BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE ECHTSCHEIDING EN
ALIMENTATIE TUSSEN GEWEZEN ECHTGENOTEN
PREAMBULE
Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er
evenwel een toenemende convergentie bestaat;
Erkennende dat de bestaande verschillen het vrij verkeer van personen in Europa beletten;
Geleid door de wens een bijdrage te leveren aan de harmonisatie van het familierecht in
Europa en het vrij verkeer van personen in Europa verder te vergemakkelijken;
Geleid door de wens een evenwicht te vinden tussen de belangen van echtgenoten en de
maatschappij en daadwerkelijke gelijkheid van de seksen te ondersteunen, rekening houdend
met de belangen van kinderen;
Beveelt de Commissie voor Europees Familierecht de volgende beginselen aan:
DEEL I:

ECHTSCHEIDING

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEGINSELEN
Beginsel 1:1 Toelating van de echtscheiding
(1)
Echtscheiding is toegestaan bij wet.
(2)
Een huwelijksduur is niet vereist.
Beginsel 1:2 Wettelijke procedure en bevoegde autoriteit
(1)
De echtscheidingsprocedure wordt bij wet vastgesteld.
(2)
De echtscheiding wordt uitgesproken door de bevoegde autoriteit die zowel een
gerechtelijk als een administratief orgaan kan zijn.
Beginsel 1:3 Echtscheidingsvormen
De wet staat zowel de echtscheiding door onderlinge toestemming als de echtscheiding zonder
toestemming van een van de echtgenoten toe.

HOOFDSTUK II: ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING
Beginsel 1:4 Onderlinge toestemming
(1) De echtscheiding is toegestaan op grond van onderlinge toestemming van de echtgenoten.
Een periode van feitelijke scheiding is niet vereist.
(2) Onderlinge toestemming veronderstelt overeenstemming tussen de echtgenoten over de
ontbinding van hun huwelijk.
(3) Deze overeenstemming wordt hetzij door een gemeenschappelijk verzoek van beide
echtgenoten hetzij door een verzoek van een echtgenoot, waarin de andere echtgenoot heeft
toegestemd, uitgedrukt.
Beginsel 1:5 Reflectieperiode
(1) Hebben de echtgenoten bij de inleiding van de echtscheidingsprocedure kinderen onder
zestien jaar en hebben ze over alle echtscheidingsgevolgen zoals bepaald door Beginsel 1:6
overeenstemming bereikt, dan is een reflectieperiode van drie maanden vereist. Hebben ze geen
overeenstemming over alle gevolgen bereikt, dan is een reflectieperiode van zes maanden vereist.

(2) Hebben de echtgenoten bij de inleiding van de echtscheidingsprocedure geen kinderen onder
zestien jaar en hebben ze over alle echtscheidingsgevolgen zoals bepaald door Beginsel 1:6 (d) en
(e) overeenstemming bereikt, dan is geen reflectieperiode vereist. Hebben zij geen overeenstemming over alle gevolgen bereikt, dan is een reflectieperiode van drie maanden vereist.
(3) Leven de echtgenoten bij de inleiding van de echtscheidingsprocedure sinds zes maanden
feitelijk gescheiden, dan is geen reflectieperiode vereist.
Beginsel 1:6 Inhoud van de overeenkomst
(1) De gevolgen waarover de echtgenoten overeenstemming moeten bereiken, zijn:
(a) hun ouderlijke verantwoordelijkheid, indien noodzakelijk, met inbegrip van de
verblijfplaats van de kinderen en het persoonlijk contact met hen,
(b) de alimentatie voor de kinderen, indien noodzakelijk,
(c) de verdeling of de reallocatie van het vermogen, alsook
(d) de alimentatie tussen echtgenoten.
(2) Deze overeenkomst vereist de schriftelijke vorm.
Beginsel 1:7 Beslissing over de gevolgen
(1) In alle gevallen beslist de bevoegde autoriteit over de in Beginsel 1:6 (a) en (b) bepaalde
gevolgen voor de kinderen. Hierbij wordt rekening gehouden met een toelaatbare overeenkomst
tussen de echtgenoten voor zover deze aan het belang van het kind beantwoordt.
(2) De bevoegde autoriteit controleert ten minste de geldigheid van de overeenkomst betreffende
de in Beginsel 1:6 (a) en (b) bepaalde aangelegenheden.
(3) Hebben de echtgenoten geen of slechts een gedeeltelijke overeenkomst over de in Beginsel 1:6
(c) en (d) bepaalde aangelegenheden gesloten, dan kan de bevoegde autoriteit over deze
gevolgen beslissen.
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Beginsel 1:8 Feitelijke scheiding
De echtscheiding zonder toestemming van een van de echtgenoten is toegestaan, wanneer de
echtgenoten sinds een jaar feitelijk gescheiden leven.
Beginsel 1:9 Buitengewoon ingrijpende omstandigheden voor de verzoeker
In geval van buitengewoon ingrijpende omstandigheden voor de verzoeker kan de bevoegde
autoriteit de echtscheiding uitspreken, alhoewel de echtgenoten niet sedert een jaar feitelijk
gescheiden leven.
Beginsel 1:10 Beslissing over de gevolgen
(1) Indien noodzakelijk beslist de bevoegde autoriteit over:
(a) de ouderlijke verantwoordelijkheid met inbegrip van de verblijfplaats van de kinderen
en het persoonlijk contact met hen, alsook over
(b) de alimentatie voor de kinderen.
Hierbij wordt rekening gehouden met een toelaatbare overeenkomst tussen de echtgenoten voor
zover deze in overeenstemming is met het belang van het kind.

