waren vooral 

afkomstig uit de christelijke groep, waarbij zowel een rechtse als een linkse opvatting  waar te 

nemen was. Er was ook nog altijd een zeer sterke binding tussen de echtscheiding en de 

katholieke zuil, waardoor antiklerikalen bang waren de kwestie in de sterk verzuilde 

Belgische samenleving op tafel te gooien. Ten tweede deden sociologen door de geringe 

maatschappelijke betekenis niet de moeite om enig onderzoek te verrichten.284 

De periode ná WOII kenmerkte zich ook door een grotere gelijkheid tussen man en vrouw 

binnen een nieuwe huwelijksopvatting. De Bond der Kroostrijke Gezinnen stelde dat deze 

nieuwe opvatting moeilijk te bereiken was. Vandaar dat vorming tot “echtelijk en ouderlijk 

leven” ook noodzakelijk was. Meteen kreeg ook de kritiek over de opvoeding tot volwaardige 

echtgenoten die door De Page geuit werd, erkenning. Echtscheiding had immers te maken met 

de kwetsbaarheid van het  huwelijk en kon derhalve vermeden worden door betere 

partnerselectie en door een opleiding. 

Op het einde van de jaren zestig zag de Werkgroep Katholiek Echtscheiding (WKE), die zich 

bezighield met het bezorgen van een katholieke pastorale begeleiding van ex-echtgenoten, het 

levenslicht binnen de katholieke zuil. Deze groep probeerde druk uit te oefenen, teneinde het 

rechtse katholieke standpunt zoals vervat in “Casti Connubii” te veranderen. De problematiek 
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van de echtscheiding werd door deze organisatie opgevat als een uitzichtloze conflictsituatie 

ten gevolge van de houding van de katholieke kerk. Het enige concrete succes dat de WKE 

behaald had, was een door de bisschoppen verkregen toelating voor een kerkelijke begrafenis 

van hertrouwde gescheidenen. De positie van het WKE binnen de katholieke kerk was niet al 

te best en werd gekenmerkt door conflicten en boycotten. In 1972 bezweek de WKE onder de 

druk en kwam ze een laatste keer samen. De invloed van de WKE mag echter niet onderschat 

worden. Ten eerste gingen uit de echt gescheiden echtgenoten steeds meer hun rechten  

opeisen, ook in instellingen, die zwaar onder het katholieke zuil gebukt gingen. Echtscheiding 

of hertrouwen gaf immers vaak aanleiding tot gedwongen ontslag. Ten tweede had de 

werking van het WKE ertoe bijgedragen dat gescheiden personen steeds meer werden gezien 

als gewone mensen door informatie over de echtscheiding te verspreiden via de pers, het 

houden van colloquia en een studiegroep “Huwelijk en Echtscheiding” aan de KUL op te 

richten. 

Vanaf de jaren ‘60 en vooral ‘70 werden een aantal thema’s, die indruisten tegen het katholiek 

gezinsideaal met het huwelijk als centraal gegeven, zoals ingrijpende veranderingen in het 

echtscheidingsrecht het voorwerp van politieke belangstelling. Dit kan verklaard worden door 

een steeds voortschrijdend seculariseringproces. Door een steeds sterkere beheersing over de 

materiële, fysieke, psychische en sociale aspecten van de werkelijkheid in talrijke 

maatschappelijke sectoren285, gingen mensen veel meer optreden volgens inzicht, kennis, 

planning en techniek en veel minder volgens een religie. De secularisatie brak zelf door bij 

christenen. Deze secularisatie ging gepaard met een grote opkomst van vrouwenbewegingen, 

die streefden naar het aan de kaak stellen en op de politieke agenda plaatsen van talrijke 

ongelijkheden die bestonden tussen mannen en vrouwen. De institutionalisering van deze 

vrouwengroepen via adviesraden, staatssecretariaten en ministerportefeuilles voerde het 

tempo van het  politieke emancipatieproces op.286  Concreet vertaalde deze secularisering zich 

in een toename van de persoonlijke vrijheid, een ontwikkeling van zelfontplooiing, 

zelfstandigheid, kritische zin,  emancipatiegerichtheid  en ontvoogding, levensbeschouwelijke 

openheid, gewetensvrijheid en verdraagzaamheid, verzet tegen de strakke kaders van kerk, 

werk, gezin en sociale klasse, antiautoritarisme en permissiviteit, democratische inspraak en  

maatschappelijk engagement. Het gevolg was dat de verplichtingen inzake huwelijksmoraal 

                                                 
285 Voor een meer concrete uitwerking hiervan: zie E. WITTE en A. MEYNEN, De geschiedenis van België na 
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door de meeste katholieken niet meer in acht werden genomen.287 Er was ook een sterke 

stijging van het aantal echtscheidingen in de jaren ’70 waarneembaar, waarbij vooral de 

echtscheiding door onderlinge toestemming spectaculair toenam.288 De invloed van de  

echtscheiding op basis van feitelijke scheiding mag echter niet overschat worden. Zo 

verklaarde de Minister van Justitie in 1979 dat  de aanzienlijk stijging van 4500 in 1960 tot 

13645 in 1978 echtscheidingen te wijten was aan de stijging van het aantal echtscheidingen 

op grond van bepaalde feiten en niet aan de wet van 1 juli 1974.289 Zo vonden er “slechts”, 

gedurende de periode 1975-1981, gemiddeld een duizendtal echtscheidingen op grond van 

feitelijke scheiding  per jaar plaats. De secularisatie had dus een veel grotere rol gespeeld. 

Toch getuigde deze invoering van een gloednieuwe schuldloze echtscheidinggrond van een 

voortschrijdende secularisering binnen de CVP-PSC: het politieke pluralisme van de leden 

van de katholieke zuilorganisaties maakte een opmars, waardoor ethische thema’s op de 

politieke agenda kwamen te staan.290 In tegenstelling tot de Europese tendens van globale 

hervorming van het echtscheidingsrecht, kende België spijtig genoeg enkel een fragmentaire 

hervorming van het echtscheidingsrecht door de invoering van de feitelijke scheiding.291 

In de jaren ‘80 won het standpunt van WKE nog meer aan belang. Zo verscheen in kerk en 

Leven op 8 mei 1980: “ Op het vlak van de officiële kerk zou een positieve wijziging van de 

wetgeving (lees kerkelijke discipline) vanuit een pastorale bekommernis, voor heel wat 

katholiek gescheidenen, het antwoord zijn op  hun vraag, er nog bij te mogen horen”. De 

Pluralistische Actiegroep voor Echtscheiding (PAE), die zich meer grievend en millitanter 

opstelde, volgde het WKE op en had als doelstelling de echtscheidingwetgeving meer 

toelaatbaar te maken en de discriminatie van gescheidenen te bestrijden. De oplossing lag 

volgens PAE  in het wegwerken van de achterstelling van uit de echt gescheiden personen. De 

nadruk werd ook nog steeds gelegd op de  opvoeding tot handelingsbekwame echtgenoten. 

Uit statistieken uit de beginjaren ‘80 bleek dat nog vooral de religieuze opvatting een grote rol 

speelde bij de perceptie van de echtscheiding. Zo waren ongelovigen en niet-katholieken voor 

ongeveer de helft van mening dat de wet moest veranderen, soepeler moest worden. Bij 

katholieken was dit slecht 17 procent. Langs de ene kant waren het liberalen (PVV), gevolgd 

                                                 
287 E. WITTE en A. MEYNEN, De geschiedenis van België na 1945, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2006, 
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door socialisten (SP) die de meest tolerante opvatting verkondigden ten aanzien van de 

echtscheiding. Aan de andere kant bengelden de Vlaams-nationalisten (VU) en helemaal 

achteraan waren het de christen-democraten die het minst permissief stonden ten aanzien van 

de echtscheiding.292 

Opgemerkt moet worden in deze periode de christen-democratische partijen zoals CVP en 

PSC  geen katholieke partijen meer waren in de ware betekenis van het woord: de band  met 

de kerk werd doorgeknipt door de ontzuiling en de secularisatie. Het strengkatholiek 

mensbeelden  werd vervangen door een sociaal-culturele christenheid. De relatie met de kerk 

veranderde: tot de jaren ’60 durfden katholieke priesters nog openlijk stemadvies verlenen, 

maar nadien verdween dat, er ging meer aandacht uit naar zingeving in het algemeen en niet 

meer een eenzijdig gerichtheid op het katholieke geloof. Wilde de CVP de grootste volkspartij 

blijven, dan was zij genoodzaakt om meer pluralistische denkbeelden te ondersteunen. Er was 

nog steeds een harde kern van mensen die hun politieke stemkeuze volledig lieten afhangen 

van hun geloofsovertuiging, maar deze groep kromp naarmate de tijd voortschreed. Teneinde 

te anticiperen op de maatschappelijke veranderingen heeft de christen-democratie zich net 

zoals het volk gedeconfessionaliseerd, geseculariseerd en ontzuild. Op deze manier kon zij 

haar  positie van brede centrumvolkspartij behouden en kiezers aantrekken, die bijvoorbeeld 

niet  enkel stemden op basis van hun geloofsovertuigingen. Een aantal waarden en een 

duidelijk programma waren de beweegredenen waarom kiezers stemden voor de christen-

democratie.293 

Na de parlementsverkiezingen van 1987 werd in de regeerakkoorden gewag gemaakt van 

“een vermenselijking van de echtscheidingswetgeving”. Het gevolg was dat door de wetten 

van 1994 en 1997 de procedures -zowel bij bepaalde feiten, als bij onderlinge toestemming- in 

uitvoering van deze regeerakkoorden serieus versoepeld en geharmoniseerd werden.294 

Naar aanleiding van de “koningskwestie” in het raam van de abortuswet, die de CVP een 

ernstig trauma bezorgde, hebben de katholieke partijen hun socialistische coalitiepartners 

verplicht om geen parlementaire initiatieven te nemen over ethische kwesties die de 

meerderheid konden bedreigen. CVP die de ambitie had een brede centrumpartij te blijven, 

zag zich echter genoodzaakt om op ethisch vlak zich nog toleranter op te stellen. Deze 

progressieve tendens binnen de katholiek partijen was dan ook ingezet, maar dit mag ook niet 
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overdreven worden. Zo bleek in de helft van de jaren ‘90  dat een echtscheidende voorzitter in 

de CVP nog taboe was.295  

In de paarse regeringen, toen de christen-democraten naar de oppositiebanken werden 

verbannen, werd een ware ethische revolutie ontketend, onder andere door de invoering van 

de echtscheidingswet van 2007296. De christen-democraten hadden zich echter ook in hun 

oppositierol steeds met de nodige soepelheid opgesteld ten aanzien van de ethische kwesties. 

Ze werkten dan ook op een constructieve manier mee aan de echtscheidingswet van 2007. 

 

§3. Overspel 

 

Het verbod van een echtgenoot tegen wie de echtscheiding wegens overspel werd 

uitgesproken met zijn medeplichtige een nieuw huwelijk aan te gaan gedurende een driejarige 

termijn werd afgeschaft dankzij een wetsvoorstel van J. Defraigne, een Waals liberaal.  Deze 

afgeschafte bepaling, die overspel wou voorkomen, was immers ondoelmatig, had onbillijke 

gevolgen en zorgde er vaak voor dat personen, die in concubinaat leefden en een kind kregen, 

een inkorting moesten aanvragen. De wetgever wilde via de wet van 15 mei 1972 zo snel 

mogelijk een einde maken aan deze onregelmatige toestanden, het belang van de bedrogen 

echtgenoot woog hier niet tegen op. Bovendien waren er vele huwelijken, waarin er ontrouw 

plaatsvond, maar die omwille van bewijsrechtelijke motieven of andere motieven 

uitgesproken werden op grond van grove beledigingen, waarop de regel van art. 298 BW niet 

van toepassing  was.297 Dit was discriminatoir. 

Pas in het begin van de jaren ´70 werd de ongelijkheid tussen man en vrouw op het gebied 

van overspel afgeschaft. Tot voordien was het voor de man veel gemakkelijker om overspel 

als echtscheidingsgrond te bewijzen dan voor de vrouw. Dit moet echter genuanceerd worden. 

Enerzijds interpreteerde de rechtspraak het begrip “gemeenschappelijke woning” zeer 

extensief. Anderzijds kwalificeerde de rechtspraak het loutere overspel van de man als een 

grove belediging op basis waarvan een echtscheiding toch bekomen kon worden. Ook louter 

overspel van een vrouw dat geen beledigend karakter had, vormde  geen echtscheidingsgrond. 
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De rechtspraak had, in tegenstelling tot de wetgever, reeds lange tijd geanticipeerd op de 

onbillijkheid van het onderscheid in overspel tussen man en vrouw.298 

Ook de zwaardere bestraffing van de vrouw in het Strafwetboek werd aan de kaak gesteld en 

afgeschaft. De gevangenisstraf voor de vrouw bedroeg drie maanden tot twee jaar, terwijl dit 

voor de man slechts 1 maand tot 1 jaar was. Op dit gebied had ook de rechtspraak echter 

vrijwel een einde gemaakt aan elke discriminatie. Op strafrechtelijk gebied werd vanaf dan 

het misdrijf overspel op gelijke wijze behandeld.  

Het is opmerkelijk dat de wetgever in de jaren ‘70 overspel nog steeds als een misdrijf is 

blijven beschouwen, zij het met een koppeling van een lichte straf, namelijk een geldboete, 

eraan. In de ons omringende landen werd dit misdrijf immers gedepenaliseerd. Het 

strafwetboek kende voorheen drie incriminaties: overspel van de vrouw, onderhoud van de 

bijzit en de medeplichtigheid bij overspel door een vrouw. Dit laatste misdrijf verdween, de 

andere werden dus versoepeld.299 

De auteur van deze wet, Mevr. De Riemaecker-Legot, een CVP politica, vond dat definitief 

komaf gemaakt moest worden met deze principiële ongelijkheid. Zij behoorde tot de linkse 

klerikale groep, werd gesteund door vrouwenbewegingen van alle strekkingen en schopte het 

tot eerste vrouwelijke minister van staat. Door veel wetgevend optreden op het vlak van 

personenrecht was de laatste 15 jaar gestreefd naar een gelijke behandeling van man en vrouw 

tijdens het huwelijk. Zij verwees dan ook in haar betoog naar Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van Mens en naar de Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens van de Verenigde Naties.300 

Bovendien was vereist dat het overspel een beledigend karakter had ten aanzien van de andere 

echtgenoot, dat beoordeeld moet worden met inachtneming van alle omstandigheden. Op 

strafrechtelijk gebied werd deze bijkomende voorwaarde niet gesteld, waardoor het mogelijk 

was dat een echtgenoot op civielrechtelijke vlak geen echtscheiding kon bekomen, maar hier 
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toch strafrechtelijk veroordeeld voor werd.301 De wet van 20 mei 1987 heeft gelukkig de 

strafrechtelijke incriminaties inzake overspel afgeschaft.302 De Minister van Justitie Gol 

verklaarde immers dat overspelig relaties aangaan een aspect was van de persoonlijke 

levenssfeer van echtgenoten, waar de strafrechter zich geenszins diende mee in te laten. 

