
 

 

 
 

Informatiebrochure echtscheiding 
 

  

 

Scheiden is geen makkelijke 

beslissing. 

Met deze gids hopen wij u te 

kunnen begeleiden en 

ondersteunen. 

Indien u bijkomende vragen heeft, 

aarzel dan niet om ons te 

contacteren.  

Wij helpen u graag verder met al uw 

vragen. 

https://www.hegislegal.be
https://www.hegislegal.be/c-3946347/contact/
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Welke soort echtscheiding?  

 

In België zijn er twee soorten echtscheidingen. Enerzijds is er de echtscheiding 

onherstelbare ontwrichting (EOO), anderzijds is er de echtscheiding met onderlinge 

toestemming (EOT). Welke echtscheiding u het best kiest, hangt af van uw specifieke 

situatie. 

De echtscheiding onderlinge toestemming (EOT) 

Deze echtscheiding verloopt het soepelst en makkelijkst. De volledige procedure kan 
schriftelijk gevoerd worden en u hoeft in principe niet naar de rechtbank te gaan. U komt 
samen met uw echtgenoot tot een akkoord over alle regelingen en dit akkoord wordt dan 
gehomologeerd (goedgekeurd) door de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt. Deze vorm 
van echtscheiding is vaak het goedkoopst. Er wordt immers geen lange procedure gevoerd.  

 

De echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO) 

Indien u niet kan scheiden met een EOT, zal u dienen te scheiden met een echtscheiding 
onherstelbare ontwrichting. Deze echtscheiding is een klassieke rechtszaak. U kan de EOO 
samen met uw partner opstarten (wanneer u deels een akkoord heeft), of alleen (wanneer er 
geen akkoord is). Deze echtscheiding zal in principe langer duren dan een EOT. Toch is dit 
vaak de enige mogelijkheid om te scheiden wanneer er geen akkoord is. Ook wanneer één 
van de partners niet wenst te scheiden of zonder gekend adres is, kan u enkel scheiden met 
een EOO.  

 

Is een EOT mogelijk? 

Het belangrijkste aspect bij een EOT is het 

gezamenlijk akkoord van beide partijen.  

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor een 

EOT? 

Doorloop dan even onderstaand schema: 

 

*Onder "alle regelingen" verstaat men alle regelingen over de 
goederen (zowel roerend als onroerend), de gelden, (eventuele) 
onderhoudsuitkeringen, de kinderen, enz. 

Bent u beiden 
akkoord om te 

scheiden?

Ja

Komt u beiden 
overeen over alle 

regelingen*?

Ja

U kan scheiden 
met een EOT

Nee

U kan niet 
scheiden met een 

EOT

Nee

U kan niet 
scheiden met een 

EOT

https://www.hegislegal.be/c-5734912/de-echtscheiding-onderlinge-toestemming-eot/
https://www.hegislegal.be/c-5736698/de-echtscheiding-onherstelbare-ontwrichting-eoo/
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Voor- en nadelen van beide echtscheidingen 

 

  

De echtscheiding onderlinge toestemming 

 (EOT) 

Voordelen 

   Snel volledig afgehandeld 

   Goedkope echtscheiding 

   U beslist alles samen 

   Geen zitting (schriftelijke procedure) 

   Betere relatie met ex-partner na de echtscheiding 

Nadelen 

   Moet door beide partijen samen worden opgestart 

   Er moet een volledig akkoord zijn 

 

De echtscheiding onherstelbare ontwrichting 

(EOO) 

Voordelen 

   Kan door één partij alleen worden opgestart 

   Kan ook worden opgestart indien de andere partner spoorloos is 

   Er moet geen volledig akkoord zijn 

Nadelen 

   Kan lang aanslepen 

   Veelal duurder dan een EOT 

   Wel zitting(en) (klassieke rechtszaak) 

   Kan soms leiden tot een "vechtscheiding" 
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De echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) 

 

Wanneer u beiden in een goede verstandhouding 

wenst te scheiden en u samen tot een volledig 

akkoord kan komen is de EOT in principe de 

makkelijkste en goedkoopste echtscheidingsvorm. 

Alle onderlinge afspraken worden opgenomen in de 

EOT-overeenkomst en deze wordt samen met een 

verzoekschrift naar de rechtbank gestuurd.  

De rechter zal vervolgens de overeenkomst 

‘homologeren’ (goedkeuren) en de echtscheiding 

uitspreken. Na het vonnis volgt een beroepstermijn 

van een maand, waarna het vonnis ‘in kacht van 

gewijsde treedt’ (definitief wordt). Hierna zal het 

vonnis automatisch worden overgeschreven in de 

databank van de akten van de burgerlijke stand 

(DABS). Hierbij zal uw burgerlijke stand ook worden 

aangepast van ‘gehuwd’ naar ‘gescheiden’. 

