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Arrest   Hof van Beroep, Gent   2003/RK/0153   06/11/2003

Samenvattingen 

Samenvatting 1

Echtscheidingvoorlopige maatregelentoewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan 
de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysische gewelddaden vanwege zijn partner.

"BURGERLIJK RECHT"> "HUWELIJK"> "Gevolgen huwelijk"> "Bescherming gezinswoning"
 "BURGERLIJK RECHT"> "ECHTSCHEIDING (OUD)"> "Echtscheiding op grond feiten"

(leeg)

http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?
justel=N200311068&idxc_id=211084&lang=NL

Tekst 

in de zaak van:

C.M., ¿, 

wonende te ¿,

doch die volgens zelf verstrekte informatie zou verblijven te ¿,

appellante,
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hebbende als raadsman mr. VAN HECKE Georges, advocaat te 9940 SLEIDINGE, Hooiwege 22A 

tegen:

B.M.B., ¿, 

wonende te ¿

geïntimeerde,

hebbende als raadsman mr. DE GROOTE Patrick, advocaat te 9000 GENT, Ottogracht 28 

velt het Hof het volgend arrest:

De appellante heeft tijdig en regelmatig hoger beroep ingesteld tegen de beschikking verleend op 17 
april 2003 in kort geding door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, statuerend 
over de gevorderde voorlopige maatregelen in het kader van een echtscheidingsprocedure.

Ook het (deels in ondergeschikte orde geformuleerd) incidenteel beroep van de geïntimeerde werd 
op regelmatige wijze ingesteld.

De partijen werden in openbare terechtzitting aanhoord in hun middelen, bijgestaan door hun 
respectieve raadslieden; de overgelegde stukken werden ingezien.

1. de relevante procedurevoorgaanden, vorderingen en feiten

1.1. In de bestreden beschikking werden een aantal voorlopige maatregelen genomen in verband 
met de schorsing van de samenwoningsplicht, het voorlopig gebruik van de gemeenschapsgoederen, 
het vervreemdingsverbod en de boedelbeschrijving. Alleen het afzonderlijk verblijf van de partijen 
(ondergeschikt het al dan niet verschuldigd zijn van een onderhoudsuitkering aan de geïntimeerde 
om eventueel een andere woonst te huren), is voorwerp van de discussie in hoger beroep nu beide 
partijen erop aandringen verder in de gezinswoning te kunnen verblijven, onverminderd de 
beslissing nopens de gedingkosten.

In de bestreden beschikking werd de verplichting tot samenwonen geschorst en gezegd dat de 
appellante afzonderlijk verblijf mag houden in een door haar te bepalen en aan de geïntimeerde 
binnen de 48 uur schriftelijk mede te delen verblijfplaats en de geïntimeerde te ¿(gezinswoning), 
met wederzijds storingsverbod.

De eerste rechter motiveerde deze maatregel als de voor beide partijen financieel minst belastende, 
overwegend dat de appellante de bedoelde studio in het handelspand, waar zij omzeggens dagelijks 
haar professionele activiteit ontplooit, huurt en vermits het uitgesloten is dat de geïntimeerde daar 
afzonderlijk verblijf zou houden.

De gedingkosten werden gecompenseerd, behalve wat de kosten van de gebeurlijke gedwongen 
tenuitvoerlegging van de beschikking betreft die ten laste zijn van de partij die ze noodzakelijk zal 
maken en behoudens hetgeen voorzien werd voor de kosten van de boedelbeschrijving.
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1.2. De appellante vraagt haar hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens de 
bestreden beschikking teniet te doen en opnieuw wijzende:

 haar te machtigen tot afzonderlijk verblijf in de echtelijke woonst te ¿

 te zeggen dat de geïntimeerde vermag te verblijven op een door hem te kiezen woonplaats en 
derhalve hem te veroordelen om de echtelijke woonst te verlaten uiterlijk na verloop van acht dagen 
vanaf het te wijzen arrest op gevaar af er desnoods te worden verdreven met tussenkomst van de 
openbare macht;

 de geïntimeerde te verwijzen in de gedingkosten.