Bovendien was in de praktijk een tendens ontstaan, waarbij het openbaar ministerie dergelijke 

zaken seponeerde. De weinige keren dat de strafrechter zich toch over een overspelzaak 

uitsprak, werden extreem lage geldboetes opgelegd, vaak met opschorting. Overspel was geen 

misdrijf meer van die tijd. Bovendien werd voorzien in een procedure tot vaststelling van 

burgerlijk overspel door een gerechtsdeurwaarder, voorheen gebeurde dit door  

politieambtenaren!303 

Het is hallucinant dat de ongelijkheid  tot in de jaren ’70 heeft blijven bestaan. Het initiatief 

moest nota bene uitgaan van vrouwen, die dun gezaaid waren in de parlementaire kamers. 

Blijkbaar vond geen enkele man het nodig om voor dit jaartal een wetsvoorstel in te dienen 

teneinde de discriminatie ongedaan te maken. België was ook één van de laatste westerse 

landen die overspel als een misdrijf beschouwden. 

 

§4. Gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen 

 

Deze feiten zijn specifieke wettelijke gronden tot echtscheiding waaraan  de rechtspraak en 

rechtsleer sinds 1804 een nauwkeurige invulling had gegeven.  Hier volgt opnieuw een 

beknopt overzicht van wat onder grove beledigingen verstaan werd304: verwaarlozing van de 

samenwoningplicht zonder een gegronde reden305, moreel overspel306, “verstoorde seksuele 

betrekkingen”: bvb. het gebruik van anticonceptiva zonder toestemming van de andere 

echtgenoot, homoseksualiteit307, herhaalde staat van dronkenschap308, luiheid van één der 
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echtgenoten309, inbreuk op de godsdienstige overtuiging van de andere echtgenoot met het 

uitsluitende oogmerk deze echtgenoot te beledigen310, jegens een derde geuite beledigingen, 

die op de echtgenoot terugwerken311, enz. Over het algemeen kan gesteld worden dat de 

echtscheidingsgrond “gewelddaden en mishandelingen”, nog maar weinig toepassing 

kreeg.312 De grove beledigingen daarentegen fungeerden als zeer belangrijke grondslag van 

echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak. 

 

§5. Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 

 

A. Inleiding 

 

Door de wet van 1 juli 1974 werden met eenparigheid van stemmen in de Kamer  twee 

gloednieuwe echtscheidingsgronden, de 10-jarige feitelijke scheiding en 10 jarige feitelijke 

scheiding, gevolg van krankzinnigheid of diepe geestesgestoordheid, in het leven geroepen. 

Het wetsvoorstel, oorspronkelijk ingediend in 1967 door de senatoren Vermeylen en 

Merchiers, werd in 1968 overgenomen door de  socialistische senatoren  Calewaert, die tevens 

hoogleraar was aan de Gentse universiteit en ook minister werd, en Merchiers. Tenslotte werd 

het wetsvoorstel opnieuw ingediend door de senatoren Calewaert, Vermeylen en Van 

Bogaert.313 Tussen de indiening van het oorspronkelijk voorstel en de uiteindelijke 

goedkeuring in de Kamer lagen uiteindelijk 6,5 jaren. Ook de opeenvolgende regeringen 

hebben gedurende deze periode geen “noemenswaardige inspanningen” geleverd om deze 

wetswijziging mogelijk te maken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de regeringen zich 

niet wilden inlaten met de oplossing van “delicate morele problemen” en deze aan het 

parlementair initiatief overlaten, in de hoop zelf geen standpunt te moeten innemen.314 Ook  

moet hier gewezen worden op het mogelijk bestaan van een politiek compromis tussen de 

coalitiepartners, gesloten vlak na de indiening van het oorspronkelijk wetvoorstel, welke 

inhield dat niet gesleuteld zou worden aan de principes inzake de institutionele opvatting van 

het huwelijk. Dit compromis315 zal allicht voor een vertragend effect gezorgd hebben316. Het 
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313 Verslag namens de commissie voor justitie uitgebracht door de heer Bourgois m.b.t. het wetsontwerp tot 
wijziging van sommige artikelen van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de echtscheiding, Parl. St. Kamer 
1974-75, BZ, nr. 113, p.1. 
314 M. VAN LOOK, “De wet van 1 juli 1974: doorbraak van de schuldloze echtscheiding”, RW 1974, 968-969. 
315 Zie supra: §2. 
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oorspronkelijk wetsvoorstel voorzag als enig voorwaarde in het bestaan van een 10-jarige 

termijn als onweerlegbaar vermoeden van objectieve huwelijksontwrichting, wat de haren van 

menig katholieke volksvertegenwoordigers, die zich met de gedachte van het louter bestaan 

van een termijn van feitelijke scheiding niet konden verzoenen, ten berge deed rijzen.317 Het 

eerste commissievoorstel maakte dan maar gewag van een tweede voorwaarde, de duurzame 

ontwrichting, geïnspireerd op het Duitse Ehegesetz en op de voorbereidende teksten van de 

Nederlandse echtscheidingswet die op dat ogenblik in de maak was. De Franstalige 

parlementairen hadden het dan ook moeilijk met dit begrip omdat Franse wetgeving en 

literatuur de “duurzame ontwrichting” niet kenden.318 Een ontwrichting kon een oorzaak van 

huwelijksbreuk zijn wanneer een rechter oordeelde dat een voorzetting van het huwelijksleven 

onmogelijk geworden was op grond van objectieve criteria. Bij een contractuele visie, die 

meer aansluit bij de interactionele opvatting over het huwelijk zou het feit dat één echtgenoot 

een echtscheiding verlangt (dit is een subjectief criterium) een voldoende aanwijzing zijn dat 

het huwelijk ontwricht is. Dit laatste was totaal niet terug te vinden in artikel 232 B.W, waar 

objectieve criteria, gehanteerd moesten worden.319 Voorbeelden van duurzame ontwrichting 

waren in theorie het bestaan van verschillende mislukte verzoeningspogingen, het feit dat een 

echtgenoot reeds samenleefde met iemand anders, enz.320 Twee visies gingen met elkaar in de 

clinch: de linkse visie  vond dat de feitelijke scheiding op zichzelf een voldoende reden was 

tot echtscheiding. De rechtse  visie was van oordeel dat de feitelijke scheiding gepaard moest 

gaan met een “duurzame ontwrichting” van het huwelijk, die de rechter een appreciatiemarge 

toekende. Deze laatste visie had het dus uiteindelijk gehaald. 

De institutionele opvatting bleef gehandhaafd in de wet van 1974 uit respect voor 

bovenvermeld compromis. In overeenstemming met deze huwelijksopvatting werd het “in 

liefde verenigd gezin binnen het kader van het huwelijk”, een door de wetgever gehanteerd 

belangrijk principe, vanaf dan  met meer realisme en moraliteit benaderd. De spreekbuis van 

de CVP-PSC fractie, Hambye, diende bij het tweede commissievoorstel een amendement in 

dat de echtscheidingsgrond nog verstrengde, onder meer door de invoering van het wettelijke 

vermoeden dat de aanlegger de schuldige echtgenoot was.321 De commissie liet het hier niet 

bij en laste ook de voorwaarde “de materiële toestand van de kinderen niet op gevoelige wijze 

te verslechten” in. Het is zeer merkwaardig te moeten vaststellen dat deze bijkomende 

                                                                                                                                                         
316 M. VAN LOOK, “De wet van 1 juli 1974: doorbraak van de schuldloze echtscheiding”, RW 1974, 966. 
317 M. VAN LOOK, “De wet van 1 juli 1974: doorbraak van de schuldloze echtscheiding”, RW 1974, 987. 
318 M. VAN LOOK, “De wet van 1 juli 1974: doorbraak van de schuldloze echtscheiding”, RW 1974, 974. 
319 M. VAN LOOK, “De wet van 1 juli 1974: doorbraak van de schuldloze echtscheiding”, RW 1974, 966. 
320 BAETEMAN, Echtscheidingsrecht na de hervorming 1974-1975, supra noot 298, 126-127. 
321 M. VAN LOOK, “De wet van 1 juli 1974: doorbraak van de schuldloze echtscheiding”, RW 1974, 981. 
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voorwaarde enkel gesteld werd voor echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, terwijl 

dit niet het geval was voor echtscheiding wegens bepaalde feiten. Het risico van  overhaaste 

en onoverlegde beslissingen was, in tegenstelling tot echtscheiding wegens bepaalde feiten, 

vrijwel uitgesloten bij echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, aangezien gedurende 

de feitelijke scheidingsperiode genoeg tijd bestond om weldoordachte beslissingen over het 

lot van de kinderen te nemen.322 De volksvertegenwoordigers haalden hierbij hun mosterd uit 

een gelijkaardige bepaling in het Duitse recht, die in 1946 bij de denazificering in het 

Ehegesetz werd ingelast. De commissieleden zagen echter over het hoofd dat deze bepaling in 

de Duitse praktijk geen belang meer had en er in Duitsland gepleit werd voor de afschaffing 

ervan.323 Doch had de regering op een later tijdstip verklaard dat deze bepaling als een 

explicitering van de artikelen 3 en 27 van het Kinderrechtenverdrag moest beschouwd 

worden, op basis waarvan rechterlijk instanties verplicht zijn om bij het nemen van 

maatregelen betreffende de kinderen de belangen van de kinderen als eerste in aanmerking te 

nemen.324 

Oorspronkelijk was er een termijn van vijf jaren voorzien, die na zware discussies echter op 

10 jaar gebracht werd. Tot de nieuwe echtscheidingswet van 2007 was het zo dat de 

voorwaarde van de duurzame ontwrichting praktisch gezien geen rol heeft gespeeld in de 

rechtspraak. Een  feitelijke scheiding leverde immers een weerlegbaar vermoeden op, waaruit 

bleek het huwelijk onherstelbaar ontwricht was. Na een termijn van  feitelijke scheiding was 

het immers een illusie nog te kunnen bewijzen dat het huwelijk niet onherstelbaar ontwricht 

was.325 

Het ging hier over een fragmentaire hervorming van het echtscheidingsrecht, terwijl in de 

omringende landen zich een globale hervorming voordeed.  Zo kenden menig andere landen 

een globale hervorming van het echtscheidingsrecht: in Nederland en Groot-Brittannië 

werden de schuldgronden volledig vervangen door schuldloze echtscheidingsgronden. In het 

Zweedse echtscheidingsrecht werd zelfs met ingang van 1 januari 1974 een onvoorwaardelijk 

recht op echtscheiding gecreëerd. Opgemerkt moet worden dat Rooms-katholieke landen 

eerder aan de traditionele doctrine trouw bleven, terwijl protestantse landen of landen met 

grotere religieuze verscheidenheid gemakkelijker het schuldidee bij echtscheiding verlieten.326 

                                                 
322 M. VAN LOOK, “De wet van 1 juli 1974: doorbraak van de schuldloze echtscheiding”, RW 1974, 984 
323 M. VAN LOOK, “De wet van 1 juli 1974: doorbraak van de schuldloze echtscheiding”, RW 1974, 983;   
324 Arbitragehof  12 mei 2004, nr. 81/2004. 
325 Verslag namens de commissie voor justitie uitgebracht door de heer Claude Desmedt bij het wetsvoorstel tot 
wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en artikel  1270bis ven het Gerechtelijk Wetboek  met 
betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, Parl. St .Kamer 2000-01, nr. 0094/007, p. 24-25.  
326 M. VAN LOOK, “De wet van 1 juli 1974: doorbraak van de schuldloze echtscheiding”, RW 1974, 965-966. 
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Deze gloednieuwe echtscheidingsgrond werd door de rechtsleer bestempeld als een systeem 

van “echtscheiding-remedie”. Sommigen spraken ook van “echtscheiding-failliet” en wanneer 

de echtgenoot, die de feitelijke scheiding veroorzaakte, via deze echtscheidingsgrond een 

huwelijksbreuk opdrong aan de andere werd zelfs de term “echtscheiding-verstoting” in de 

mond genomen.327 

De bestaande gronden werden vergezeld van een nieuwe echtscheidingsgrond in een systeem 

dat nog volledig van de schuldnotie was doordrongen. Het is betreurenswaardig vast te stellen 

dat de wetgever niet voorzien had in een nieuwe passende procedureregeling, maar enkel 

verwees naar de bestaande procedure die gericht was op het vaststellen van de schuld van de 

echtgenoten, en niet op de duurzame ontwrichting.328  Het oorspronkelijk wetsvoorstel had 

door de invoering van strenge voorwaarden veel van zijn schuldloos karakter verloren, 

waardoor van de bedoeling van de oorspronkelijke indieners van wetsvoorstel Vermeylen en 

Merchiers niet veel overgebleven was.329 

 

B. Twee vormen van feitelijke scheiding 

 
B.1 Echtscheiding op grond van 10 jaar feitelijke scheiding 

 