“Samen scheiden” 

Samen beslissen om te scheiden 

en samen tot een volledig akkoord 

komen! 

 

EOT-overeenkomst? 

Deze overeenkomst omvat alle 

gemaakte afspraken in het kader van 

de echtscheiding. Waarover afspraken 

gemaakt dienen te worden, is door de 

wet bepaald. De inhoud van de 

afspraken is in principe vrij. 

Zo zal er in de overeenkomst moeten 

worden opgenomen wie welke 

gemeenschappelijke goederen krijgt, 

of er partneralimentatie zal worden 

betaald of niet, hoe het verblijf van de 

kinderen wordt geregeld, enz. 

U bent in principe volledig vrij in uw 

afspraken. Beslist u bv. om geen 

partneralimentatie te betalen, dan zal 

de rechter hier geen oordeel over 

vellen. Wenst u alle meubels aan 

slechts één partner toe te bedelen dan 

kan dit. 

De rechter zal wel bv. toetsen of e.e.a. 

niet strijdig is met het belang van het 

kind. Dit belang primeert immers op de 

door u gemaakte afspraken. 

Door onze handige vragenlijst kan u 

zeker zijn dat alle verplichte afspraken 

gemaakt worden. Bovendien zal de 

jurist die uw overeenkomst opstelt, 

ervoor zorgen dat deze conform is aan 

de laatste vigerende wetgeving. 

Bijkomende vragen over EOT? Aarzel niet om ons te contacteren! 

Onze kantoren zijn steeds open van ma tot do van 9u tot 17u en vrij van 9u tot 12u. 

                                                                             

                                                 014/88.29.89        info@hegislegal.be 

 

tel:+3214882989
mailto:info@hegislegal.be?subject=Informatie%20over%20echtscheiding
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Pakketten EOT 
 

De keuze van uw pakket hangt af van uw specifieke situatie. Zo wordt er 

rekening gehouden met gemeenschappelijke kinderen en/of 

gemeenschappelijk of onverdeeld onroerend goed. Bent u niet zeker welk 

pakket op uw situatie van toepassing is, kijk dan even in de kaders 

hiernaast. 

Hoe werkt een pakket? 

Onze pakketten zijn zo ontwikkeld dat u niet naar het kantoor hoeft te komen. 

Ook de procedure bij de rechtbank is in principe volledig schriftelijk. 

Het verloop: 

- U koopt het pakket aan via onze website 

- Wij zenden u de vragenlijst via e-mail 

- U vult de vragenlijst in en bezorgt ze terug 

- De jurist stelt uw verzoekschrift en EOT-overeenkomst op en bezorgt u de 

ontwerpen per e-mail, evenals instructies om deze op te sturen naar de 

rechtbank 

- Indien akkoord ondertekenen u en uw partner de documenten en stuurt u 

deze per aangetekende zending naar de rechtbank 

- U ontvangt een vraag tot overschrijving van €24 gerechtskosten van de 

rechtbank per brief 

- Na de betaling ontvangt u het vonnis van de rechtbank per post 

- Later ontvangt elke partner van FOD Financiën nog een vraag om €82,50 

over te schrijven voor de resterende gerechtskosten 

Bij een gemeenschappelijk onroerend goed kan er een tussenkomst van een 

notaris nodig zijn voor de opmaak van een akte m.b.t. het onroerend goed. 

(Indien u beslist om de gemeenschappelijk woning te koop te stellen, is er in 

beginsel geen tussenkomst van een notaris voor uw echtscheiding.)  

Pakket met kinderen? 

U dient enkel een pakket met kinderen aan te kopen indien er 

gemeenschappelijke (of geadopteerde) kinderen ten laste zijn. 

Voorzien de meerderjarige kinderen reeds in hun eigen 

levensonderhoud of zijn er enkel kinderen uit een vorig huwelijk, 

dan kan u een pakket zonder kinderen nemen.  

 

Pakket met onroerend goed? 

Enkel indien er een gemeenschappelijk of onverdeeld onroerend 

goed is, dient u een pakket met onroerend goed aan te kopen. 

Heeft u een eigen onroerend goed (bv. voorhuwelijks 

aangekochte woning die niet werd ingebracht), dan kan u een 

pakket zonder onroerend goed aankopen. 
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Prijs pakket EOT 

 

Een echtscheiding hoeft niet duur te zijn. Wij bieden u 4 pakketten aan al naar gelang uw situatie. Deze 
pakketten hebben steeds een vaste prijs en gelden per koppel (dus niet per persoon).  

In elk pakket is inbegrepen: 

• Opstellen van het verzoekschrift 

• Opstellen van de onderhandse EOT-overeenkomst 

• Indien nodig een bemiddelingssessie 

• Instructies hoe u uw dossier kan indienen 

• Bijstand van een jurist gedurende de procedure 

U kan ons tijdens de gehele procedure zowel telefonisch als 

per e-mail bereiken voor een antwoord op al uw vragen. 

