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Je bent gescheiden en kocht het huis over: hoelang kan je partner er nog 
blijven wonen? Heeft scheiden op latere leeftijd nog zin? Hoeveel kost een 
echtscheiding? En heb je een advocaat nodig? Experts beantwoorden jouw 
vragen over echtscheidingen. 

Rudi 

Hoe vertel ik mijn vrouw dat ik wil scheiden? 

“Je partner vertellen dat je wil scheiden, is een van de allermoeilijkste gesprekken die je kan 
hebben”, zegt Rika Ponnet, relatiedeskundige en zaakvoerster van relatiebureau Duet. “Kies een 
rustig moment uit om het nieuws te brengen en niet snel voor je gaat werken. Cru gesteld: vertel 
het liever in het weekend dan op een drukke weekdag.” En bouw een afstandsroute in. “Zorg 
dat je na het gesprek ergens naartoe kan. Daarom moet je nog niet definitief de deur achter je 
dichttrekken, maar het nieuws kan heel heftige reacties uitlokken en dan is het beter dat je even 



andere oorden opzoekt.” Als laatste: wees duidelijk in je communicatie. “Zachte heelmeesters 
maken stinkende wonden. Zeg op een respectvolle manier dat je wil scheiden. Draai je rond de 
pot of zeg je iets anders dan wat je voelt, bijvoorbeeld dat het enkel om een pauze gaat terwijl je 
weet dat het niet zo is, dan creëer je bij de andere de hoop dat het nog goed gaat komen. En dat 
verdient je partner niet.” 

Laura 

We willen scheiden maar hebben samen twee kinderen. Neem ik een advocaat onder de arm of 
kunnen we dit zelf regelen? 

“Het klopt dat je zelf veel kan regelen en dat gaat vaak goed tot er een discussie ontstaat over 
een deel van de scheiding”, zegt Steven Van Geert, advocaat bij Bannister Advocaten en 
gespecialiseerd in familierecht. “Want vergeet niet dat je zelfgeschreven en ondertekende 
verklaring niet afdwingbaar is zolang ze nog niet werd gehomologeerd door de Familierechtbank.” 
En die zelf getroffen regelingen zijn vaak onvolledig of niet rechtsgeldig. “Mensen denken aan de 
meest gangbare zaken zoals het ouderlijke huis en een regeling voor de kinderen. Maar een 
wettelijke scheiding omvat veel meer facetten: er zijn een reeks formaliteiten aan verbonden.” 
Laat je begeleiden door een bemiddelaar, advocaat of zelfs notaris bij het opstellen van een 
overeenkomst. 

“Als je kiest voor dergelijke EOT-overeenkomst (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming 
nvdr.) dan vraagt de rechtbank dat je een akkoord hebt over alles: de kinderen, de scheiding en 
de verdeling. Dat allemaal zelf regelen, het gaat vaak al snel om documenten van een tiental 
pagina’s, is bijna onbegonnen werk. Dat is wel vaak iets goedkoper dan de volledige discussie uit 
te vechten in de rechtbank en je bent tenminste zeker dat wat op papier staat, helemaal juist is.” 

Kirsten 

Is samenblijven voor de kinderen op lange termijn een goede beslissing? 

“Wanneer jullie constant in spanning samenleven, zal dit een effect hebben op de kinderen. In dat 
opzicht is samenblijven voor de kinderen niet goed”, zegt relatiedeskundige Filip Geelen. 
“Wanneer de scheiding ervoor zorgt dat de spanningen in huis verminderen, is het wel een goed 
idee. Ook de verdere omgang is allesbepalend: hen inzetten als speelbal, wat vaak genoeg 
gebeurt, is schadelijk voor hun ontwikkeling.” 

Wanneer jullie in harmonie samenleven, kan dit een leefbare oplossing zijn. “Dan dien je jezelf 
natuurlijk de vraag te stellen in welke mate je gelukkig bent met je huidige partner, en op welke 
manier dit afstraalt naar je kinderen. Wanneer zij moeten opgroeien in een gezin waar weinig 
liefde en respect is, zullen ze dat meedragen. Maak duidelijke afspraken met je partner, zodat de 
kans op irritaties en uitbarstingen tot een minimum herleid worden. Zorg ervoor dat er toch nog 
warmte in huis gebracht wordt. Toneel spelen gaat zich op den duur wreken, dus doorpraat met 
je partner wat voor jullie een haalbare situatie is. Desnoods zet je daar een tijdsduur op, om te 
kijken wat er voor jullie werkt.” 