Overeenkomstig het gloednieuwe artikel 232 B.W. kon “iedere der echtgenoten echtscheiding 

vorderen op grond van feitelijke scheiding van meer dan 10 jaar, indien daaruit de duurzame 

ontwrichting van het huwelijk blijkt en het toekennen van de echtscheiding op deze grond de 

materiele toestand  van de minderjarige kinderen uit het huwelijk van de echtgenoten geboren 

of door hen geadopteerd niet op gevoelige wijze verslecht”. Uit de tekst blijkt dat de rechter 

een appreciatiemarge werd toebedeeld. De wetgever was van oordeel dat ná 10 jaar feitelijke 

scheiding de kans op verzoening onbestaande was geworden. Bovendien hadden zich in 

dergelijke gevallen reeds onregelmatige toestanden voorgedaan zoals bvb. onwettige 

afstamming en concubinaat. De ontbinding van het huwelijk tegen de wil van de 

“onschuldige” echtgenoot  primeerde dus op het bestaan van deze wantoestanden. De 

wetgever had niet het oogmerk de belangen van de echtgenoten te behartigen, maar wel het 

algemeen belang. De grote innovatie bestond erin dat een echtgenoot ná verloop van een 

termijn van feitelijke scheiding en het voldoen van bovenvermelde voorwaarden een 

echtscheiding kon bekomen, zonder dat de toestemming van de andere echtgenoot nog nodig 
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was. Er was hier dus geen sprake van “een sanctie” die vrijwillig door de onschuldige 

echtgenoot kon toegepast worden, maar wel van een oplossing om duurzaam ontwrichte 

huwelijken te laten ophouden te bestaan. Vanaf dan kon aan een echtgenoot, die weigerde, om 

welke reden ook, uit de echt te scheiden en die zich niet schuldig gemaakt had aan een 

tekortkoming, die aanleiding zou kunnen geven tot echtscheiding wegens bepaalde feiten, een 

echtscheiding worden opgedrongen. De wetgever had een nieuwe waarden -en 

belangenafweging gemaakt waarbij het recht om geen echtscheiding opgedrongen te worden 

in hoofde van een onschuldige echtgenoot, een principe dat sterk verankerd was in de 

rechtspraak en rechtsleer, een minder absoluut karakter kreeg.330 

Het schuldcriterium speelde echter wel nog op het vlak van de gevolgen van de echtscheiding, 

in die zin dat er in hoofde van de echtgenoot die de echtscheidingsvordering had ingeleid een 

wettelijk vermoeden van schuld bestond. Een afdoende reden gaf de wetgever niet, hij zei 

enkel dat “dit principe steunt op de ongetwijfeld juiste veronderstelling dat het in veruit de 

meeste gevallen de “schuldige” echtgenoot zal zijn die een vordering zal inleiden.” Een 

wettelijke regeling baseren op een veronderstelling die geacht wordt ongetwijfeld juist te zijn 

deed de wenkbrauwen fronsen van menig progressieve rechtsgeleerden, die pleitten voor een 

economische maatstaven, dus niet het schuldbegrip,  als basis voor het onderhoudsgeld tussen 

gewezen echtgenoten.331 De weerlegging van het vermoeden kon geschieden op tweeërlei 

wijze: ofwel kon de eiser bewijzen dat zijn echtgenoot de uitsluitende schuld droeg, waardoor 

de verwerende echtgenoot als enige nog schuld trof en eventueel verplicht kon worden 

onderhoudsgeld te betalen, ofwel kon de eiser bewijzen dat de verwerende echtgenoot 

eveneens schuld droeg, zodanig dat er twee schuldigen waren en geen van beiden een 

aanspraak konden maken op onderhoudsgeld.332 De 10-jarige termijn kon allesbehalve kort 

genoemd worden en was gegrondvest op de idee dat de wetgever een toestroom van 

wegwerphuwelijken wou indijken. Een te korte termijn zou echtgenoten immers aanzetten om 

                                                 
330 Verslag over  wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de 
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wet van 1 juli 1974 tot wijziging van sommige artikelen van het Burgerlijke Wetboek en van het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende echtscheiding (ingediend door de heer Boel),  Parl. St. Kamer 1979-80, nr. 393, p.2.  
331 BAETEMAN, Echtscheidingsrecht na de hervorming 1974-1975, supra noot 298, 114;  M. VAN LOOK, “De 
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332 Verslag namens de commissie voor justitie uitgebracht door de heer Claude Desmedt bij het wetsvoorstel tot 
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weinig of geen reddingspogingen te nemen en zo vlug mogelijk een grond tot echtscheiding te 

provoceren.333 

 

B.2. Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding die het gevolg is van krankzinnigheid of 

van diepe geestesgestoordheid 

 

Een echtscheiding was ook mogelijk bij toestand van krankzinnigheid of van diepe 

geestesgestoordheid, waarin de andere echtgenoot zich bevond, wanneer uit deze toestand een 

duurzame ontwrichting van het huwelijk bleek en rekening gehouden werd met de materiële 

belangen van de kinderen. De wetgever was de mening toegedaan dat er begrip diende te zijn 

voor de ongelukkige toestand waarin de geestgezonde echtgenoot zich bevond. Er was een 

feitelijke scheiding (in de praktijk een internering) vereist, die dus het gevolg was van deze 

toestand, waaruit de duurzame ontwrichting van het huwelijk bleek.334 De begrippen 

krankzinnigheid en diepe geestesgestoordheid moesten zodanig geïnterpreteerd worden dat 

enkel de ernstige gevallen eronder vielen, dus niet louter zwakzinnigen.335  De wetgever wilde 

tegemoetkomen aan de onmogelijkheid voor de geestesgezonde echtgenoot om een 

echtscheidingsvordering in te stellen, daar de verweerder niet toerekenbaar was om als partij 

vóór een echtscheidingsrechter te verschijnen. Het principe van het persoonlijk karakter van 

de echtscheidingsvordering hield in dat enkel geestesbekwame echtgenoten een 

echtscheidingsvordering konden instellen. Er werd dus een uitzondering op dit belangrijk 

principe van openbare orde gemaakt. Deze uitzondering kreeg gestalte door de instelling van 

een vertegenwoordiging van de geesteszieke, weliswaar enkel in de hoedanigheid van 

verweerder. De geestesgestoorde bevond zich dus in de totale onmogelijkheid om als eiser 

een vordering in te stellen.336 

Het schuldcriterium speelde hier een veel minder verregaande rol als bij gewone feitelijke 

scheiding, omdat de regeling van de huwelijksvoordelen en van het recht op levensonderhoud 

er niet door beheerst werd.337 Het oorspronkelijk wetsvoorstel  voorzag in een termijn van vijf 
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jaar. Door een amendement werd dit 10 jaar, omdat “de kansen op genezing ná vijf jaar groter 

was dan voorheen, dankzij de vooruitgang van de moderne wetenschap en de beter aangepaste 

verzorging in gespecialiseerde instellingen”.338 

Deze echtscheidingsgrond benaderde het meest de schuldloze echtscheiding , aangezien de 

fout niet speelde op het niveau van de verkrijging van een echtscheiding, noch op het niveau 

van de gevolgen van het huwelijk. Deze echtscheidingsgrond is voor kritiek vatbaar, omdat 

noch de geestesgestoorde noch diens vertegenwoordiger een foutechtscheiding of een EOT 

konden aanvragen, terwijl de mogelijkheid bestond dat de geestesgezonde echtgenoot die een 

tekortkoming had begaan en een echtscheiding uitlokte op deze grond de huwelijksvoordelen 

bleef behouden.339  Ook in het voorontwerp van Laurent werd reeds gewag gemaakt van een 

systeem van  vertegenwoordiging voor elke echtgenoot, die het principieel recht had een 

echtscheiding aan te vragen, maar zich in de onmogelijkheid bevond dit te doen door een 

onbekwaamverklaring. Hier kon  de vertegenwoordiger wel een tekortkoming inroepen, maar 

er kon geen echtscheiding bekomen worden, wel een scheiding van tafel en bed.340 

 

C. Verder verloop van de feitelijke scheiding 

 

De wet van 2 december 1982 heeft de tienjarige termijn uit art. 232. BW  vervangen door een 

vijfjarige. Het voorstel werd ingediend door de heer H. Boel. Deze wet moet gezien worden 

als een verlengde van de wet 1 juli 1974, aangezien tijdens de parlementaire voorbereidingen 

er reeds voorstanders waren van de vijfjarige termijn, ingeval van urgentie. De toenmalige 

minister Vanderpoorten verklaarde zelf dat de leden van het parlement de komende jaren een 

oplossing moesten uitdokteren teneinde urgente en duidelijke gevallen het hoofd te bieden 

door hen een korter termijn toe te staan. Hierbij moest tegemoetgekomen worden aan de 

onmenselijke situatie, waar tenminste één van de betrokken echtgenoten verplicht was om 

gedurende tien jaar in concubinaat te leven. Ook moesten heel wat paren veel te lang wachten 

om wettige kinderen te kunnen krijgen.341 Deze voorstanders van de vijfjarige termijn hadden 

                                                 
338 Verslag ROMBAUT 2, supra noot 334, p. 4 en 13; BAETEMAN, Echtscheidingsrecht na de hervorming 
1974-1975, supra noot 298, 162. 
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wijziging van sommige artikelen van het Burgerlijke Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek betreffende 
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commissie voor de justitie uitgebracht door de heer Lallemand bij het ontwerp van wet tot wijziging van artikel 
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tijdens de parlementaire besprekingen hun grieven opgeborgen met het oogmerk de wet van 1 

juli 1974 zo vlug als mogelijk te kunnen aannemen.342 

Er was geen hoop meer op een verzoening tussen echtgenoten die tenminste al vijf jaar 

feitelijk gescheiden waren. In vergelijking met onze buurlanden was de Belgische termijn van 

10 jaar zeer lang. Er was geen enkele juridische, menselijke of sociale reden om de tienjarige 

termijn zelfs in het algemeen te behouden.343 

In het jaar 2000 werd de vijfjarige termijn teruggebracht tot twee door een wetsvoorstel van 

de socialistische volksvertegenwoordiger Frederik Erdman. De wetgever wilde de schrijnende 

en pijnlijke sociale en psychologische gevolgen voor de echtgenoten en de kinderen van een 

langdurige feitelijk scheiding aanpakken.344 Uit de praktijk bleek dat de kans op verzoening 

ná twee jaar nog zeer klein was. Dit wetsvoorstel poogde enkel aan de termijn te sleutelen en 

had geenszins de bedoeling te raken aan het principe dat de schuld nog steeds gelegd moest 

worden bij de echtscheidingsverzoeker.345 Vanaf 2000 werd het dus ook mogelijk voor 

echtgenoten die wilden scheiden via een onderlinge toestemming, waarvan de 

onderhandelingen vruchteloos meer dan twee jaar duurden, een echtscheidingsvordering in te 

stellen op grond van feitelijke scheiding.346 Partijen zoals Vlaams Belang vreesden dat 

hierdoor echtgenoten die uit de echt willen scheiden minder zouden worden gestimuleerd om 

een beroep te doen op onderlinge toestemming, de meest verkieselijke manier van 

echtscheiding.347 Deze wet moest gezien worden in  een tendens van humanisering van 

echtscheidingsprocesrecht die verwezenlijkt werd door grote hervormingen via de wetten van 

30 juni 1994 en 20 mei 1997. Vandaar dat ook het materieel echtscheidingsrecht aan de beurt 

was. Volgens Patrick Senaeve, wiens visie uitgebreid aan bod gekomen was in de 

parlementaire procedure, had het geen zin om door de oplegging van een lange feitelijke 

scheiding het minstens één van de betrokken moeilijk te maken om uit de echt te scheiden. 

Diegene die de echtscheiding vorderde, moest echter blijven zijn verantwoordelijkheid (zeker 
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347 Verslag Desmedt, supra noot 345, p. 14. 
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indien de andere geen fout begaan had) dragen voor de gevolgen van de echtscheiding.348 De 

professor was er ook in geslaagd de commissieleden te overtuigen van de noodzaak om de 

driejarige termijn, gekoppeld aan de wettelijke conversie op twee jaar te brengen. Het zou 

immers onlogisch en inconsequent zijn een echtscheiding ná twee jaar feitelijke scheiding te 

kunnen bekomen, terwijl echtgenoten die gescheiden waren van tafel en bed drie jaar moesten 

wachten om uit de echt te scheiden.349 

In 2004 kwam het toenmalige Arbitragehof, naar aanleiding van een prejudiciële vraag, tot de 

vaststelling dat “art. 232 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en  11 van de Grondwet 

schendt, inzoverre het toekennen van een  echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van 

meer dan 2 jaar, afhankelijk wordt maakt van de voorwaarde dat de ‘materiële toestand van de 

minderjarige kinderen uit het huwelijk van de echtgenoten geboren of door hen geadopteerd 

niet op gevoelige wijze verslecht’.” Zoals hoger reeds vermeld, gold deze vereiste niet 

wanneer de echtscheiding utgesproken moest worden op grond van bepaalde feiten. Het Hof 

oordeelde dat het verschil in behandeling steunde op een objectief criterium, namelijk de 

wijze van totstandkoming van de echtscheiding. Het criterium van wijze van echtscheiding 

vertoonde echter geen relevante band met de door de wetgever vooropgestelde doelstelling,  

de voorkoming van het verslechteren van de materiële toestand van de kinderen.  Bovendien 

bracht deze voorwaarde onevenredige gevolgen met zich mee, aangezien de vervulling van de 

voorwaarden ertoe kon leiden dat de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding zou 

worden uitgesteld tot het ogenblik waarop de minderjarige kinderen de meerderjarigheid 

bereikten.350 

 

§6. Versoepeling van de echtscheiding op grond van wederzijdse toestemming 

 

De wet van 30  juni 1956 zorgde ervoor dat verbod van hertrouw binnen de drie jaar op grond 

van art. 297 B.W.  afgeschaft werd.351 Enkel de vrouw was nog gehouden een verbodstermijn 

van 300 dagen sinds de ontbinding van het vorige huwelijk te respecteren om 

kroostverwarring te voorkomen. Daarenboven kon op verzoek van de vrouw door de 

rechtbank van haar woonplaats verkorting of zelfs vrijstelling van de termijn worden 

verleend, wanneer zij het bewijs leverde dat ze in de natuurlijke of morele onmogelijkheid 

                                                 
348 Verslag Desmedt, supra noot 345, p. 23-24. 
349 Verslag Desmedt, supra noot 345, p. 26-27. 
350 Arbitragehof 12 mei 2004, nr. 81/2004. 
351 Wet van 30 juni 1956 tot wijziging van hoofdstuk VIII van titel V en VI  boek I Burgerlijk Wetboek, Pasin. 
1956, 452-453. 
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was geweest om met haar man gemeenschap te hebben. Natuurlijke onmogelijkheid ontstond 

door hetzij een ongeval, hetzij door oorzaak van afwezigheid. Morele onmogelijkheid  

bestond  wanneer de vrouw in de loop van de echtscheidingsprocedure door de rechter werd 

gemachtigd om afzonderlijk verblijf te houden.352 Dit verbod van 10 maanden gold ook 

ingeval van echtscheiding wegens bepaalde feiten en feitelijke scheiding en was verankerd in 

art. 228 BW, een bepaling inzake afstammingsrecht die door de wet van 31 maart 1987 

opgeheven werd.353 

Door de wet van 20 juli 1962 was het akkoord van de ascendenten niet meer vereist voor  

echtscheiding op basis van onderlinge toestemming.354 Deze wet hield ook een hervorming 

van het echtscheidingsprocesrecht in. Bij het lezen van de voorbereidende werkzaamheden 

valt op dat de wetgever nog steeds opvatting van de verborgen echtscheidingssanctie 

aanhing.355 De wetgever was de mening toegedaan dat de toestemming van de ouders bij 

wederzijdse toestemming niet meer vereist was in een moderne samenleving, waarin “patria 

potestas” afgeschaft was en de individuele vrijheid steeds belangrijker werd.356 Het toezicht 

van de familie bood toch heel weinig garanties voor het bestaan van een bepaalde oorzaak. 