Wat zit er niet in de prijs inbegrepen? De kosten aan externen, zoals: 

• Kosten familierechtbank: bijdrage fonds tweedelijnsbijstand (€24) en rolrecht (€82,5 pp.) 

• Eventueel bij een gemeenschappelijk onroerend goed: notariskosten en belastingen 

o u heeft voor uw EOT in principe geen notariële akte nodig indien u beslist om uw 

gemeenschappelijke woning te koop te stellen voor een toekomstige verkoop aan een 

derde 

o indien 1 van de echtgenoten de woning overneemt bv., heeft u wel een notariële akte nodig 

• Eventueel kosten vertaler 

 

 

 

Onze prijzen zijn 

vast, zonder 

verborgen kosten en 

gelden per koppel en 

niet per persoon. 

Prijslijst pakketten 

 

https://www.hegislegal.be/a-64484685/de-echtscheiding-onderlinge-toestemming-eot/opmaken-van-een-eot-overeenkomst-zonder-kinderen-en-zonder-onroerend-goed/#description
https://www.hegislegal.be/a-64484695/de-echtscheiding-onderlinge-toestemming-eot/opmaken-van-een-eot-overeenkomst-met-kinderen-en-zonder-onroerend-goed/#description
https://www.hegislegal.be/a-64484702/de-echtscheiding-onderlinge-toestemming-eot/opmaken-van-een-eot-overeenkomst-zonder-kinderen-en-met-onroerend-goed/#description
https://www.hegislegal.be/a-64484711/de-echtscheiding-onderlinge-toestemming-eot/opmaken-van-een-eot-overeenkomst-met-kinderen-en-met-onroerend-goed/#description
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De echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO) 

 

Samen of apart 
De EOO kan opgestart worden door beide partners samen, of door één partner alleen. 
De gezamenlijke aanvraag is interessant wanneer u al gedeeltelijk een akkoord heeft 
bereikt. De rechter zal dan enkel over de laatste twistpunten oordelen. 

Verloop 
Nadat het verzoekschrift is opgestuurd of de dagvaarding werd uitgebracht, ontvangt u 
een zittingsdatum. Die dag dient u naar de rechtbank te gaan. Daarna verloopt de 
echtscheiding als een gewone rechtszaak overeenkomstig uw specifieke situatie. 

Heb ik een advocaat nodig om te scheiden? 
In België is er geen verplichting om een advocaat te nemen om te scheiden. U kan de 
gehele procedure zelf voeren. Wel zijn er in de wet vormvereisten ingeschreven waaraan 
de juridische documenten zoals een verzoekschrift, dagvaarding, conclusie, enz. moeten 
voldoen. Hier kunnen wij u in bijstaan. Wij stellen voor u de juridisch correcte documenten 
op en geven u aan hoe u ze kan indienen.  

 

Wachttermijn 

Wanneer u de EOO gezamenlijk instelt, kan de 
echtscheiding worden uitgesproken na 6 maanden 
apart wonen, of 3 maanden na de eerste zitting. 

Wanneer slechts één van de echtgenoten wenst te 
scheiden kan de echtscheiding dadelijk worden 
uitgesproken na 1 jaar aparte woonst. 

Woont u nog niet lang genoeg apart, of wenst u niet 
apart te gaan wonen? De echtscheiding wordt dan 
pas uitgesproken na herhaaldelijk verzoek met een 
wachttermijn. 

Niet uitstellen 

De wachttermijn is zeker geen reden om je scheiding 
uit te stellen. De datum van de neerlegging van het 
verzoekschrift, of de datum van de dagvaarding, 
geldt immers tussen de echtgenoten in principe als 
het tijdstip waarna gemaakte schulden, of nieuwe 
aanwinsten, niet meer in de gemeenschap vallen. 
Vanaf deze datum zullen ze in het eigen vermogen 
vallen van de partner die deze schulden maakt, of de 
aanwinsten verkrijgt. 

Dringende echtscheiding 

Kan u aantonen met bewijs dat het samenwonen 
echt niet meer mogelijk is (bv. wanneer er sprake is 
van partnergeweld, drugsgebruik, ...) dan kan de 
rechter de echtscheiding onmiddellijk uitspreken. 
zonder wachttermijn. 

 

Bijkomende vragen over EOO? Aarzel niet om ons te 
contacteren! 

Onze kantoren zijn steeds open van ma tot do van 9u tot 17u en vrij van 9u tot 12u. 

                                                                  

                                          014/88.29.89        info@hegislegal.be 

 

tel:+3214882989
mailto:info@hegislegal.be?subject=Vraag%20over%20echtscheiding
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Pakketten EOO 

 

De keuze van uw pakket hangt ervan af of u de echtscheiding gezamenlijk dan 

wel alleen opstart. 