De geïntimeerde vraagt op zijn beurt de integrale bevestiging van de bestreden beschikking en te 
zeggen voor recht dat hij afzonderlijk verblijf mag houden in de gezinswoning en dat de appellante 
afzonderlijk verblijf mag houden in haar huidige verblijfplaats.

In zeer ondergeschikte orde, indien de vordering van de appellante ontvankelijk en gegrond zou 
worden verklaard en indien zij zou toegelaten worden tot het afzonderlijk verblijf in de echtelijke 
woning, vraagt de geïntimeerde de appellante te veroordelen tot de betaling van een 
onderhoudsuitkering van 500, EUR per maand om hem toe te laten een afzonderlijke woonst te 
huren.

Hij vraagt tevens de veroordeling van de appellante tot de kosten van beide aanleggen, hetgeen een 
incidenteel beroep uitmaakt.

1.3. Het is passend, gelet op de bijzondere aard van de zaak, de feiten ¿ zoals door de partijen 
verschillend voorgesteld ¿ én de proceduregang te schetsen als volgt.

De partijen huwden op 24 maart 1972 en hebben twee inmiddels meerderjarige kinderen. De 
appellante baat(te) een kledingzaak uit terwijl de geïntimeerde na zijn pensioen zich van de 
huishoudelijke taken kwijt (kweet).

Op 7 februari 2003 heeft de appellante de geïntimeerde gedagvaard in echtscheiding én voorlopige 
maatregelen. Zij weet de mislukking van het huwelijk aan het wangedrag van de geïntimeerde.

Zij verwees naar gewelddaden gepleegd op haar persoon en naar feiten van 28 januari 2003: slagen 
in het gezicht, meerdere malen schoppen, aan de haren trekken, op de grond sleuren, pogen te 
verwonden met een mes, in felle bewoordingen dreigen haar te vermoorden, boven op haar gaan 
zitten en haar pogen te wurgen. Deze feiten werden enkel gestopt omdat de geïntimeerde in zijn 
razernij plots onwel werd en diende afgevoerd naar de kliniek. Van deze feiten werd procesverbaal 
opgesteld door de politie en een medisch attest opgesteld door de tussengekomen dokter.

In de gedinginleidende dagvaarding werden tevens voorlopige maatregelen gevorderd, waaronder 
het afzonderlijk verblijf in de gezinswoning. 

In conclusies in eerste aanleg neergelegd op 27 februari 2003 (blz. 2) gaf de geïntimeerde  die 
beweert een uitstekend huwelijk te hebben gehad gedurende jaren tot bleek dat de zoon van 
partijen homosexueel was en de appellante aanstuurde op een echtscheiding die hij niet wenste ¿ 
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¿dat hij door de shock eiseres in paniek ietwat hardhandig aangepakt heeft doch betwist met de 
meeste klem dat hij zou gepoogd hebben haar met een mes te verwonden of dat hij zelfs zou 
gedreigd hebben haar te wurgen'.

Op 28 januari 2003 zegt de geïntimeerde in het ziekenhuis te zijn opgenomen en onderging hij 
meteen een hartoperatie. Op 5 februari 2003 werd hij uit het ziekenhuis ontslagen en verbleef hij in 
de gezinwoning samen met zijn jongste zoon K. De appellante verliet de echtelijke woning en nam 
haar intrek in de studio boven de door haar uitgebate handelszaak.

De appellante is dan volgens de geïntimeerde naar de echtelijke woonst teruggekeerd op 15 februari 
2003, nadat de geïntimeerde haar op Valentijn een ruiker bloemen stuurde.

De geïntimeerde stelde zijn tegenvordering, weze het een afzonderlijk verblijf voor hem in de 
gezinswoning mocht samenwoonst verder onmogelijk zijn en zeer ondergeschikt een 
onderhoudsuitkering teneinde hem toe te laten een afzonderlijke woonst te huren indien op dit 
verzoek niet zou worden ingegaan.

Uit conclusies van de geïntimeerde in eerste aanleg neergelegd op 31 maart 2003 blijkt dat de 
appellante alsdan nog steeds samen met hem in de echtelijke woonst verbleef. Volgens zijn 
conclusies in eerste aanleg neergelegd op 14 april 2003 was dit alsdan ook nog zo.