Ten eerste negeerden deze ascendenten vaak de echte lichtzinnige motieven die aan een 

echtscheiding ten grondslag liggen. Ten tweede bestond de mogelijkheid ook dat de 

ascendenten wegens hun streng katholiek geloof geen ontbinding van het huwelijk konden 

toestaan. Ten derde was de toestand niet meer dezelfde als in 1804: burgers verplaatsten zich 

gemakkelijker en woonden ver uit de buurt van hun families, waarmee ze weinig of geen 

contact hadden. Tenslotte kwam het ook voor dat de relaties totaal verbroken waren en 

ascendenten hun goedkeuring weigerden te verlenen. Dit artikel was er eveneens gekomen om 

een harmonieuzere en meer consistente band met de wet van 14 juli 1953, waarin de 

toestemming van de ouders niet meer nodig was voor verloofden ouder dan 25 jaar om een 

huwelijk aan te gaan, te bewerkstelligen. Er kwam dus meer eenvormigheid tussen de 

voorwaarden voor het aangaan van een huwelijk en de beëindiging ervan.357 

De wet van 20 november 1969 schafte de ongelijke leeftijdvoorwaarden, de maximumduur 

van het  huwelijk en de specifieke leeftijdsbepaling van de vrouw af. Een proeftermijn van 

                                                 
352 BAETEMAN, Echtscheidingsrecht na de hervorming 1974-1975, supra noot 298, 57-59;  W. DELVA en G. 
BAERT, overzicht van rechtspraak, personen- en familierecht, TPR, 1964, 252, nr. 28 
353 D. HEIRBAUT en  G. BAETEMAN, Cumulatieve editie van  het Burgerlijk Wetboek, I, Mechelen, Kluwer , 
2004, 228. 
354 J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 1986, 182. 
355 Wet van 20 juli 1962 betreffende de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, Pasin. 1962, I, 874-879. 
356 Wet van 20 juli 1962 betreffende de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, Pasin. 1962, I, 884. 
357 Wet van 20 juli 1962 betreffende de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, Pasin. 1962, I, 884 en 
888. 
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twee jaar en een minimumleeftijd bleef de wetgever terechte voorwaarden vinden. Onlogisch 

was echter het bestaan van ongelijkheid tussen mannen (25 j.)  en vrouwen (21j.) met 

betrekking tot de minimumleeftijd. De minimumleeftijd werd dan op 23 jaar gebracht. 

De wet hield ook geen steek met betrekking tot de onmogelijkheid een echtscheiding door 

onderlinge toestemming te bekomen wanneer het huwelijk reeds 20 jaar stand gehouden had. 

Het kwalijke gevolg van de maximumtermijn was dat echtgenoten die de intentie hadden uit 

de echt de scheiden, maar dit uitstelden in het belang van de kinderen, genoodzaakt werden 

het te vervroegen. 

Ook het argument van behoeftigheid van de vrouwen, dat aangehaald werd ter ondersteuning 

van het verbod om vrouwen die ouder zijn dan 45 jaar niet meer toe te laten uit de echt te 

scheiden op basis van wederzijdse toestemming, strookte niet meer met de werkelijkheid. 

Steeds meer vrouwen  voorzagen zelf in hun eigen behoeften. Bovendien konden vrouwen de 

voorgestelde voorwaarden met betrekking tot de onderhoudsuitkering steeds weigeren, indien 

ze er niet mee akkoord waren, waardoor een echtscheiding onmogelijk werd. Dankzij een iets 

vrouwvriendelijker beeld van de wetgever werd een 45-jarige vrouw en zelfs een wat oudere 

nog niet als “versleten” beschouwd en kon zij “zonodig met behulp van de 

levensomstandigheden en de knepen van de mode, nog alle kansen krijgen een nieuw 

huwelijk aan te gaan”. 358 

Ná de wetswijzigingen van 1962 en 1969 werd de EOT steeds meer gepercipieerd als een 

systeem van “echtscheiding-akkoord” waardoor het systeem van de echtscheidingssanctie aan 

belang moest inboeten.359 

De wet van 1 juli 1972 was het resultaat van een politieke compromis 360 en zorgde voor de 

schrapping van art 305 B.W en een versoepeling van de procedure.  Dit laatste artikel kende, 

de helft van de goederen van de op basis van onderlinge toestemming gescheiden 

echtgenoten, aan de kinderen toe. De afschaffing van art. 305 B.W. werd ingegeven door 

motieven die verband hielden met het misbruik dat ervan werd gemaakt: vaak was het zo dat 

echtgenoten zich onvermogend maakten alvorens de wederzijdse toestemming te bekomen 

teneinde te ontsnappen aan art. 305 B.W., waardoor dit artikel i.p.v. de belangen van de 

                                                 
358 Toelichting bij wetsvoorstel betreffende de voorwaarden waaronder echtscheiding door onderlinge 
toestemming kan worden toegestaan, Parl. St. Kamer 1968-69, nr. 169, p. 1-2.; Verslag namens de commissie 
uitgebracht door Mevr. De Rieckmaecker-Legot, Parl. St. Kamer 1968-69, nr. 169, p. 2. 
359 J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 1986, 182. 
360 Zie supra: §2 



[Geef tekst op] 
 

94 

kinderen te beschermen, ze verslechtte.361 Het bestaan van dit napoleontisch artikel was 

daarenboven niet meer eigen aan een tijd, waarin echtscheiding door onderlinge toestemming 

op een veel soepelere wijze bekomen kon worden dan voorheen.362 

De hierboven vermelde wetten hebben zowel de voorwaarden als de procedure gevoelig 

makkelijker gemaakt. Toch bestonden in de jaren ‘70 en ‘80  nog steeds stringente vereisten 

inzake leeftijd, duur van het huwelijk, inventaris, overeenkomsten en een procedure van ruim 

13 maanden met drie verschijningen voor de rechter. Er gingen dan ook veel stemmen  op om 

deze echtscheidingsvorm verder te versoepelen. De EOT was immers de meest geschikte 

manier om een echtscheiding op een beschaafde manier te laten verlopen.363 

De wet van 30 juni 1994, gewijzigd door de wet van 20 mei 1997, hebben ervoor gezorgd dat 

de EOT-echtscheidingsprocedures, in het kader van de humanisering van het recht, sterk 

vereenvoudigd en ingekort werden, zonder dat aan de gronden of gevolgen van de 

echtscheiding getornd werd. Vooral de duur van een echtscheiding werd serieus ingeperkt. 

Sindsdien heeft de EOT in het totale aandeel van de echtscheidingen de scheiding op grond 

van bepaalde feiten van de troon gestoten.364 

 

§7. Scheiding van tafel en bed 

 

De wet van 20 juli 1962 verruimde de gronden op basis waarvan een scheiding van tafel en 

bed kon gevorderd worden. Er werd een tweede lid in art. 306 B.W., die de scheiding van 

tafel en bed mogelijk maakte via wederzijdse toestemming, ingevoerd. Volgens de wetgever 

was de tijd rijp om de discriminatie die bestond met het echtscheidingsrecht, waar EOT wel 

mogelijk was, aan te pakken.365 

Vanaf het begin van de jaren 60 was er een daling waarneembaar van het aantal scheidingen 

van tafel en bed, waarbij in de jaren ‘70  200 per jaar nooit meer bereikt werden. De daling 

van het aantal scheidingen van tafel en bed ging gepaard met een spectaculair groeiend aantal 

echtscheidingen. De maatschappelijke betekenis van scheiding van tafel en bed was dan ook 

                                                 
361 Wet van 1 juli 1972 betreffende de echtscheidingsprocedure bij onderlinge toestemming, de procedure bij 
scheiding van tafel en bed en de gevolgen, Pasin. 1972, 338; D. HEIRBAUT en  G. BAETEMAN, Cumulatieve 
editie van  het Burgerlijk Wetboek, I, Mechelen, Kluwer, 2004, 307. 
362 Wet van 1 juli 1972 betreffende de echtscheidingsprocedure bij onderlinge toestemming, de procedure bij 
scheiding van tafel en bed en de gevolgen, Pasin. 1972, 342. 
363 J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 1986, 284. 
364 J. GERLO,  Handboek Familierecht, Brugge, Die Keure, 2003, 250-251. 
365 Zie infra: §8. 
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uiterst gering geworden.366 De daling kan verklaard worden door de steeds meer pluralistische 

houdingen die de kerk begon aan te nemen ten aanzien van het huwelijk en de echtscheiding, 

waardoor de scheiding van tafel en bed ook bij de streng katholieke bevolking minder in 

zwang was.367 Het Gerechtelijk Wetboek van 1967 heeft art. 306  BW, volgens dewelke het 

echtgenoten op basis van dezelfde gronden als bij een echtscheiding, een echtscheiding 

konden vorderen, afgeschaft  en overgeheveld naar art. 1305 Ger. W.  Er heeft  lange tijd een 

juridische twist gewoed over het al dan niet bestaan van de mogelijkheid een scheiding van 

tafel en bed op grond van feitelijke scheiding te bekomen. Een eerste strekking was de 

mening toegedaan dat deze mogelijkheid wel degelijk bestond, aangezien de feitelijke 

scheiding in art 232 B.W. onder de afdeling “echtscheiding op grond van bepaald feiten” 

werd geplaatst. Ook het adagium “qui peut le plus, peut le moins”368 ondersteunde deze visie. 

Een ander deel van de rechtsleer voerde aan dat de wet van 1 juli 1974 alleen had over 

échtscheiding op grond van feitelijke scheiding, het leek dus moeilijk aanneembaar dat 

hiermee ook de scheiding van tafel en bed bedoeld werd.369 Pas bij arrest van 21 december 

2000 maakte het Hof van Cassatie een einde aan de juridische twist door te stellen dat een 

scheiding van tafel en bed ook  op grond van feitelijke scheiding kon bekomen worden.370 

Reeds in de jaren ‘80 werd door rechtsgeleerden gepleit voor de afschaffing van de scheiding 

van tafel en bed, omdat, gelet op de verwaarloosbare toepassing, deze instelling niet meer 

zinvol was. In de 19de eeuw kon de scheiding van tafel en bed nog nuttig zijn voor katholieken 

die met hun geweten in het reine wilden komen. De kerk stelde, zoals hoger reeds vermeld 

zich in de maatschappij van de jaren ’80  toleranter op ten aanzien van  het bestaan van een 

burgerlijke echtscheiding. De scheiding van tafel en bed was overbodig geworden en maakte 

het echtscheidingsrecht in de brede zin nodeloos complex371.372 Naast de godsdienstige reden, 

bestond er ook tot en met het aanslagjaar 2004 een fiscaalrechtelijk motief om van tafel en 

bed te scheiden. De scheiding van tafel en bed werd aangewend om te ontsnappen aan de 

gezamenlijk aanslag teneinde te genieten van een afzonderlijke aanslag, waardoor een 

                                                 
366 Wet van 20 juli 1962 betreffende de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, Pasin. 1962, I, 876; 
DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6,  69-70. 
367 DUMON en KOOY, Echtscheiding in België en Nederland, supra noot 6, 68. 
368 Iemand die een echtscheiding kon bekomen op grond van feitelijke scheiding kan op dezelfde basis een 
minder verregaande scheiding van tafel en bed bekomen.   
369Brussel 2 februari 1977, Pas. 1977, II, 174; Rb. Brussel 29 mei 1987, JT 1988, 86; D. STERCKX en M. BAX, 
“qui peut le plus, peut le moins” (noot onder Rb. Brussel 15 februari 1977), Rev. not. b. 1977, 419; C. DE 
BUSSCHERE, Feitelijke scheiding der echtgenoten en echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, Gent, 
Story-Scienta, 1978, 357;  J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 1986, 301-302. 
370 J. GERLO,  Handboek Familierecht, Brugge, Die Keure, 2003, 264. 
371 Zie infra: §8. 
372 J.M. PAUWELS, “De instelling van de scheiding van tafel en bed: meer ongemak dan nut”, RW 1984-85, 
2763-2766.    
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belastingsvoordeel gegenereerd werd. Vanaf het aanslagjaar 2005 werd door de wet van 10 

augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting een volledige decumul voor 

echtgenoten in het leven geroepen: een gezamenlijke aanslag wordt nog altijd gevestigd, maar 

enkel nadat twee te onderscheiden aanslagbasissen weerhouden worden. De fiscaalrechtelijke 

reden verloor vanaf 2005 dus haar bestaansreden.373 

 

§8. De wettelijke conversie 

 

De wettelijke conversie onderging  veranderingen door de wet van 20 juli 1962.374  Vanaf dan  

hadden beide echtgenoten, in plaats van enkel de oorspronkelijke echtgenoot-verweerder het 

recht om de wettelijk conversie aan te vragen, naar Frans voorbeeld. De wetgever vond het 

immers bizar dat enkel de oorspronkelijke echtgenoot-verweerder dit recht kreeg 

toebedeeld.375 

De wetgever was ook de mening toegedaan dat echtgenoten, die op grond van hun 

overtuigingen wilden scheiden van tafel  en bed niet gediscrimineerd mochten worden met uit  

de echt scheidende paren. Het gevolg was dat de scheiding van tafel en bed op grond van 

onderlinge toestemming ingevoerd werd. Er moest dus een onderscheid gemaakt worden 

tussen wettelijke conversie wegens een bepaalde oorzaak en deze wegens onderlinge 

toestemming (nieuw artikel 310bis B.W.). Bij het eerste bleef de rechter zijn soevereine 

appreciatiemarge behouden, bij onderlinge toestemming niet, hij diende de echtscheiding uit 

te spreken. Op basis van artikel 310bis B.W. waren het enkel de echtgenoten samen die dit 

verzoek tot omzetting konden indienen.376 

De onmogelijkheid om een wettelijke conversie te bekomen, ingeval van overspel, werd 

eveneens afgeschaft, omdat dit beschouwd werd als een antisociale en inhumane maatregel. 

Een overspelige echtgenoot-verweerder  kon voordien nooit in het huwelijksbootje treden met 

iemand anders en bleef geketend door een huwelijksband. Bovendien was het al dan niet 

voorhanden zijn van overspel afhankelijk van bewijsmiddelen. Soms vond er feitelijk 

overspel plaats, maar werd omwille van bewijsredenen de echtscheiding op grond van “grove 

belediging” bekomen. Dan kon wel een wettelijke omzetting verkregen worden. Het zou dus 

onjuist en discriminatoir zijn om enkel wettelijk overspel te blijven uitsluiten.377 

                                                 
373 J. GERLO en G. VERSCHELDEN, Handboek voor familierecht, Brugge, Die Keure, 2008, 597. 
374 J. GERLO, Personen en familierecht, II, Brussel, Story-Scientia, 1986, 182. 
375 Wet van 20 juli 1962 betreffende de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, Pasin. 1962, I, 886. 
376 Wet van 20 juli 1962 betreffende de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, Pasin. 1962, I, 880. 
377 Wet van 20 juli 1962 betreffende de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed, Pasin. 1962, I, 893. 
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De bepalingen inzake wettelijke  conversie werden door het Gerechtelijk Wetboek van 1967 

afgeschaft en overgeheveld naar dit procedurewetboek (art . 1309 en 1310 Ger. W.).378 

De situatie werd door het nog steeds bestaan van de scheiding van tafel en bed, tot 

ongenoegen van menig juristen, hopeloos complex. Naast de wettelijke omzetting van tafel en 

bed op grond van bepaalde feiten of door onderlinge toestemming, kon na een scheiding van 

tafel en bed toch nog een echtscheiding bekomen worden zonder dat een termijn van twee jaar  

in acht moest worden genomen in drie bepaalde gevallen. Ten eerste konden van tafel en bed 

gescheiden echtgenoten een echtscheiding op grond van bepaalde feiten379 verkrijgen mits aan 

bepaalde voorwaarden voldaan werd. Ten tweede was echtscheiding op grond van feitelijke 

scheiding mogelijk, waarbij de periode van scheiding van tafel en bed ook gekwalificeerd 

werd als een feitelijk scheiding. Ten derde was echtscheiding door onderlinge toestemming380 

toegelaten.381 

 

§9. Besluit 

 

Globaal kan geconcludeerd worden dat echtscheidingsrecht versoepeld, gehumaniseerd en 

ontdaan werd van alle ongelijkheden. Een globale hervorming van echtscheidingsrecht bleef 

echter uit. Reeds in de jaren ’70 bestonden innovatieve inzichten over een nieuwe organisatie 

van het echtscheidingsrecht. De meest vooruitstrevende rechtsleer pleitte zelfs toen al voor de 

invoering van een onvoorwaardelijk recht tot echtscheiding, gesteund op de 

ontwrichtingsgedachte, waarbij in plaats van objectieve criteria subjectieve maatstaven  

gehanteerd zouden worden. Het sprak dan ook voor zich dat landen, waarin de Rooms-

katholieke kerk nog sterk aanwezig was, het minst gewonnen waren voor deze visie. In vele 

omringende landen leidde dit tot een globale hervorming van het echtscheidingsrecht. In 

België was de tijdsgeest hiervoor nog niet rijp genoeg, de belangrijkste fragmentaire 

hervorming van het echtscheidingsrecht was de invoering van de grond “feitelijke scheiding”, 

waarbij de termijn in de loop der jaren verkort werd. 