Hoe werkt een pakket? 

Onze pakketten zijn zo ontwikkeld dat u niet naar het kantoor hoeft te komen. Door 

middel van een vragenlijst zal de jurist voor u een verzoekschrift of een dagvaarding 

opstellen. 

Het verloop: 

- U koopt het pakket online aan  
- Wij sturen u een vragenlijst per e-mail 
- U vult de vragenlijst in 
- De jurist stelt het verzoekschrift of de dagvaarding op 
- U kan nog eventuele aanpassingen voorstellen 
- De definitieve versie wordt opgemaakt 
- De jurist geeft u alle informatie hoe u het verzoekschrift kan opsturen naar de 

rechtbank of hoe u de gerechtsdeurwaarder kan aanstellen om de dagvaarding uit 
te brengen 
 

Klassieke rechtszaak 

Hou er rekening mee dat een EOO een klassieke rechtszaak is. U zal naar de rechtbank 

dienen te gaan. De echtscheiding kan mogelijks worden afgehandeld op de 

inleidingszitting, doch het kan ook zijn dat er nog zittingen volgen, of conclusies dienen 

te worden opgesteld. Dit verloop is zeer afhankelijk van uw specifieke situatie. Indien u 

graag meer informatie hierover wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

 

Wat kan u verwachten? 

   Correct opgesteld verzoekschrift of dagvaarding  

   Professionele begeleiding 

   Aangepast aan de laatste wetgeving 

   Gratis begeleiding via e-mail of telefoon 

   Hulp bij het indienen  

 

Uw echtscheiding eenvoudig en 

correct opstarten met de hulp van 

een ervaren jurist 
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Prijzen pakketten EOO 

 

Uw verzoekschrift of dagvaarding wordt tegen een vaste prijs zonder verborgen kosten voor u opgesteld, 
en dit conform de meest recente wetgeving.  

In elk pakket is inbegrepen: 

• Bespreking van de echtscheiding per e-mail of telefoon 

• Opstellen van het verzoekschrift of dagvaarding 

• Bijstand van een jurist gedurende de opmaak 

• Instructies hoe u het verzoekschrift kan indienen 

U kan ons tijdens de gehele procedure zowel telefonisch als per 

e-mail bereiken voor een antwoord op al uw vragen. 

 

Wat zit er niet in de prijs inbegrepen?  

• Kosten familierechtbank 

• Eventueel kosten externen (boedelnotaris, vertaler, gerechtsdeurwaarder) 

• Eventueel opmaak van conclusie(s) 
 

 

 

 

  

Juridisch correcte 

dagvaarding of 

verzoekschrift aan 

een vaste prijs 

Prijslijst pakketten 

 

 

 

 

 

Opstellen verzoekschrift 

of dagvaarding EOO 

Aanvraag door 1 

echtgenoot 

€ 495 

Opstellen verzoekschrift 

of dagvaarding EOO 

Aanvraag door beide 

echtgenoten 

€ 595 

https://www.hegislegal.be/a-64492620/de-echtscheiding-onherstelbare-ontwrichting-eoo/opstellen-verzoekschrift-of-dagvaarding-eoo-aanvraag-door-1-echtgenoot/#description
https://www.hegislegal.be/a-64492625/de-echtscheiding-onherstelbare-ontwrichting-eoo/opstellen-verzoekschrift-eoo-aanvraag-door-beide-echtgenoten/#description
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Contact 

 

Aarzel niet om ons even te bellen voor wat meer uitleg. 

Hegis Legal 
Steegstraat 10 
2490 BALEN 

 

 

 

014/88.29.89 
info@hegislegal.be 

hegislegal.be 
(Consultaties enkel na afspraak) 

Heeft u een vraag? Bel of mail ons! 

 
ma - do van 9u tot 17u 

vrij van 9u tot 12u 
 

                                 

 

tel:+3214882989
mailto:info@hegislegal.be?subject=Vraag%20voor%20informatie
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Disclaimer 

 De informatie die u van, of via, de website of deze brochure kan bekomen is geen advies, doch slechts algemene informatie waaruit geen rechten geput kunnen worden. Hegis Legal behoudt 

zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen. Hegis Legal is niet aansprakelijk voor enige 

schade die zou ontstaan uit het gebruik, of het verkeerde gebruik, direct of indirect, van deze informatiebrochure of de informatie op haar website. Het gebruik van de brochure of de website of 

van de verstrekte informatie op, of via, de website of brochure is uitsluitend op risico van de gebruiker. Louter laatstgenoemde is aansprakelijk voor diens keuzes genomen op basis van de 

informatie bekomen van, of via, de website of de brochure. 