De appellante hield in haar conclusies in eerste aanleg neergelegd op 9 april 2003 voor dat er reeds 
voorheen spanningen waren tussen de partijen en dat de geïntimeerde de feiten van 28 januari 2003 
minimaliseert: haar leven werd slechts gered door de hartaanval van de geïntimeerde. Zij erkent dat 
zij ¿ uit pure schrik ¿ na de thuiskomst van de geïntimeerde uit het ziekenhuis enkele dagen 
verbleven heeft in de minuscule private ruimte (enkele m²) boven haar handelszaak tot de 
inleidingszitting voor de voorzitter in kort geding. De appellante is dan, in afwachting van een 
beslissing van de voorzitter, de echtelijke woonst blijven betrekken. Zij omschreef deze toestand als 
onleefbaar en maakte gewag van een beheerste dreiging.

Uit het procesverbaal van de terechtzitting van 12 februari 2003 blijkt dat de geïntimeerde in 
persoon is verschenen samen met de raadslieden van de partijen. De geïntimeerde werd gehoord en 
er werd geacteerd:

¿ ¿Verweerder wordt gehoord en belooft ten stelligste dat hij, met het oog op 14 dagen uitstel, 
ondertussen zich niet meer zal schuldig maken aan de feiten gepleegd op 28.1.2003, die hij niet 
ontkent. Op deze voorwaarde gaat mr. Van Hecke akkoord met een uitstel op 14 dagen'.

Op 26 februari 2003 werd de zaak andermaal uitgesteld, ditmaal op vraag van de raadsman van de 
appellante. Er werd geacteerd dat de in persoon verschijnende geïntimeerde zich ertoe verbond zich 
verder te zullen kalm houden.

Op 12 maart 2003 verschenen de raadslieden van beide partijen en vroegen zij om uitstel, eraan 
toevoegend dat de toestand alsdan kalm was.

Op 9 april 2003 werd de zaak hernomen voor een anders samengestelde zetel en voor behandeling 
gesteld op 16 april 2003, waarna de bestreden beschikking tussenkwam.
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Volgens conclusies van de appellante voor de eerste rechter neergelegd op 9 april 2003 was de zaak 
uitgesteld omdat via de raadsman van de geïntimeerde deze te kennen had gegeven te zullen 
instemmen met een echtscheiding door onderlinge toestemming.

In conclusies van de geïntimeerde neergelegd op 14 april 2003 werd dit dan weer ontkend.

Bij appèlakte van 5 mei 2003 tekende de appellante hoger beroep aan. De zaak werd ingeleid voor 
de eerste kamer en verwezen naar de bijzondere rol van onderhavige kamer.

Bij brief gericht aan de voorzitter van de elfde kamer van 3 juni 2003 en op zelfde datum neergelegd 
verzocht de raadsman van de appellante om toepassing van artikel 1066 Ger.W.. Hij zou zich op de 
inleidingszitting tegen een verwijzing naar de bijzondere rol hebben verzet. Niettegenstaande een 
schrijven van de raadsman van de geïntimeerde na de tussengekomen beslissing ¿ waarin deze 
akkoord ging dat de appellante vooralsnog in de echtelijke woonst kon blijven ¿ werd op 2 juni 2003 
een bevel tot uitdrijving betekend aan de appellante.

Bij brief van 5 juni 2003 en neergelegd op 10 juni 2003 schreef de raadsman van de geïntimeerde dat 
zijn cliënt zich nooit akkoord heeft verklaard om de echtelijke woning te verlaten.

Volgens stukken door de appellante in graad van beroep overgelegd diende de appellante de 
gezinswoning te verlaten tegen 11 juni 2003 14.00 uur met afgifte van de sleutels zoniet zou zij 
gerechtelijk worden uitgedreven en dit alhoewel de raadsman van de appellante, verwijzend naar de 
behandelingszitting voor het Hof op 19 juni 2003, dit poogde te verijdelen (bijkomende stukken 
appellante in hoger beroep 2, 3, 4, 5, 6, 7). Op 11 juni 2003 stelde de raadsman van de appellante de 
sleutel van de gezinswoning ter beschikking van de gerechtsdeurwaarder zonder de minst nadelige 
erkentenis en onder alle voorbehoud van rechten. Hij benadrukte dat de appellante verrast was 
door het optreden van de opdrachtgever (zij was van de betekening op voorhand niet in kennis 
gesteld) en hals over kop een appartementkamer diende te huren in een hotel.