Zeggen dat de invoering van de feitelijke scheiding als oorzaak van een enorme stijging  van 

het aantal echtscheidingen beschouwd kan worden, is te kort door de bocht. De feitelijke 

                                                 
378 D. HEIRBAUT en  G. BAETEMAN, Cumulatieve editie van  het Burgerlijk Wetboek, Mechelen, Kluwer , 
2004, 313.  
379 Ingeval van scheiding van tafel en bed  op grond van bepaalde feiten dienden feiten aangetoond te worden die 
dateren van ná de scheiding van tafel en bed (Brussel 19 april 1988, Rev. trim. dr. fam. 1988, 545). 
380 Ingeval van scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming konden zowel feiten daterend van vóór 
als ná de scheiding van tafel en bed aangevoerd worden (Brussel 19 april 1988, Rev . trim. dr. fam. 1988, 545). 
381 J. GERLO,  Handboek Familierecht, Brugge, Die Keure, 2003, 266. 
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scheiding  had een relatief beperkte toepassing, aangezien deze instelling nooit zo populair 

geweest was als de andere echtscheidingsvormen. Het bestaan van een wettelijk vermoeden 

van schuld in hoofde van de aanlegger en de aanvankelijk lange termijn van feitelijke 

scheiding hadden immers een afschrikwekkend effect.382 Structurele en culturele factoren van  

secularisatie fungeren als de ware oorzaken van een echtscheidingstijging. 

Het was bijzonder dom en inconsequent van de wetgever van 1974 om het verkrijgen van een 

echtscheiding op grond van feitelijke scheiding afhankelijk te maken van de materiële 

toestand van de kinderen: alle andere echtscheidingsvormen bleven immers hiervan gespaard. 

Later heeft de Ministerraad dan ook toegegeven dat er een lacune in de wet zat. Een 

aanpassing werd echter nooit doorgevoerd. 

De wetgever heeft wel op een rationele manier gereageerd door de procedure van onderlinge 

toestemming in 1994 serieus te versoepelen. Hierdoor streefde hij niet meer naar een afname 

van het aantal echtscheidingen, maar spoorde hij  mensen die uit de echt wilden scheiden aan 

om dit op de meest verkieselijke en conflictloze wijze te doen, namelijk via een EOT. 

 

Hoofdstuk V:  De nieuwe echtscheidingswet 27 april 2007 

 

§1. Inleiding 

 

De laatste jaren werd vanuit bijna alle politieke fracties wetsvoorstellen383 ingediend die een 

hervorming van het echtscheidingsrecht vooropstelden. Het sluitstuk kwam er met een 

wetsontwerp, dat ingediend werd door de Minister van Justitie, L. Onkelinx.384 De wet van  

27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding zag, tijdens een 

marathonzitting in Kamer en Senaat, het levenslicht. De ontslagnemende regering Verhofstadt 

II wou koste wat het kost de hervormingswet doorheen het parlement loodsen. 

Het nieuwe echtscheidingrecht kan beschouwd worden als een evenwichtig compromis tussen 

de belangrijkste traditionele partijen: VLD, MR, CDH, CD&V, SPA en PS, die ook de 

verschillen in opinies weergeven die er over echtscheiding bestaan.  

De wetgever wenste, tegemoetkomend  aan  een maatschappelijke noodzaak, voor het eerst 

een zuivere schuldloze echtscheiding in te voeren. Volgens de regering bestond er een 

                                                 
382 M. VAN LOOK, “De wet van 1 juli 1974: doorbraak van de schuldloze echtscheiding”, RW 1974, 986. 
383 Een systematisch overzicht van alle wetsvoorstellen  tot hervorming van het echtscheidingsrecht die vóór mei 
2005 waren ingediend vindt men bij: T. ROBERT en K. UYTTERHOEVEN, “Naar de invoering van een 
schuldloze echtscheiding in België: het bos en de bomen”, Echtscheidingsjournaal 2005, 78-84.  
384 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 224. 
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algemene consensus hierover. Bij het lezen van de parlementaire voorbereidingen viel het mij  

op dat over het wetsontwerp een zeer open discussie werd gevoerd, waarbij ieder 

parlementslid met zijn eigen visie op het leven zijn persoonlijke mening heeft kunnen uiten. 

Het ging hier dan ook over een ethisch dossier. 

De wet maakt voorgoed een einde aan de institutionele opvatting over  het huwelijk. De wil 

van echtgenoten om een einde te maken aan het huwelijk neemt de plaats in van deze 

traditionele onontbindbaarheid. Toch wordt het huwelijk niet gedegradeerd tot een gewoon 

contract. Vanaf het moment dat de wetgever dit wel zou doen, is er geen echtscheidingsrecht 

meer nodig. Het huwelijk heeft in de wet nog steeds een specifieke juridische en sociale 

betekenis, waardoor het enkel kan ontbonden worden via een specifiek proces. Het huwelijk 

wordt in onze samenleving nog steeds als een belangrijke instelling beschouwd: er worden 

formele voorwaarden gesteld bij het aangaan van een huwelijksband, bij de verbreking ervan 

dienen er dan ook gelijkaardige vereisten gesteld te worden.385 

Toch waren er ook rechtsgeleerden, zoals Patrick Senaeve,  die van oordeel waren dat er geen 

maatschappelijke noodzaak was om een algemene hervorming van het Belgisch 

echtscheidingsrecht te bewerkstelligen. Volgens de Leuvense professor moet een hervorming 

in het familierecht slechts doorgevoerd worden als er bij de rechtsonderhorigen een onvrede 

bestaat met de bestaande regels en een behoefte aan verandering van deze regels. De meeste 

rechtsgeleerden echter, zoals Gerd Verschelden, vonden de innovatieve echtscheidingsgrond  

“onherstelbare ontwrichting” ongetwijfeld een goede zaak, omdat het voor de rechter via de 

vroegere schuldechtscheidingsgronden soms onmogelijk was de ware toedracht van de 

huwelijksbreuk te achterhalen. 

Het aantal echtscheidingsgronden is nu  beperkt tot twee: de introductie van het gloednieuwe 

artikel 229 BW “onherstelbare ontwrichting” en het behoud van de  wederzijdse 

toestemming.386 

Het was de bedoeling van de wetgever de procedure tot verkrijgen van een  echtscheiding los 

te koppelen van de betwistingen met betrekking tot de gevolgen ervan. De wetgever wilde 

anticiperen op de problematiek waarbij echtscheidingsprocedures veel te lang aansleepten met 

vaak nutteloze discussies over wie nu schuld trof. De discussie over de schuldnotie verplaatst 

zich nu  naar de gevolgen van de echtscheiding, in het bijzonder het recht op alimentatie. 

                                                 
385 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 233. 
386 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, IX, 256 en 265. 
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Louter uit de echt scheiden kan voortaan snel en soepel gebeuren.387 De rechter heeft voortaan 

ook een beperktere rol bij de uitspraak.388 

De vroegere krachtlijnen van de onderlinge toestemming blijven behouden, maar de formule 

is versoepeld door de afschaffing van de minimumleeftijd en de minimale duur van een 

huwelijk.389 

Het schuldvermoeden, dat voordien gehanteerd werd wanneer een echtgenoot een 

echtscheiding had aangevraagd op grond van feitelijke scheiding,  verdween volledig,  omdat 

dit totaal absurd was.390 De gewone feitelijke scheiding en de feitelijke scheiding wegens 

diepe geestesgestoordheid  bestaan niet meer als echtscheidingsgrond. Desalniettemin heeft de 

wetgever art 232, lid 2 B.W. inzake geestgestoordheid min of meer behouden in het  artikel 

1255 §7 Ger. W. Dit artikel vermeldt dat  een echtgenoot, die zich in een toestand van 

krankzinnigheid of diepe geestesgestoordheid bevindt,  als verweerder vertegenwoordigd 

wordt door zijn voogd, zijn voorlopige bewindvoerder of, bij gebreke van dezen, door een 

beheerder ad hoc die vooraf door de voorzitter van de rechtbank aangewezen wordt op 

verzoek van de eisende partij. De wetgever vond het blijkbaar niet nodig om dit systeem te 

hervormen, waardoor het thans voor een krankzinnige nog steeds onmogelijk is om zich als 

eiser in een echtscheidingsprocedure te laten vertegenwoordigen. Bovendien bestaat er in 

rechtsleer en rechtspraak twijfel over de mogelijkheid om een geestesgestoorde in een 

procedure die betrekking heeft op zijn persoon te vertegenwoordigen, aangezien de 

bevoegdheid van de voorlopig bewindvoerder beperkt is tot zijn vermogen 391 

 

§2. Politieke en maatschappelijke context 

 

In de tweede regeerperiode van de paarse regering was de tijd eindelijk rijp om het 

echtscheidingsrecht globaal te hervormen. Er bestond een brede consensus hierover. Het 

aantal echtscheidingen lag immers heel hoog, zo zijn er in 2004 31418 echtscheidingen 

uitgesproken. De hervorming beantwoordt gewoonweg aan een maatschappelijke evolutie.392 

                                                 
387 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 3-4. 
388 K. VERSTRAETE, “Hervorming echtscheidingrecht.  De wet van 27 april 2007  betreffende   de hervorming 
van het echtscheidingsrecht”, NJW  2007,  626-627. 
389 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 4-5. 
390 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 102. 
391 K. VERSTRAETE, “Hervorming echtscheidingrecht.  De wet van 27 april 2007  betreffende   de hervorming 
van het echtscheidingsrecht”, NJW  2007, 631-632. 
392 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 80. 
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Er waren voordien reeds tal van wetsvoorstellen ingediend en er werden colloquia en 

hoorzittingen over bvb. de rol van het huwelijk in de huidige maatschappij gehouden.393 

De wetgever stapte af van de idee van de ontbindbaarheid van het huwelijk. Een huwelijk 

wordt niet meer beschouwd als “een star en onontbindbaar instituut, maar als een sui generis 

pact, dat dag na dag wordt vernieuwd.” Voortaan heeft iedere echtgenoot “een recht op 

echtscheiding.”394  De Minister van Justitie Laurette Onkelinx verklaarde dat “men moet 

toegeven dat het huwelijk de dag van vandaag geen blijvende instelling meer is. Wanneer er 

geen gevoelens van liefde meer zijn, willen de meeste koppels een einde maken aan hun 

relatie en dan is het absurd om een beroep te doen op juridische dwang die het conflict alleen 

erger maakt.”395 

De regering was de mening toegedaan het voorheen bestaande schuldbegrip met betrekking 

tot echtscheiding wegens bepaalde feiten tot perverse toestanden aanleiding kon geven. Het 

recht richtte zich immers op bewezen feiten die zich net hadden voorgedaan en publiek 

bekend moesten worden. Zo kwam het voor dat  de meest “schuldige” van de echtgenoten 

talrijke laakbare handelingen stelde binnen de huiselijke kring die niet konden bewezen 

worden, terwijl het nota bene hij was die erin slaagde een eenmalig beledigend gedrag van de 

andere echtgenoot te bewijzen, waardoor de echtscheiding op zijn verzoek en in zijn voordeel 

werd uitgesproken. De fout mag niet meer neutraal staan, de echtscheiding moet kunnen 

bekomen worden wanneer deze onvermijdelijk is, wat ook de reden is.396 Bovendien zette de 

oude regeling echtgenoten of één der echtgenoten ertoe aan om de verantwoordelijkheid af te 

wentelen op de andere echtgenoot, terwijl de breuk vaak feitelijk voortvloeide uit 

communicatiemoeilijkheden binnen een partnerrelatie of uit de onderlinge onverenigbaarheid 

van karakters.397 Als voornaamste reden om een schuldloze echtscheiding in te voeren kan de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de echtgenoten aangevoerd worden. De 

wetgever wil vermijden dat een rechter ter beoordeling van de schuld overgaat tot een toetsing 

van het privé-leven. Het echtscheidingsrecht verkrijgt opnieuw een humaner karakter.398 Doch 

mag de fout, met het oogmerk rekening te houden met het lijden van het slachtoffer, niet 

volledig worden verbannen. De wet is dan ook een compromis tussen de voor -en 

tegenstanders van de schuldnotie bij echtscheiding.399 

                                                 
393 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 83-84. 
394 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 6. 
395 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 473 
396 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 8-9. 
397 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 229. 
398 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 495.  
399 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 79. 
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In 2000 werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers een studiedag 

“echtscheidingsrecht” georganiseerd. Hieruit bleek dat het huwelijk niet langer beschouwd 

wordt als een instituut maar als “ iets dat in essentie samenhangt met de liefdevolle gevoelens 

die beide partners voor elkaar hebben”. Als deze gevoelens verdwijnen , dan verdwijnt ook 

het huwelijk. Volgens Guy Swennen, de voorzitter van  de subcommissie van Familierecht is 

de keuze om uit de echt te scheiden al definitief gemaakt op het ogenblik dat minstens één van 

de echtgenoten naar een advocaat stapt. Het opleggen van een termijn van feitelijke scheiding 

is dan ook achterhaald. De wetgever dient de nieuwe maatschappelijke opvatting juridisch te 

vertalen door  echtscheidingrecht te humaniseren, met zo weinig mogelijk hindernissen. De 

institutionele opvatting van het huwelijk heeft dus definitief afgedaan. 