(2) Bij de uitspraak van de echtscheiding of op een later tijdstip kan de bevoegde autoriteit
beslissen over de economische gevolgen voor de echtgenoten. Hierbij wordt rekening gehouden
met een toelaatbare overeenkomst tussen de echtgenoten.
DEEL II:

ALIMENTATIE TUSSEN GEWEZEN ECHTGENOTEN

HOOFDSTUK I:

ALGEMENE BEGINSELEN

Beginsel 2:1 Verhouding tussen alimentatie en echtscheiding
Ongeacht de echtscheidingsvorm is de alimentatie tussen gescheiden echtgenoten onderworpen
aan dezelfde regels.
Beginsel 2:2 Eigen verantwoordelijkheid
Onder voorbehoud van de volgende Beginselen staat elke echtgenoot in voor zijn eigen
onderhoud na echtscheiding.

HOOFDSTUK II: VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN ALIMENTATIE
Beginsel 2:3 Voorwaarden voor alimentatie
De toekenning van alimentatie na echtscheiding is aan de zijde van de alimentatiegerechtigde
echtgenoot afhankelijk van onvoldoende middelen om in zijn levensbehoefte te voorzien en aan
de zijde van de alimentatieplichtige echtgenoot van de mogelijkheden om in deze behoefte te
voorzien.
Beginsel 2:4 Beoordeling van de alimentatieaanspraak
Bij de beoordeling van een alimentatieaanspraak wordt in het bijzonder met de volgende factoren
rekening gehouden:
- de beroepsperspectieven, de leeftijd en de gezondheidstoestand van de echtgenoten;
- de zorg voor de kinderen;
- de verdeling van de taken tijdens het huwelijk;
- de huwelijksduur;
- de levensstandaard tijdens het huwelijk, en
- een nieuw huwelijk of een langdurige relatie.
Beginsel 2:5 Uitvoeringsmodaliteiten
(1) Alimentatie is op regelmatige tijdstippen en vooraf te betalen.
(2) Op verzoek van een of beide echtgenoten kan de bevoegde autoriteit, alle omstandigheden
van de zaak in acht genomen, een betaling in een som in eens bevelen.
Beginsel 2:6 Buitengewoon ingrijpende omstandigheden voor de alimentatieplichtige
echtgenoot
In geval van buitengewoon ingrijpende omstandigheden voor de alimentatieplichtige echtgenoot
kan de bevoegde autoriteit wegens het gedrag van de alimentatiegerechtigde echtgenoot de
alimentatie beperken of beëindigen.

HOOFDSTUK III: BIJZONDERE ONDERWERPEN
Beginsel 2:7 Pluraliteit van alimentatieaanspraken
Bij de vaststelling van de mogelijkheden van de alimentatieplichtige echtgenoot om in de
behoefte van de alimentatiegerechtigde echtgenoot te voorzien, zal de bevoegde autoriteit
(a) voorrang verlenen aan de alimentatieaanspraak van een minderjarig kind van de
alimentatieplichtige echtgenoot;
(b) rekening houden met de alimentatieplicht van de alimentatieplichtige echtgenoot
tegenover zijn nieuwe echtgenoot.
Beginsel 2:8 Beperking in de tijd
De bevoegde autoriteit verleent de alimentatie voor een beperkte periode. Bij uitzondering kan
alimentatie zonder beperking in de tijd worden verleend.
Beginsel 2:9 Beëindiging van de alimentatieplicht
(1) De alimentatieplicht eindigt wanneer de alimentatiegerechtigde echtgenoot een nieuw
huwelijk of een langdurige relatie aangaat.
(2) Na de beëindiging volgens lid 1 herleeft de alimentatieplicht niet indien het nieuwe huwelijk
of de langdurige relatie wordt beëindigd.
(3) De alimentatieplicht eindigt met de dood van zowel de alimentatieplichtige als de
alimentatiegerechtigde echtgenoot.
Beginsel 2:10 Alimentatieovereenkomst
(1) Echtgenoten kunnen een alimentatieovereenkomst sluiten. De overeenkomst kan de omvang,
de nakoming, de duur en de beëindiging van de alimentatieplicht bepalen alsook het eventueel
afzien van de alimentatieaanspraak.
(2) De overeenkomst vereist de schriftelijke vorm.
(3) Onverminderd lid 1 controleert de bevoegde autoriteit ten minste de geldigheid van de
alimentatieovereenkomst.