De appellante blijkt inderdaad vanaf 11 juni 2003 tot en met 18 juni 2003 te hebben verbleven in het 
¿hotel te ¿(bijkomende stukken beroep appellante 8), volgens de geïntimeerde eigendom van de 
toekomstige schoonouders van de jongste zoon van de partijen.

De zaak werd op de terechtzitting van 19 juni 2003 voor onderhavige kamer een eerste maal 
behandeld. De partijen werden alsdan uitgenodigd om te concluderen nopens de toepassing van de 
wet op het partnergeweld en de zaak werd in voortzetting gesteld op de openbare terechtzitting van 
11 september 2003, waarop zij werd behandeld als voormeld.

Volgens de conclusies van de geïntimeerde neergelegd op 8 september 2003 heeft de appellante na 
de behandeling voor het Hof op 19 juni 2003 opnieuw haar intrek genomen boven de winkel en 
heeft zij nadien een appartement gehuurd te ¿, waar zij thans verblijft. Volgens de appellante is zij 
ingetrokken bij haar zoon die dit appartement heeft gehuurd (conclusies neergelegd op 11 
september 2003).

2. bespreking

2.1. het afzonderlijk verblijf
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2.1.1. De wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de 
wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot 
aanvulling van artikel 410 van het strafwetboek (B.S. 12 februari 2003) is overeenkomstig de gewone 
regels in werking getreden op 22 februari 2003.

De wet kent geen regel van overgangsrecht met betrekking tot het inroepen van bestaande feiten 
van partnergeweld in nog hangende rechtsgedingen. Gelet op het beginsel van de onmiddellijke en 
exclusieve werking van een nieuwe wet is deze onmiddellijk van toepassing, niet alleen op de feiten 
die zich voordoen vanaf het in werking treden ervan, maar ook op de toekomstige rechtsgevolgen 
van feiten die zijn ontstaan onder de oude wet.

Het gegeven dat de feiten van partnergeweld waarop de appellante zich in deze zaak beroept 
dateren van 28 januari 2003, noch dat de zaak aanhangig werd gemaakt bij gedinginleidende 
dagvaarding van 7 februari 2003 verhindert derhalve dat de wet van toepassing is op onderhavige 
zaak.

In strijd met wat de geïntimeerde voorhoudt kan voormelde wet aldus worden toegepast op het 
voorliggend geschil.

2.1.2. De appellante vraagt de toewijzing van de gezinswoning en acht als slachtoffer van 
partnergeweld voormelde wet inroepbaar (cf. haar conclusies neergelegd voor het Hof op 22 
augustus 2003). 

Indien er sprake is van partnergeweld is dit een nieuw wettelijk en prioritair criterium voor de 
toewijzing van het genot van de gezinswoning. De gebruikelijke andere criteria waarmede het Hof 
normaliter rekening kon houden in onderhavige zaak ¿ zoals de beroepsactiviteit van één van de 
echtgenoten, het initiatief voor de echtscheiding en de financiële of vermogensrechtelijke situatie 
van het de partijen ¿ zijn daaraan noodzakelijkerwijze ondergeschikt.

2.1.3. Ingevolge artikel 6 van voormelde wet wordt in artikel 1280 Ger.W. tussen het zesde en het 
zevende lid het volgende lid ingevoegd:

¿Indien een echtgenoot zich tegenover de andere schuldig gemaakt heeft aan een feit als bedoeld in 
de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het Strafwetboek, of heeft gepoogd een feit te 
plegen als bedoeld in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek, of indien er ernstige 
aanwijzingen voor dergelijke gedragingen bestaan, zal de echtgenoot die het slachtoffer is, behalve 
bij uitzonderlijke omstandigheden, het genot toegewezen krijgen van de echtelijke verblijfplaats 
indien hij daarom verzoekt.'