Marianna 

Als je van tafel en bed wil scheiden, ben je dan nog verantwoordelijk voor de bankrekeningen van 
je man? 

“Ik neem aan dat men het hier over de schulden heeft. Zolang er geld is, zullen de partners zich 
hierover niet noodzakelijk zorgen maken maar het verandert als je vermoedt dat je (ex-)partner 
schulden gaat maken”, zegt Van Geert. “Dan kan je maar beter zo snel mogelijk een 
verzoekschrift of dagvaarding indienen bij de rechtbank want die datum wordt als een mijlpaal 
beschouwd: het wordt de vereffeningsdatum. Dat wil zeggen dat de rechtbank, eenmaal jullie 



scheiding ook juridisch in orde is en vastligt in een vonnis, voor de verdeling van roerende en 
onroerende goederen teruggaat naar die datum. Alles wat daarna gebeurde, zelfs als jullie nog 
niet officieel gescheiden zijn voor de buitenwereld, is dan in principe voor eigen rekening van 
diegene die de schulden maakte.” 

Op voorhand een regeling rond de schulden treffen in de rechtbank, heeft ook zijn voordelen voor 
wie een lening wil aangaan. “Stel, je moet na je feitelijke scheiding op zoek gaan naar een 
nieuwe woonst en daarvoor wil je geld lenen bij de bank. Als je nog wettelijk nog steeds getrouwd 
bent, zal je (ex-)partner de lening ook moeten ondertekenen. Maar als je zo’n regeling bij de 
rechtbank getroffen hebt, dan is dat voor heel wat banken al voldoende om eventueel een lening 
toe te staan zonder de (ex-)partner.” 

Ignace 

Mijn partner en ik hebben samen een kind en we hebben besloten om te scheiden. Ik ga het huis 
volledig overnemen. Hoelang kan ze nog bij me blijven wonen en kan ik haar het huis uitzetten? 

“Daar kan je zelf een regeling in treffen maar dat is natuurlijk niet afdwingbaar als een van de 
partners er zich niet aan houdt”, zegt Van Geert. “Indien men er niet uit geraakt dan zal de 
rechtbank daarin een beslissing moeten nemen. En dan hangt het van de redelijkheid van de 
rechtbank en van het dossier af. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als de situatie thuis 
onhoudbaar wordt of de levenskwaliteit van de kinderen in het gedrang komen, kan de rechtbank 
snel beslissen dat de partner moet vertrekken. In minder dringende gevallen kan dat langer 
aanslepen en zijn termijnen van 3 à 4 maanden geen uitzondering.” 

Koen 

We zijn zeventigplussers en al een tijdje uit elkaar, maar wonen nog samen. Heeft het nog zin om 
te scheiden? 

“Deze lezer lijkt me op zoek naar maatschappelijke bevestiging voor zijn huidige relatieformule”, 
zegt Ponnet. “Hij bekijkt zijn situatie vanuit de maatschappij en denkt dat zijn situatie niet voldoet 
aan de maatschappelijke standaard. Als beide partners zich goed voelen in deze 
vriendschappelijke relatie, wat wel vaker voorkomt bij ouderen, waarom zou je er dan iets aan 
veranderen?” 

Koen Peeraert, familiaal bemiddelaar en advocaat, wijst op het belang van erfrechten. “Als je 
scheidt maar je blijft samenwonen, dan verliest je partner zijn of haar erfrechten op je 
nalatenschap. Om het bewaringsrecht op de gezinswoning te behouden, kan je na de scheiding 
wel kiezen om wettelijk te gaan samenwonen.” 

Griet 

Als wij als vrienden een einde maken aan ons huwelijk, kunnen we onze kinderen dan behoeden 
voor een eventueel trauma? 