De Open VLD-fractie, met als woordvoerder Sabien Lahaye-Battheu, koos resoluut voor een 

schuldloze echtscheiding, waarbij echtgenoten niet of zo weinig mogelijk ertoe werden 

aangezet om een vechtscheiding te voeren. Zij wilde een foutloze echtscheiding in de ware zin 

van het woord: een volledige loskoppeling tussen echtscheiding en het foutbegrip. De 

toekenning van onderhoudsgeld werd door deze fractie beschouwd als een overgangsregeling 

die de behoeftige echtgenoot weer in staat moet stellen terug te evolueren naar een 

economische zelfstandigheid, naar voorbeeld van Nederland en Scandinavië. De duur van de 

alimentatie-uitkering  kan maximaal  12 jaar400 zijn. Open VLD was de partij die als eerste in 

2000 een wetsvoorstel indiende met het oogmerk een volledige foutloze echtscheiding in het 

leven te roepen.401 Open VLD was ook geen voorstander van de invoering van vermoedens. 

Bij gezamenlijk verzoek zou de onherstelbare ontwrichting automatisch vaststaan, bij 

eenzijdig verzoek zou de eisende partij de onherstelbare ontwrichting moeten aantonen.402 De 

MR-fractie, met als woordvoerder Marie-Christine Marghem, ging wat minder ver dan haar 

Vlaamse zusterpartij. Zo was zij geen voorstander van  een volledige uitsluiting van het 

foutbegrip. Deze Waalse liberale partij vond het onaanvaardbaar dat een echtgenoot, die door 

zijn laakbaar gedrag, dat aan de basis ligt van de echtbreuk, louter op grond van economische 

criteria, een uitkering zou toegekend worden.403 

De CD&V-fractie, met als woordvoerder Servais Verherstraeten, was van oordeel dat de 

echtscheiding zelf diende losgekoppeld te worden van de gevolgen ervan, maar stelde dat het 

onmogelijk was om de fout volledig te weren. De rechtspraak in andere landen toonde zelfs 

aan dat een louter schuldloze echtscheiding toestaan zeer moeilijk is, omdat het foutprincipe 

                                                 
400 Het huwelijk mag immers geen “win for life” worden  
401 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 86-90. 
402 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 560-561. 
403 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 381. 
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vaak aanwezig blijft.404 Ook was CdH een grote voorstander van het behoud van de fout. Zo 

benadrukte Melchior Wathelet dat het soms belangrijk is dat de schuld van één van de 

echtgenoten aangetoond wordt, zodat de andere echtgenoot genoegdoening kan krijgen.405 

Vlaams Belang, met als woordvoerder Bert Schoofs, argumenteerde dat “schuld” een 

grondbegrip is in onze cultuur. Vanuit een zuiver juridisch invalshoek stelde deze politieke  

partij dat wanneer het huwelijk beschouwd wordt als een contract, de “tekortkoming, schuld 

of fout” een grondslag vormt om tot de verbreking van het contract over te gaan. De fout kan 

dus niet zomaar uit het rechtssysteem verbannen worden. De niet-inachtneming van de 

huwelijksverplichtingen moet kunnen worden bestraft. Vlaams Belang was niet de mening 

toegedaan dat door de invoering van een volledige foutloze echtscheiding het aantal 

vechtscheidingen zou afnemen. Een echtscheiding is immers niet enkel een juridische 

procedure, maar ook een mentaal proces, dat gepaard gaat met emoties en een 

verwerkingsproces, wat in vele gevallen tot hoog oplopende conflicten zal leiden.406 De SPA-

SPIRIT-fractie, met als woordvoerder, Guy Swennen, steunde een zo groot mogelijke 

loskoppeling van het foutbegrip en echtscheiding, maar was de mening toegedaan dat ook 

rekening moest gehouden worden met de situatie van het lijden van de ex-partner. Hierdoor 

duikt het foutbegrip opnieuw op.407 

Samengevat verzoent de nieuwe regeling deze verschillende standpunten over het foutbegrip 

in echtscheidingszaken. De onherstelbare ontwrichting kan aangetoond en bespoedigd worden  

door het bewijs te leveren van een fout, die in dat stadium van de procedure principieel geen 

weerslag zal hebben op de gevolgen van de echtscheiding. Op het niveau van de gevolgen van 

de echtscheiding speelt de schuldnotie onverlet. 

Het uiteindelijke resultaat van de discussies is een compromis geworden, waarbij 2 

echtscheidingsgronden, de EOO en de EOT, gekoppeld aan twee afzonderlijke 

procedures,respectievelijk in art. 1254-1283 en 1287-1304 Ger.W., het levenslicht zagen.408 

 

§3. De onherstelbare ontwrichting 

 

De onherstelbare ontwrichting vervangt, ná afschaffing van de artikelen 231 en 232 BW, de 

schuldechtscheiding en deze ná 2 jaar feitelijke scheiding.409 In artikel 229 §1 B.W. wordt een 

                                                 
404 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 92-94. 
405 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 101-102. 
406 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 96. 
407 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 100. 
408 G. VERSCHELDEN, “Echtscheidingsrecht fundamenteel gewijzigd, RW 2007, nr. 152. 
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omschrijving gegeven van wat de wetgever onder onherstelbare ontwrichting verstaat: “het 

huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de 

echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden ingevolge die 

ontwrichting”.410 

Het bewijs van onherstelbare ontwrichting kan op drieërlei wijzen worden geleverd. Ten 

eerste wordt de onherstelbare ontwrichting aangetoond met alle wettelijke middelen (art. 

229§1 in fine B.W). Hoewel de wetgever de volledige loskoppeling tussen het recht om uit de 

echt scheiden en de schuldnotie voor ogen had, sluipt het foutcriterium opnieuw in via deze 

rechtsgrond. Theoretisch is het zelfs niet vereist om de fout van één van de echtgenoten aan te 

tonen.411 Zo verklaarde Laurette Onkelinx dat het niet nodig is het bewijs van een 

tekortkoming te leveren. De rechter kan de onherstelbare ontwrichting vaststellen op grond 

van “vele gegevens”, waaronder een fout.412 In theorie bestaat de mogelijkheid dat de 

onherstelbare ontwrichting wordt aangetoond met een gedraging die niet kan worden 

gelijkgesteld met een schuldig verzuim. Het bewijs van de onherstelbare ontwrichting kan ook 

geleverd worden door de eed of bekentenis van de procespartijen.413 In de praktijk wordt 

echter steeds teruggekoppeld naar de oude foutnotie, omdat de onherstelbare ontwrichting 

anders bijzonder moeilijk zou kunnen worden bewezen. De aanwezigheid van de fout, hetzij 

in beperkte mate, kan verklaard worden vanuit het standpunt dat het onmenselijk is dat één 

van de echtgenoten de andere niet hoort toegeven dat hij of zij over de schreef is gegaan.414 

Ten tweede kan de onherstelbare ontwrichting aangetoond worden wanneer de echtgenoten al 

gedurende een wettelijk bepaalde periode feitelijk gescheiden leven (art 229 §2 en 3B.W.). 

Bij bewijs van een feitelijke scheiding van minimum 1 jaar of 6 maanden bij gezamenlijke 

vordering, waaraan voldaan dient te zijn op het ogenblik van de inleidende zitting, wordt het 

huwelijkt onweerlegbaar vermoed ontwricht te zijn. De termijn moet erover waken dat 

echtgenoten niet te overhaast uit de echt gaan scheiden.415 De termijn van 1 jaar die één 

enkele echtgenoot in acht dient te nemen tussen twee verschijningen was oorspronkelijk 6 

maanden. Door een amendement van de Senaat werd dit op 1 jaar gebrachte teneinde 

tegemoet te komen aan de klachten van vrouwenbewegingen die dit als een te doortastende 

                                                                                                                                                         
409 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 6.  
410Amendement nr. 121 (Marghem)-aangenomen, Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 2341/012; Verslag namens de 
commissie voor de justitie uitgebracht door mevrouw Valérie Deom en de heer Servais Verherstraeten, Parl. St. 
Kamer 2006-07, nr. 2341/018, p.24.   
411 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 15.  
412 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 482. 
413 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 728. 
414 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 356. 
415 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 15. 
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manier om uit de echt te scheiden beschouwden en zelf het woord “verstoting van de vrouw” 

in de mond namen.416 Tenslotte is het huwelijk onherstelbaar ontwricht doordat de 

echtgenoten gezamenlijk of elk van hen afzonderlijk twee keer verschijnen vóór de rechtbank, 

waarbij, ná een reflectieperiode, de intentie om uit de echt te scheiden wordt herhaald (art. 

229 §2 en in fine B.W.). Ook dit doet een onweerlegbaar vermoeden ontstaan. De rechter is 

immers wettelijk verplicht om voor partijen die niet voldoen aan de wettelijke vereisten 

betreffende de feitelijke scheiding bij de verschijning op de inleidende zitting een datum vast 

te leggen voor een tweede verschijning die zal plaatsvinden op een datum die onmiddellijk 

volgt op het verstrijken van de wettelijke termijn van feitelijke scheiding of het verlopen van 

de wettelijke417 reflectie periode.418 Echtgenoten zullen sneller dan ooit uit de echt kunnen 

scheiden. In de verband wordt ook wel gesproken van het “Lucky-Luck syndroom”: voor je er 

besef van hebt, ben je uit de echt gescheiden. 

Zoals reeds vermeld blijft de discussie van de schuldnotie toch nog voortleven op het niveau 

van de gevolgen van de echtscheiding, meer bepaald het recht op onderhoudsuitkering. Een 

volledige loskoppeling tussen de schuldvraag en  het recht op onderhouduitkering was 

volgens de wetgever een brug te ver, aangezien hierdoor het rechtvaardigheidsgevoel van de 

onschuldige echtgenoot zou kunnen worden aangetast.419 Op grond van art. 301§2 lid 2 B.W. 

kan420 de rechtbank het verzoek tot onderhoudsuitkering weigeren wanneer de verweerder 

bewijst dat de verzoeker een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de samenleving 

onmogelijk heeft gemaakt. Het door de regering vooropgestelde doel, namelijk het zoveel 

mogelijk beperken van de schadelijke gevolgen van een echtscheiding, via de 

deculpabilisering van de echtscheidingsvordering, wordt voor een groot deel uitgehold. Het 

debat verplaatst zich gewoon naar de gevolgen van de echtscheiding. Het recht zelf op een 

onderhoudsuitkering is echter, gelet op de geest van de wet,  niet langer gegrondvest op 

vroegere noties van schuld of onschuld, waar wel op het criterium van de behoeftigheid.421 De 

behoeftige echtgenoot heeft dus een principieel recht op een onderhoudsuitkering. De schuld 

                                                 
416 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 556. 
417 Deze wettelijke termijn bedraagt  drie maanden bij gezamenlijk verzoek en 1 jaar bij aanvraag door één van 
de echtgenoten. 
418 Art. 1255 §1 lid 3 en art. 1255 §2 lid 2 Ger. W. ; K. VERSTRAETE, “Hervorming echtscheidingrecht.  De 
wet van 27 april 2007  betreffende   de hervorming van het echtscheidingsrecht”, NJW  2007, 627-629. 
419 Memorie van toelichting wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding , Parl St. Kamer 
2005-06, nr. 2341/001, p. 10.; BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 8 en 297. 
420 De rechter móet echter het verzoek tot uitkering weigeren wanneer de verzoeker veroordeeld werd voor 
bepaalde in de wet opgesomde  strafrechtelijke geweldmisdrijven teneinde de slachtoffers, vooral vrouwen,  te 
beschermen (BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 294, 602).  
421 K. VERSTRAETE, “Hervorming echtscheidingrecht.  De wet van 27 april 2007  betreffende   de hervorming 
van het echtscheidingsrecht”, NJW  2007, 639-640. 
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van een echtgenoot fungeert als uitsluitinggrond om een echtscheiding te bekomen. De 

regering  wilde de rechtspositie van  de behoeftige en onschuldige echtgenoot, die volgens het 

oude recht een hele lijdensweg dient af te leggen, verbeteren door hem een principieel recht 

op een onderhoudsuitkering toe te bedelen.422 

 

 

§4. Wederzijds toestemming 

 

Het oorspronkelijke wetsontwerp, dat voorzag in de afschaffing van de onderling 

toestemming, deed heel wat stof opwaaien. De regering wilde de EOT niet meer behouden als 

aparte echtscheidingsgrond, maar ze integreren in één schuldloze echtscheidingsprocedure. 

Partijen zouden hierbij de mogelijkheid krijgen vooraf al hun rechten en plichten vast te 

leggen in overeenkomsten, maar dit was geenszins een materiële voorwaarde om een 

echtscheiding te bekomen. De onherstelbare ontwrichting van het huwelijk zou ook in dit 

geval fungeren als grond tot echtscheiding.423 De regering was de mening toegedaan dat de 

EOT sterk aan belang zou inboeten door de introductie van de onherstelbare ontwrichting, 

omdat via deze laatste weg  bijzonder snel en soepel een echtscheiding kan bekomen worden. 