Er moet dus volgens de termen van de wet in hun strikte interpretatie worden nagegaan of de 
geïntimeerde zich tegenover de appellante schuldig heeft gemaakt aan verkrachting, opzettelijke 
slagen en verwondingen of vergiftiging (de misdrijven bedoeld in artikel 375, 398‐400, 402, 403 en 
405 Sw), of hij gepoogd heeft haar te verkrachten, te doden met het oogmerk om te doden, te 
vermoorden of te vergiftigen (poging tot inbreuk op de artikelen 375, 393, 394, 397 Sw.), of er 
ernstige aanwijzingen voor dergelijke gedragingen bestaan. Slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

Page 6 of 10printDecision N-20031106-8

16/11/2017http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/printDecision.jsp



De appellante legt het proces‐verbaal van haar verhoor over van 29 januari 2003 (een woensdag) 
door de inspecteur verbonden aan de politiezone ¿ waarin zij aangifte doet van slagen met 
verwondingen haar de avond voordien toegebracht door haar echtgenoot. De appellante verklaarde:

¿We zijn 30 jaar getrouwd. Af en toe is er eens sprake geweest van een scheiding. Maar in het 
verleden werd telkens geprobeerd om de relatie te redden. Zondag jongsleden heb ik hem opnieuw 
ingelicht dat ik wou scheiden. Hij is niet akkoord met die scheiding. Zondagavond was hij nog kalm. 
Het was alsof er over te praten viel. Gisterenavond rond 20 uur kwam de scheiding opnieuw ter 
sprake. In het begin was hij ook kalm. Opeens sloegen de stoppen door bij hem. Hij sloeg me in het 
gezicht, trok me toen op de grond en schopte me vanuit de living naar de keuken. Ik probeerde recht 
te staan en naar buiten te lopen. Hij nam me bij de haren vast en trok me opnieuw op de grond. Hij 
ging boven op mij zitten en dreigde met een keukenmes me te vermoorden. Hij zei letterlijk: ¿ge 
moet eraan'. Hij was razend. Ik heb hem nog nooit zo gezien. Het is trouwens de eerste keer dat hij 
mij slaat. Ik heb hem altijd maar gesmeekt om het niet te doen. Uiteindelijk heeft hij zijn mes 
weggegooid en nam me met zijn beide handen vast bij de keel. Hij zei toen nog eens letterlijk: ¿ik ga 
je vermoorden'. Hij voegde eraan toe dat hij daarna zelfmoord zou plegen. Ik probeerde van alles te 
zeggen om mijn leven te redden. Ik sprak over de kinderen, ¿ Ik zei hem dat hij geen moordenaar 
was. Hij was niet te overtuigen en zei dat ik vanavond dood moest. Dit alles duurde ongeveer ¼ uur à 
20 minuten. Ik ben ervan overtuigd dat hij meende wat hij zei en dat er ergere dingen zouden 
gebeurd zijn had hij niets gekregen aan zijn hart. Op een gegeven moment toen hij nog boven op mij 
zat, stopte hij opeens. Ik dacht dat hij ingezien had dat dit geen oplossing was, maar opeens viel hij 
naast mij neer op de grond. Hij had een moeilijke ademhaling. Ik dacht direct dat hij iets gekregen 
had aan zijn hart. Ik ben toen tot bij de buren gelopen die de dienst '100' verwittigd hebben. Hij is 
toen afgevoerd naar het ziekenhuis ¿ waar hij nu nog verblijft. Ik heb gistermorgen nog de dokter 
van wacht gebeld die me een attest schreef. Ik voel pijn over het hele lichaam.'.

De appellante legt een medisch attest voor van dr. D.V.H. van 28 januari 2003, 23.45 uur, met 
volgende vaststellingen van letsels:

¿1. thv. linker binnenarm en pols duidelijke schaafwonden en wonden die sterk oedemateus en rood 
staan, waarschijnlijk door hevig vastknijpen rond de arm

2. thv. de hals 2 duidelijke zones van roodheid, aslook 1 zone met een echymose

3. beperkte cervicale mobiliteit, pijnlijke lumbale mobiliteit

4. roodheid thv linkerdij

5. functionele beperking van de linker hand'..

Tevens legt zij een medisch attest neer van dr. A.D.M. van 29 januari 2003 met verklaring dat de 
appellante onbekwaam was te werken van 29 januari 2003 tot en met 14 februari 2003 wegens 
ziekte.

