Feitelijke scheiding (is geen echtscheiding)
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De vrederechter neemt voorlopige maatregelen betreffende goederen,
aparte woonst, schulden, verblijf van de kinderen, omgangsregeling,
persoonlijk onderhoudsgeld.
Dit is echter geen echtscheiding! Men blijft gehuwd, maar woont niet meer
samen. Wie naderhand de echtscheiding aanvraagt, wordt als schuldige
omschreven (zie ook nadelen, echtscheiding na twee jaar feitelijke
scheiding)
Ontwricht huwelijk of ernstige tekortkomingen in de wederzijdse
verplichtingen Dit kan met alle mogelijke bewijzen worden aangetoond.
Eén van de partijen richt een verzoekschrift aan de vrederechter van de
laatste woonplaats van het echtpaar.
Niet relevant, tenzij bij het bepalen van persoonlijk onderhoudsgeld.
Binnen 3 weken verschijnen beide partijen in het bureau van de
vrederechter, men kan zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.
Ongeveer anderhalve maand
Gerechtskosten + advocaat. Vooraf informeren bij je advocaat! Prijzen
kunnen erg verschillen van advocaat tot advocaat.
Er wordt een voorlopige regeling getroffen i.v.m. het gebruik van het huis.
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Gebruiksrecht van de goederen wordt voorlopig geregeld door de
vrederechter. Er wordt nog geen uitspraak gedaan over het
eigendomsrecht.
Kinderen
Voorlopige uitspraak over ouderlijk gezag, verblijfplaats van de kinderen,
omgangsregeling en alimentatie
Persoonlijk
Voorlopige uitspraak over persoonlijk onderhoudsgeld. Er wordt geen
onderhoudsgeld
rekening gehouden met eventuele schuldvraag, tenzij die overduidelijk
aanwezig is.
Belastingen
Het jaar dat volgt op de feitelijke scheiding wordt men afzonderlijk
belast. Voor de periode er voor kan men vragen de aanslag gesplitst te
laten berekenen. Men blijft dan wel nog gezamenlijk aansprakelijk voor
eventuele terugbetaling.
Erfrecht
De kinderen blijven erven van beide ouders.
Na zes maand feitelijke scheiding kan men elkaar onterven.
Kinderbijslag
De rechter neemt een beslissing m.b.t. de uitbetaling van de kinderbijslag.
Die beslissing is afhankelijk van de verblijfsregeling die men voor de
kinderen kiest.
Beroepsmogelijkhed Beroep mogelijk bij rechtbank van eerste aanleg. In dat geval kan men
en
echter misschien beter overwegen de echtscheidingsprocedure te starten.
Voordelen
Een snelle manier voor wie dringend uit elkaar wil, maar geen echtscheiding
overweegt.
Nadelen
Men kan in een pat-situatie terechtkomen. Wanneer de andere partner
nadien niet wil scheiden, en je begint zelf de procedure, word je als
schuldig beschouwd. Dit heeft financiële gevolgen (zie ook echtscheiding
na twee jaar feitelijke scheiding).
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