“Uit onderzoek blijkt dat kinderen het meest lijden onder vechtscheidingen”, zegt Ponnet. 
“Conflicten in hun bijzijn moet je te allen tijde vermijden: kinderen kunnen ze alleen maar 
ondergaan en hebben niet de macht om er iets aan te veranderen.” Wees je ervan bewust dat de 
beslissing om te scheiden sowieso ook een impact zal hebben op je kinderen. “Bij voorkeur vertel 
je het hen samen, maar beter zal het nieuws er niet op worden. Je creëert een soort van 
hechtingstrauma waarmee ze moeten leren leven.” Maar het is geen levenslange veroordeling. 
“Ook kinderen beseffen dat niet elke relatie de tand des tijds kan doorstaan. Benadruk ook dat je 
nog steeds positief over de liefde denkt en vooral: dat zowel mama als papa hen graag zien.” 



Ook belangrijk als je eenmaal gescheiden bent: druk je niet negatief uit over je ex-partner. 
“Kinderen willen loyaal zijn naar beide ouders en moeten hen onbelemmerd graag kunnen zien. 
Praat je continu negatief over je ex-partner in hun bijzijn, dan geef je hen het gevoel dat ze in je 
buurt niet over hun andere ouder mogen praten en dat ze jouw negatieve gevoelens moeten 
bevestigen. Totaal fout: jij hebt als ouder de plicht om hun gevoelens te bevestigen en je eigen 
wraakgevoelens opzij te zetten.” 

Jens 

Ik ben onlangs in der minne gescheiden van mijn vrouw. De scheiding kwam er op haar vraag. Ik 
zag dit niet aankomen. Ondertussen zijn er mij heel wat meer details rond haar vraag duidelijk 
geworden, waardoor ik de opgestelde regeling moeilijk nog kan aanvaarden. Welke stappen kan 
ik verder ondernemen, om onze scheidingsregeling aan te passen? 

“We moeten hier de scheiding opsplitsen in drie luiken”, zegt Van Geert. “We hebben het hier 
over een overeenkomst over de scheiding zelf, over de aanwezigheid van eventuele kinderen en 
als laatste over de verdeling van de (on)roerende goederen. Als de scheiding – en ik vermoed dat 
het hier gaat om een EOT – bevestigd is in een vonnis, dan zal je aan de verdeling van die 
goederen niet veel meer kunnen veranderen: het is bijna in steen gebeiteld.” Regelingen die 
betrekking hebben op de kinderen kunnen wel herbekeken worden. “Als de omstandigheden 
gewijzigd zijn, kan je via een verzoekschrift aan de familierechtbank een aanpassing vragen. 
“Dan gaat het om het bedrag rond de alimentatie, de verblijfplaats van de kinderen, enzovoort.” 

Ann 

Hoeveel kost een echtscheiding? 

“De procedurekosten zijn minder afhankelijk van de zwaarte van dossier dan de 
advocatenkosten”, zegt Van Geert. “Het rolrecht, de belasting die je betaalt op elke zaak die 
wordt ingeschreven op de rol van rechtbanken, bedraagt ongeveer 150 euro. Dat kost elke 
partner dus 75 euro en is in elk dossier in principe hetzelfde.” Ga je na het vonnis nog in beroep, 
dan betaal je het rolrecht nog eens. “Een dagvaarding of verzoekschrift indienen, kost ook geld. 
Een dagvaarding wordt doorgaans iets sneller behandeld maar bij een dagvaarding wordt ook 
een deurwaarder aangesteld. Daar zit je met een kost van rond de 200 à 300 euro, die kosten 
worden echter wel voor de helft doorgerekend aan de andere partij in de procedure.” Een 
verzoekschrift of dagvaarding, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, kost een advocaat al 
snel 2 à 3 uur werk. “De meeste advocaten hebben een duidelijk uurtarief, verschillend van 
kantoor tot kantoor en bespreken dat ook duidelijk met de cliënt bij begin van het dossier. Reken 
er dus op dat als je echtscheiding aansleept, de werkuren ook aanslepen. Een goede advocaat 
maakt daarom altijd kosten-baten-analyse met de cliënt alvorens een bepaalde strategie te 
kiezen.” 

En dat kan ook na de rechtbank nog oplopen. “Kom je er als koppel echt niet uit over wie welke 
goederen krijgt? Dan zal de rechtbank een notaris aanstellen voor de verdeling van de boedel”, 
zegt Van Geert. Die kosten worden dan verrekend in de te verdelen boedel. De kosten zijn 
rechtstreeks verbonden aan de duur van de zaak en de complexiteit: reken ook op een paar 
duizend euro aan notariskosten indien de verdeling moeilijk verloopt.” 

 