Het is echter drastisch en merkwaardig dat de regering, in het bijzonder het kabinet Onkelinx, 

een afschaffing vooropstelde, aangezien de EOT op dat ogenblik de meeste frequent 

toegepaste echtscheidingsvorm was.424 Een mogelijk verklaring hiervoor is dat op het 

Franstalige kabinet van de Minister van Justitie minder aandacht uitging naar de EOT, 

aangezien deze echtscheidingsvorm minder populair was in Wallonië dan in Vlaanderen.425 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit ontwerp van de regering tot hevige discussies heeft 

geleid in het parlement. Zowel vele volksvertegenwoordigers als deskundigen pleitten voor 

het behoud van de succesrijke instelling. Ingevolge het controversieel karakter van het 

wetsontwerp binnen verschillende strekkingen, heeft de wetgever ervoor geopteerd de EOT te 

behouden als echtscheidingsgrond en als afzonderlijke procedure.426 De EOT biedt immers tal 

                                                 
422 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 298, 474. 
423 Memorie van toelichting wetsontwerp betreffende de hervorming van het echtscheidingsrecht, Parl. St. 
Kamer 2005-06, nr. 2341/001, p.7; Ontwerpartikel 1288 Ger. W. , Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2341/001, p. 76. 
BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 298, 375-376. 
424 Verslag namens de subcommissie familierecht uitgebracht door Mevr. Valérie Deom en De heer Servais 
Verherstraeten, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2341/007, p. 34. 
425 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 298, 97. 
426 Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door Mevr. Valérie Deom en De heer Servais 
Verherstraeten, Parl St. Kamer 2005-06, nr. 2341/018, p. 13; K. VERSTRAETE, “Hervorming 
echtscheidingrecht.  De wet van 27 april 2007  betreffende  de hervorming van het echtscheidingsrecht”, NJW  
2007,  636. 
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van voordelen. Ten eerste fungeert het als populairste echtscheidingsvorm, aangezien 

ongeveer 75% van de uit de echt scheidende paren in 2007 ervoor opteerden. Ten tweede 

wordt op geen enkel moment aan echtgenoten gevraagd om hun motieven, die de 

huwelijksbreuk verantwoorden, kenbaar te maken. Ten derde blijven de echtgenoten meester 

over de regelingen die zij uitwerken.427 Ten vierde worden de echtgenoten 

geresponsabiliseerd: de wetgever spoort hen aan om zelf na te denken over de meest geschikte 

wijze volgens dewelke zij de gevolgen wensen te organiseren. Een globaal akkoord zet 

partijen aan tot reflectie over de gevolgen van de echtscheiding en maakt het werk van de 

rechter eenvoudiger. Tenslotte is de tussenkomst van de rechtbank bij deze 

echtscheidingsvorm minimaal. Eén enkel EOO voorzien zou tot gevolg kunnen hebben dat 

rechtbanken overbelast worden en de gerechtelijk achterstand vergroot wordt.428 

De leeftijdsvoorwaarden (beide echtgenoten moesten 23 jaar zijn) en de minimumduur( 2jaar) 

van het huwelijk werden door de wetgever geschrapt. Hiermee kwam hij tegemoet aan een 

kritiek die reeds lange tijd in de rechtsleer bestond: deze voorwaarden werden immers niet 

gesteld bij echtscheiding wegens bepaald feiten en echtscheiding op basis van feitelijke 

scheiding, wat onevenwichtig was. Bovendien is het de logica zelve dat partijen die geacht 

worden wettelijk geschikt te zijn om in een huwelijksbootje te stappen, dezelfde 

bekwaamheid hebben om met een echtscheiding in te stemmen.429 De afschaffing van de  

minimumduur van twee jaar huwelijk liep niet van een leien dakje. Zo gingen er in het 

parlement een aantal stemmen op om de minimumtermijn te behouden, maar de termijn te 

beperken tot één jaar. Op die manier zou er nog een reflectieperiode ingebouwd worden voor 

de echtgenoten. Doch met dit argument kon geen rekening worden gehouden, omdat het 

bestaan van een dergelijke termijn echtgenoten ertoe aan zou zetten de echtscheiding in te 

leiden op grond van onherstelbare ontwrichting, waar geen minimumduur van het huwelijk 

vereist is,  ten koste van de meer verkieselijke EOT.430 

 

§5. Behoud scheiding van tafel en bed, maar  afschaffing van de wettelijke conversie 

 

                                                 
427 Met uitzondering  van de regeling betreffende de minderjarige kinderen, waarover de rechtbank controle 
uitoefent. 
428 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 298, 258. 
429 Amendement nr. 62 (Whatelet) , Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2341/004-verworpen 
430  K. VERSTRAETE, “Hervorming echtscheidingrecht.  De wet van 27 april 2007  betreffende   de hervorming 
van het echtscheidingsrecht”, NJW  2007, 636; Amendement nr. 136 (Verherstraeten), Parl. St. Kamer 2006-07, 
nr. 2341/015-vervallen; amendement nr. 146 (Wathelet), Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 2341/016-vervallen.   
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De regering was de mening toegedaan dat, ondanks de uiterst geringe toepassing die deze 

rechtsfiguur kent, geen enkel belang bij de afschaffing ervan zou kunnen bestaan.431  Een 

scheiding van tafel en bed kan dus nog steeds bekomen worden op dezelfde gronden en in 

dezelfde vormen als de vordering tot echtscheiding. Er vinden ongeveer 250 scheidingen van 

tafel en bed per jaar plaats. Vele rechtsgeleerden zijn de mening toegedaan, dat de 

echtscheiding een achterhaalde instelling is. Er bestaat geen discriminatie van gehuwden meer 

op het vlak van inkomstenbelasting, waardoor het instituut grotendeels zijn bestaansreden 

verloren heeft.432 Het is een overblijfsel uit het canoniek recht dat niet meer hoort deel uit 

maken van het huidig positieve recht. Door het behoud van deze instelling wordt de vrijheid 

van echtgenoten beperkt: ze kunnen geen nieuw huwelijk aangegaan. Op kunstmatige wijze 

worden dus inhoudloze huwelijken instandgehouden, waardoor ook overspelige 

huwelijksrelaties bevorderd worden. Tijdens de parlementaire procedure van de nieuwe 

echtscheidingswet verklaarde vrederechter Freddy Evers, voorzitter van Magistratuur en 

Maatschappij, dat het blijven bestaan van scheiding van tafel een bed een anachronisme is, 

waarmee de schijnheiligheid wordt “gesacraliseerd”.433 

De artikelen 1309-1310 Ger.W., die betrekking hadden op de omzetting van scheiding van 

tafel en bed naar echtscheiding, werden door de wetgever geschrapt. Zich steunend op de 

logica en het gezond verstand was de regering de mening toegedaan dat de vereiste korte 

termijn om uit de echt te scheiden in de praktijk zal verlopen zijn op het ogenblik dat (één 

van) de partijen de echtscheiding (wil) willen aanvragen.434 

 

§6. Besluit: pleidooi voor een onvoorwaardelijk recht op echtscheiding 

 

Door het bestaan van artikel 229 in fine BW is er een ambiguïteit in het leven geroepen: 

enerzijds is het de bedoeling van de wetgever de echtscheidingsvordering volledig los te 

koppelen van de schuldnotie, terwijl de foutnotie in dit artikel toch opnieuw insluipt.435  De 

visie van A. Heyvaert verdient m.i. bijval. Deze professor stelt terecht dat een schuldloze 

                                                 
431 K. VERSTRAETE, “Hervorming echtscheidingrecht.  De wet van 27 april 2007  betreffende   de hervorming 
van het echtscheidingsrecht”, NJW  2007, 645. 
432 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 298, 273. 
433 J. GERLO en G.VERSCHELDEN, Handboek voor Familierecht, Brugge, Die Keure, 2008, 597. 
434 Verslag namens de commissie voor justitie uitgebracht door Mevr. Valérie Deom en De heer Servais 
Verherstraeten, Parl St. Kamer 2006-07, nr. 2341/018, p. 50.; K. VERSTRAETE, “Hervorming 
echtscheidingrecht.  De wet van 27 april 2007  betreffende   de hervorming van het echtscheidingsrecht”, NJW  
2007, 645. 
435 K. VERSTRAETE, “Hervorming echtscheidingrecht.  De wet van 27 april 2007  betreffende   de hervorming 
van het echtscheidingsrecht”, NJW  2007, 628. 
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echtscheiding, waarbij teruggekoppeld kan worden naar de fout, een illusie is. Zolang de 

foutnotie behouden blijft, zij het in beperkte mate, kan  de EOO onmogelijk als “schuldloos” 

worden beschouwd.436 

De regering had de bedoeling om een waarlijk subjectief recht tot echtscheidingsrecht in het 

leven geroepen. Dit moet echter genuanceerd worden, aangezien er nog steeds een vereiste 

van een onherstelbare ontwrichting gesteld wordt. Een onvoorwaardelijk recht tot 

echtscheiding, waarbij de huwelijksband verbroken kan worden door de loutere verklaring 

van minstens één van de partijen en zonder staving door objectieve elementen, komt nog niet 

voor in ons recht. Het is spijtig dat de wetgever de voorwaarde heeft gesteld dat er een bewijs, 

zij het via onweerlegbare vermoedens die relatief makkelijk kunnen bekomen worden, moet 

worden geleverd van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. 

Wanneer echtgenoten de beslissing nemen om uit de echtscheiding vind ik het niet meer van 

deze tijd dat hiervoor een verantwoording moet worden gegeven aan de maatschappij, onder 

de vorm van het aantonen van een onherstelbare ontwrichting voor een rechtscollege. Bij het 

aangaan van een huwelijk worden immers ook geen voorwaarden gesteld, bvb. in de zin van 

“het bewijs te leveren van een feitelijke samenwoningperiode die een vermoeden in het leven 

roept dat de echtgenoten voldoende bekwaam zijn een duurzame huwelijksband aan te gaan”. 

De wetgever dient dus niet te moraliseren. De beslissing om uit de echt te scheiden is 

namelijk een aspect dat deel uitmaakt van de persoonlijke levenssfeer van de echtgenoten, een 

rechter hoeft zich hier niet mee te moeien. Wanneer er echter conflicten rijzen, bvb. met 

betrekking tot de kinderen, dan dient de echtscheidingsrechter zich, ter vervulling van de 

wezenlijk rol die aan de rechterlijke macht is toebedeeld, namelijk de geschillenbeslechting, 

hierover uit te spreken. 

Er vindt bovendien een verschuiving plaats van het debat over de fout, waardoor de 

spreekwoordelijk “vuile was” niet wordt buiten gehangen om een echtscheiding te bekomen, 

maar wel met het oogmerk een onderhoudsuitkering in de wacht te slepen.437 De ex-

echtgenoten zullen blijven bekvechten over het recht op uitkering tot levensonderhoud, over 

het bedrag daarvan en het eventuele bestaan van een (zware) schuld.438  Er  kan hier  de vraag 

gesteld worden: waarom de foutnotie hanteren als men de schuld niet echt kan kennen en niet 

kan weten wat zich binnen de muren van een huishouden heeft afgespeeld? Het zou dus 

verstandig zijn om het recht op onderhoudsuitkering een louter alimentair karakter toe te 

                                                 
436 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 298, 277. 
437 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 298, 202. 
438 BROUWERS,  De nieuwe echtscheidingswet, supra noot 298, 354. 
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bedelen, los van elk sanctionerend schadebegrip, op basis van de draagkracht van de ene 

echtgenoot en de noden van de andere echtgenoot. Ik ben dan ook voorstander van het behoud 

van de behoeftigheid als criterium op basis waarvan alimentatiegeld kan toegekend worden en 

van de schrapping van de onrechtstreekse koppeling van de fout aan het recht op 

onderhoudsuitkering, onder de vorm van een verval van recht. Bovendien mag deze 

alimentatie-uitkering slechts een tijdelijk karakter hebben, een periode die een echtgenoot in 

staat moet stellen de economische zelfredzaam te herwinnen. Volgens de huidige regeling439 

kan de duur van de onderhoudsuitkering de duur van huwelijk niet overschrijden, wat al een 

stap in de goede richting is. 

Het is betreurenswaardig dat in de nieuwe wet totaal geen aandacht besteed wordt aan de 

zogenaamde administratieve echtscheiding (vooral dan bij EOT), namelijk een echtscheiding 

die bekomen kan worden door het stellen van  een relatief eenvoudige  rechtshandeling, met 

een minimum aan overheidscontrole en zonder de interventie van advocaten. De introductie 

van een echtscheidingsmogelijkheid zonder tussenkomst van de rechtbank zou pas werkelijk 

innoverend geweest zijn. Helaas heeft de wetgever dit niet gedaan. Het laten liggen van deze 

gemiste kans kan verklaard worden door de aanwezigheid van lobbygroepen die de belangen 

van de advocaten verdedigen. Voor deze groepen vormen echtscheidingen immers een 

lucratieve bezigheid. Ook andere motieven spelen hier. Zo was Guy Swennen (SPA) de 

mening toegedaan dat in het geval van een administratieve echtscheiding er een risico zou 

bestaan dat echtgenoten hun huwelijksproblemen inderhaast oplossen, waardoor ze later spijt 

kunnen krijgen. Ook Marie-Christine Marghem (MR) merkt op dat een administratieve 

echtscheiding vragen doet rijzen over de inhoud van het huwelijk.440 Toch zijn deze 

argumenten weinig overtuigend. De introductie van een administratieve echtscheiding zou 

bijdragen tot de vermindering van de gerechtelijke achterstand, aangezien vandaag de dag ook 

echtscheidingen, waarbij weinig of geen conflicten bestaan, de revue van de rechtbank 

moeten passeren. De concrete invulling van de  administratieve echtscheiding kan 

bewerkstelligd worden door het afleggen van een verklaring vóór de ambtenaar  van 

burgerlijke stand, zoals dit ook het geval was in de periode van het revolutionaire 

echtscheidingsrecht, maar dan weliswaar zonder de tussenkomst van een archaïsche 

familieraad of een rechtscollege. Pas dan zou ten volle kunnen gesproken worden van een 

waarlijk “recht om uit de echt te scheiden”. Eventueel kan de aanwezigheid van twee getuigen 

nog ingelast worden teneinde meer consistentie te brengen tussen het aangaan en de 
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beëindiging van het huwelijk door de modaliteiten op elkaar af te stemmen. Zolang formele 

voorwaarden blijven bestaan voor het aangaan van het huwelijk, is het de logica zelve dat dit 

ook het geval  moet zijn voor de beëindiging van deze huwelijksband. De afschaffing van de 

formele voorwaarden voor het aangaan van het huwelijk is heden ten dage nog niet aan de 

orde, gelet op de sociale functie die het huwelijk als belangrijk socialiseringsmechanisme in 

onze samenleving heeft. 

Het is ook spijtig te moeten vaststellen vandaag nog voorstanders zijn van tafel en bed, want 

het is een voorbijgestreefd instituut waar nauwelijks nog gebruik van gemaakt wordt en dat 

nodeloos de moeilijkheidsgraad van de materie verhoogt.441 Gedurende  haar ganse bestaan  

heeft zij nooit een groot succes gekend. Een afschaffing dringt zich dus op. 

 

Hoofstuk VII. De  echtscheidingswet van 1792 versus de echtscheidingswet 

van 2007 

 

Ná de invoering van de revolutionaire echtscheidingswet swingde het aantal echtscheidingen 

uit de pan, vooral dan in Parijs. Vooral in de Franse grootsteden kende het 

echtscheidingsrecht, net zoals van vandaag de dag, een groot succes. In de Zuidelijke 

Nederlanden en het Franse platteland was tijdens de periode van intermediair recht het aantal 

echtscheidingen echter verwaarloosbaar.442 

In de echtscheidingswet van 2007 valt op dat de wetgever anticipeert op een maatschappelijke 

behoefte, terwijl in 1792 de wetgever het recht wilde gebruiken om maatschappelijke 

veranderingen door te voeren. In 1792 zat de bevolking, behalve dan in Parijs, helemaal niet 

te wachten op zo’n progressieve echtscheidingswet. Dit verklaart ook waarom Napoleon de 

wet zo sterk teruggeschroefd heeft: de tijd was er niet rijp voor. Heden ten dage vinden zoveel 

echtscheidingen plaats dat het helemaal geen nut meer heeft het de echtgenoten moeilijk te 

maken, waardoor een soepel echtscheidingsrecht een breed maatschappelijk draagvlak heeft. 

