Bron : Netto

Overspel blijft belangrijk bij echtscheiding

De echtscheiding op grond van bepaalde feiten zoals overspel bestaat niet meer. Maar het begrip 'fout' blijft nog wel
doorslaggevend voor het al dan niet toekennen van een onderhoudsuitkering aan de ex-partner. Een woordje uitleg.

(netto) – Vorige maand heeft een Vlaamse vrouw haar ex-man verplicht om onderhoudsgeld te betalen, terwijl die beweerde dat hij daar niet
voldoende geld voor had. De vrouw gebruikte de gegevens op Facebook om aan de rechter aan te tonen dat haar ex wel degelijk geld bezat.
Zo pronkte hij op zijn Facebook-pagina met uiterst dure gadgets en met foto’s van zijn reizen.
De echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten werden in 2007 uit het burgerlijk wetboek gehaald. Maar bij het toekennen van
onderhoudsgeld tussen partners wordt nog wel degelijk rekening gehouden met de eventuele fout. Over welke fouten gaat het precies? En welke
bewijzen worden door de rechter aanvaard?

Principe
Vóór 2007 bepaalde de wet dat de schuldige echtgenoot verplicht kon worden om na de echtscheiding onderhoudsgeld aan zijn ex te betalen. De
ex moest in staat gesteld worden om er een gelijkaardige levensstandaard op na te houden als tijdens het huwelijk.
Intussen bestaat de echtscheiding op grond van bepaalde feiten niet meer. Maar een echtscheidingsprocedure door onherstelbare ontwrichting
kan wel aanzienlijk versneld worden, wanneer de ene partner harde bewijzen kan voorleggen over het wangedrag van de andere partner.
Het foutbeginsel duikt ook opnieuw op in artikel 301, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek. De rechtbank kan het verzoek tot onderhoudsgeld
immers weigeren als de echtscheiding de schuld is van de persoon die het onderhoudsgeld aanvraagt.
WELKE FOUTEN?

De rechter kan of moet weigeren om na een echtscheiding onderhoudsgeld toe te staan aan de partner die zulke zware fout heeft begaan dat het
onmogelijk was om nog verder samen te leven:

•

•
•

Partnergeweld (op voorwaarde dat de echtgenoot schuldig werd bevonden aan verkrachting, opzettelijke slagen en verwondingen, toedienen –
zonder het oogmerk te doden – van stoffen die de dood tot gevolg kunnen hebben of de gezondheid ernstig kunnen schaden, poging tot doodslag
of moord, vergiftiging).
Zware gewelddaden en mishandelingen.
Overspel want de verplichting elkaar trouw te blijven is nog altijd een van de basisprincipes van het huwelijk.
WELKE BEWIJZEN?

De zware fout mag aangetoond worden met alle rechtsmiddelen. Dat kan aan de hand van:

•
•
•
•

Vaststelling van overspel.
Afgedrukte e-mails of sms’jes.
Een door een gerechtsdeurwaarder gecertificeerde schermafdruk (internet en sociale netwerken).
Getuigenissen, bekentenissen, rekeninguittreksels…

En wat met het onderhoudsgeld voor de kinderen?
Aan het onderhoudsgeld voor de kinderen wijzigt niets. Het bedrag is onder andere afhankelijk van de bezittingen en inkomsten van beide
echtgenoten. Bij het vaststellen van het onderhoudsgeld voor de kinderen wordt geen rekening gehouden met de schuldvraag. Het Strafwetboek
legt correctionele straffen op aan ouders die weigeren het onderhoudsgeld te betalen dat door de rechter werd opgelegd.