Ná de plotse verkiezingsoverwinning van jonge linkse verkozenen, Montagnards, waren deze 

laatste veel te ver gegaan in hun hervormingsdrang. Ook hun repressief handelen tijdens de 

periode van De Terreur, lokte een conservatieve tegenreactie uit. Toch kunnen ook zeer 

positieve punten vastgesteld worden, zoals de gelijkheid van man en vrouw, één van de 

uitgangspunten van zowel de echtscheidingswet 1792 als de huidige, gesteund op rationele 
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442 J. FIERENS, “La place da la faute dans le divorce” in J. FIERENS, T. MARCHANDISE en J. SOSSON, 
Droit de la famille,  Louvain-la-neuve, Anthemis, 2007, 47.   
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verlichtingsideeën. Ook de idee dat een echtscheiding waarachter een bepaald oorzaak schuil 

gaat zo weinig mogelijk publiek gemaakt moet worden, delen  beide wetgevers. Het is spijtig 

dat deze principes door Napoleon, vooral wat betreft de gelijkbehandeling man en vrouw,  zo 

met de voeten werden getreden. Pas vanaf de jaren ‘70 en ‘80 van de 20ste eeuw ging  de 

wetgever over tot de wegwerking van deze  ongelijkheden. In zeker kan dus gesteld worden 

dat, wat de democratische gelijkheidsprincipes betreft, de wetgever vanaf de jaren ‘70 en ’80 

de wetgever min of meer op een punt gekomen is waar hij in 1792 al stond. 

De wet van 1792 was een wet die gebaseerd was op de teksten van verlichtingsfilosofen. Het 

was een drastisch uiting van de omzetting van de liberale revolutionaire ideeën in de 

maatschappelijke praktijk. De huidige echtscheidingswet moet eerder gezien worden als een 

resultaat van een langzaam voortschrijdend proces, waarbij geleidelijk de wetgeving in 

overeenstemming wordt gebracht met de maatschappelijke nood aan een soepeler 

echtscheidingsrecht. 

Ook de revolutionaire wetgever beschouwde het huwelijk niet als een louter contract: de 

formele vereisten zorgden ervoor dat deze overeenkomst een bijzondere hoedanigheid en nog 

steeds een eeuwigdurend karakter had. Een echtscheiding diende enkel te fungeren als 

oplossing om komaf te maken met ongelukkige huwelijken, maar ze kon wel zeer makkelijk 

bekomen worden. De wetgever van 2007 heeft een nog meer progressieve kijk op het 

huwelijk, aangezien in de parlementaire voorbereidingen gewag wordt gemaakt van “een sui 

generis contract dat dag na dag wordt hernieuwd”. De hedendaagse wetgever heeft een meer 

realistische kijk op het huwelijk en gaat er niet meer vanuit dat het huwelijk een 

eeuwigdurende continuïteit heeft. 

De procedure in 1792 was fundamenteel anders georganiseerd : ze werd buitengerechtelijk 

afgehandeld in zogenaamde familieraden, waarin vertegenwoordigers uit beide families 

zetelden. Zij hadden een bemiddelings-en verzoeningsfunctie. Wanneer de wettelijk 

voorwaarden gerespecteerd werden, kon een echtscheiding op een gemakkelijke, soepele en 

goedkope manier bekomen worden. Echtgenoten hoefden dus geen lange dure en omslachtige 

procedure voor een rechtbank te doorlopen.  Om een echtscheiding wegens bepaalde feiten te 

bekomen moest echter wel een beroep gedaan worden op een rechtscollege. Vandaag de dag 

moet nog steeds naar de rechtbank gestapt worden om uit de echt te scheiden. Procedureel 

spelen er wel korte termijnen, waardoor een echtscheiding vrij vlug bekomen kan worden. Er 

kunnen echter wel vragen gesteld worden over de objectiviteit en onpartijdigheid van een 

familieraad. Vandaag de dag zou deze instelling onaanvaardbaar en een schending van de 
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privacy zijn, aangezien familieleden zich helemaal niet in te laten hebben met de wens van 

minstens één van de echtgenoten om uit het huwelijk te stappen. 

“Incompatibiliteit van humeur”, de echtscheiding die geen oorzaak  had, en de hedendaagse 

“onherstelbare ontwrichting” , de echtscheiding omwille van het feit dat de voortzetting van 

het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is 

geworden ingevolge die ontwrichting, zijn echtscheidingsgronden die echter niet  met elkaar 

vereenzelvigd kunnen worden. Een onherstelbare ontwrichting fungeert als 

echtscheidingsgrond wanneer bepaalde termijnen, gekoppeld aan een objectief element ( een 

feitelijke scheiding, een reflectieperiode) gerespecteerd worden of er een fout bewezen wordt. 

Bij “incompatibiliteit van humeur” moet er helemaal geen eventuele fout bewezen worden, 

want die is er ook niet. Het recht op echtscheiding wegens “incompatibiliteit van humeur” 

was volledig afhankelijk van het doorlopen van een procedure vóór de familieraad, die gericht 

was op verzoening. Eigenlijk kan gesteld worden dat er een volwaardig recht op 

echtscheiding totstandkwam, van zodra de tamelijk lange procedure vóór de familieraad 

afgerond werd. In de huidige regeling  ontstaat er een onweerlegbaar vermoeden van 

onherstelbare ontwrichting van zodra een objectief element vervuld is of wanneer er een fout 

bewezen wordt.   

Ook de echtscheidingswet van 1792 voorzag in een systeem van onderhoudsuitkering dat 

rekening hield met de staat van behoefte van een echtgenoot. De echtgenoot die een 

echtscheiding bekwam wegens bepaalde redenen, kreeg een lijfrente toebedeeld ter 

compensatie van zijn verlies aan huwelijksvoordelen: dus hier speelde wel nog een foutidee. 

Bij alle vormen van echtscheiding kon de rechtbank een alimentatie-uitkering toekennen aan 

de echtgenoot die  “het nodig had”, op voorwaarde dat de andere echtgenoot over voldoende 

draagkracht beschikte.443 De formuleringen “de echtgenoot die het nodig had” in de 

echtscheidingswet van 1792 en “ staat van behoefte” in de echtscheidingswet van 2007 zijn 

gelijklopend. Opmerkelijk is dat de wetgever van 1792 reeds afstapte van de koppeling van de 

foutidee aan de alimentatievordering en een objectief criterium hanteerde op basis waarvan 

een uitkering bekomen kon worden. De meest rechtszekere handelswijze voor een echtgenoot 

om een onderhoudsuitkering in de wacht te slepen bestond erin een gerechtelijke procedure 

aan te vatten teneinde een echtscheiding wegens bepaalde feiten met een hieraan gekoppelde 

lijfrente te bekomen. 
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Beide wetten hebben de parlementaire procedure op een snelle wijze doorlopen, waarbij de 

echtscheidingswet van 1792 de kroon spande. De huidige echtscheidingwet heeft echter, in 

tegenstelling tot die van 1792, een ruim debat gekend, waarbij alle politieke partijen en 

vertegenwoordigers van allerlei geledingen van de maatschappij op een uitgebreide manier 

hun mening naar voren hebben kunnen brengen. De wet van 1792 kwam tot stand zonder enig 

serieus debat en met afwezigheid van reële oppositie.    

Met betrekking tot de scheiding van tafel en bed hebben zich toch merkwaardige zaken 

voorgedaan. De wetgever van 1792, die een aversie had voor de kerk, schafte het volledig af 

in een periode waarin de bevolking, vooral dan op het platteland, nog zeer katholiek was. In 

het Ancien Regime was scheiding van tafel en bed de enige scheidingsvorm die mogelijk was 

en gekend door de bevolking. De afschaffing ervan door de wetgever was dan ook veel te 

drastisch en beantwoordde niet aan de maatschappelijke noden. Vandaag de dag daarentegen 

heeft de scheiding van tafel en bed totaal geen nut mee. En wat doet de wetgever? Hij opteert 

voor het behoud ervan. De logica zie ik hier niet van in. 

 

Slotbeschouwing 
 

De invoering van het nieuwe echtscheidingsrecht ging niet gepaard met nieuwe revolutionaire 

ideeën over echtscheidingen. De wetgever gaf een antwoord op een door de secularisering 

steeds groter wordende behoefte aan een soepel echtscheidingsrecht.  Reeds op het einde van 

de 19de eeuw had Laurent het al over een “recht op echtscheiding”. De nieuwe 

echtscheidingswet gaat echter niet uit van een onvoorwaardelijk recht op echtscheiding. Er 

moeten toch nog objectieve elementen aanwezig zijn die de onherstelbare ontwrichting 

aantonen: het verstrijken van een termijn ná de neerlegging van het verzoekschrift, een 

termijn van feitelijke scheiding of het bewijs van een fout. Dit wijst erop dat de wetgever toch 

nog niet geneigd is de verbreekbaarheid van het huwelijk onmiddellijk toe te staan wanneer 

één van de echtgenoten erom vraagt. Zowel de formele vereisten bij het aangaan van het 

huwelijk als bij het scheiden tonen aan dat huwelijk nog steeds niet beschouwd kan worden 

als een gewoon contract. Deze instelling wordt echter geacht van dag tot dag te zijn 

aangegaan, waardoor ze haar eeuwigdurend karakter verloren heeft. 

Katholieke pressiegroepen zijn  gedurende een zeer lange periode erin geslaagd hun stempel 

te drukken op het echtscheidingsrecht. In de 19de eeuw was er helemaal geen sprake om het 

echtscheidingsrecht minder streng te maken. Integendeel, verwoede pogingen werden 
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ondernomen om naar voorbeeld van Frankrijk de afschaffing of minstens het verstrengen 

ervan te bewerkstelligen. Omwille van het verwaarloosbaar belang dat het echtscheidingsrecht 

had en de weerstand van de liberalen, is het echter nooit zover gekomen. In het begin van de 

20ste eeuw, is er nog een tendens waarneembaar waarbij de wetgever een echtscheiding met 

dezelfde strengheid aanzag als in 1804. Gelukkig heeft zich geleidelijk een 

seculariseringsproces voorgedaan, waarbij de wetgever ondanks het tegenpruttelen van 

katholieke partijen toch meer initiatieven genomen heeft om het echtscheidingsrecht in 

overeenstemming te brengen met de maatschappelijke behoeften. Het verlaten van de 

christelijke notie van de onontbindbaarheid van huwelijk is steeds als een zwaard van 

Damocles boven de wetgever blijven hangen, waardoor de wetgever gedurende lange tijd 

heeft nagelaten zijn essentiële taak te vervullen, nl. het recht aan te passen aan de 

maatschappelijke noodzaken. De rechtspraak heeft dit verzuim gelukkig opgevangen door de 

bestaande wettelijke regels extensief te gaan interpreteren. Uiteindelijk hebben de katholieke 

partijen de band met de kerk “verbroken” en hebben zij zich soepel opgesteld teneinde hun 

positie als brede volkspartij te kunnen behouden. Ook de kerk heeft de echtscheiding 

“aanvaard” vanaf de jaren ‘80, hoewel theoretisch een huwelijk een sacrament blijft. Het nut 

van een scheiding van tafel en bed is dan ook totaal onbestaande geworden, aangezien 

diepgelovige katholieken die uit de echt scheiden niet meer in tegenstrijd met hun geloof 

handelen. 

Een hervorming van het echtscheidingsrecht kan onmogelijk los gezien worden van de plaats 

en de betekenis die een burgerlijk huwelijk inneemt in de maatschappij.  In de parlementaire 

voorbereidingen wordt nauwelijks gedebatteerd over wat nu de hedendaagse opvatting over 

her huwelijk is. Naast een “sui generis contract dat dag na dag wordt hernieuwd”, komen ook 

omschrijvingen voor zoals “vandaag de dag dient het huwelijk in essentie als veruiterlijk en 

bevestiging van de intieme relatie tussen twee personen en verliest het haar 

voortplantingskarakter”.444 Een echtscheiding is de normaalste zaak van de wereld, totaal 

ontdaan van enige stigmatisering en uit de parlementaire voorbereidingen blijkt geenszins dat 

wetgever de bedoeling had het aantal echtscheidingen drastisch naar beneden te halen. 

Toch heeft de nieuwe huwelijkconceptie en soepel echtscheidingsrecht ook tegenstanders. Zo 

vergelijkt Jacques Fierens de echtscheiding met het gebruik van een fototoestel: een 

                                                 
444 Verslag van de subcommissie “Familierecht” uitgebracht in naam van de Commissie Justitie  door Mevr. 
Grauwels en Lalieux, Parl. St. Kamer 2002-03, n° 2165/002.  
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eenvoudige klik volstaat om de foto van het huwelijk even snel te verwijderen als dat hij 

genomen werd.445 

Toch ben ik van mening dat de echtscheidingswet van 2007 een stap in de goede richting is 

geworden, aangezien de wetgever gedeeltelijk de schuldnotie verlaten heeft. Het nieuwe 

echtscheidingsrecht is het resultaat van een groot politiek compromis, zodat de meeste 

geledingen in onze samenleving zich erin kunnen vinden. Als ethische kwestie heeft de 

wetgever van 2007 er goed aan gedaan de totstandkoming van de wet te bewerkstelligen via 

een uitstekende methodologie. Niet alleen rechtsgeleerden werden gehoord, maar  ook allerlei 

vertegenwoordigers van groeperingen uit de sociale sectoren kregen hun zegje, waardoor bij 

de uitwerking van de wet niet enkel met het juridische aspect werd rekening gehouden, maar 

ook met het maatschappelijke.  

In de toekomst zal de wetgever zich allicht moeten buigen over een aanpassing van het 

echtscheidingsrecht, niet om het aantal echtscheidingen in te dijken, maar wel om ze nog 

soepeler te laten verlopen. De invoering van een administratieve echtscheiding zou een optie 

kunnen zijn.  

Het aantal echtscheidingen is opnieuw aan het toenemen: in 2008 vonden er maar liefst 35366 

echtscheidingen plaats tegen 29189 in 2006.446 In het eerste kwartaal van 2010 werd opnieuw 

een “echtscheidingstsunami” vastgesteld: een toename met 20 %. De oorzaken hoeven zeker  

niet alleen gezocht te worden in de soepelere echtscheidingswet, maar ook in verschijnselen 

zoals mensen die vaker vreemd gaan, de opmars van het internet en economische 

heropleveringen.447 Op de vraag of de EOO de EOT gaat vervangen als populairste 

echtscheidingsvorm kan momenteel nog geen duidelijk antwoord gegeven worden. Naar 

aanleiding van een gesprek dat ik gehad heb met professor Verschelden, blijkt uit voorlopige 

gegevens dat er regionale verschillen zijn, waarbij in Wallonië een grotere toepassing 

gemaakt wordt van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. In Vlaanderen 

wordt de EOT nog steeds het vaakst gebruikt.     

                                                 
445 J.  FIERENS, “La place da la faute dans le divorce” in J. FIERENS, T. MARCHANDISE en J. SOSSON, 
Droit de la famille,  Louvain-la-neuve, Anthemis, 2007, 55-56. 
446 Cijfers NIS. 
447 “Economie herstelt: explosieve groei aantal echtscheidingen”, hln.be,  24 april 2010, 
http://www.hln.be/hln/nl/35/Relaties/article/detail/1097227/2010/04/24/Economie-herstelt-explosieve-groei-
aantal-echtscheidingen.dhtml. 
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