Het betreft dus een, weliswaar éénzijdige, verklaring van de appellante, doch aangevuld met 
medische attesten die haar versie ondersteunen. Bovendien heeft de geïntimeerde ¿ zoals werd 
geacteerd voor de eerste rechter op de inleidingszitting van 12 februari 2003 ¿ de feiten van 28 
januari 2003 niet ontkend (sic).
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Voorhouden dat de appellante voormelde feiten zou hebben uitgelokt om een echtscheidingsgrond 
te hebben en om de geïntimeerde uit de woonst te kunnen doen zetten is al te vergaand.

De geïntimeerde voert in het licht van wat voorafgaat tevergeefs aan dat de wettelijke voorwaarden 
voor toepassing van de wet niet zouden vervuld zijn. Minstens zijn immers de ernstige aanwijzingen 
van schuld aan opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid zoals vereist door de 
wet, voorhanden. 

Het éénmalig karakter van de feiten doet daaraan geen afbreuk, evenmin als vooralsnog de open 
vraag of één en ander al dan niet zal leiden tot een verder strafrechtelijk onderzoek of veroordeling. 

2.1.4. Uitzonderlijke omstandigheden die het Hof zouden nopen af te wijken van de wettelijke 
regeling zijn ten deze niet voorhanden.

Het begrip uitzonderlijke omstandigheden is door de wetgever niet nauwkeurig omschreven 
waardoor er voor de rechter een weliswaar beperkte discretionaire bevoegdheid en 
beoordelingsvrijheid blijft bestaan. 

In de voorbereidende werken van de wet wordt voornamelijk gewezen op het belang van de 
kinderen en ook andere omstandigheden, zoals het feit dat een echtgenoot in de gezinswoning een 
beroepsactiviteit uitoefent. Deze voorbeelden zijn niet limitatief.

Bij de invulling van de uitzonderlijke omstandigheden kan de rechter zich naar het oordeel van het 
Hof laten leiden door overwegingen die in het normale geval op basis van de klassieke criteria ¿ 
belangrijk voor de geïntimeerde in dit verband is het beweerd financieel onevenwicht tussen de 
partijen en de beroepsactiviteit van de appellante, in die zin dat zij boven de door haar uitgebate 
handelszaak zou kunnen wonen ¿ zouden leiden tot de toewijzing aan de andere echtgenoot dan het 
slachtoffer.

Die omstandigheden moeten dan in elk geval wel zo enorm zwaar doorwegen en zo uitzonderlijk zijn 
dat zij rechtvaardigen van de wettelijke regeling en de bedoeling van de wetgever af te wijken en 
dus belangrijker zijn dan het recht van het slachtoffer van partnergeweld op een voorlopige 
toewijzing van de gezinswoning. Dit is terzake niet het geval.

Het feit dat de appellante na de feiten nog een tijd met de geïntimeerde terug is gaan samenwonen 
in de echtelijke woonst is voorts zonder invloed. Zoals uit het hogeraangehaald feitenrelaas blijkt 
was dit slechts in afwachting van de rechterlijke beslissing en bij gebreke aan een onmiddellijk 
volwaardig alternatief (de privéruimte boven haar winkel niet geschikt zijnde en het verblijf bij haar 
moeder niet mogelijk).

Er was daarenboven geen intentie tot verzoening in hoofde van de appellante. Ook in hoofde van de 
geïntimeerde kan trouwens getwijfeld worden aan zijn beweerd opzet tot verzoenen, temeer hij de 
appellante, net vòòr de behandeling van de zaak voor het Hof, nog laat uitdrijven.

Ook de bewering dat de middelen van de geïntimeerde beduidend lager zouden liggen dan deze van 
de appellante, die zich daarenboven de spaargelden zou hebben toegeëigend ¿ terwijl zij het 
tegenovergestelde voorhoudt ¿, kan in de gegeven omstandigheden niet aangezien worden als een 
uitzonderlijke omstandigheid. 
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Dit blijkt ten overvloede uit de ondergeschikte eis van de geïntimeerde tot het bekomen van een 
onderhoudsuitkering ten laste van de appellante en uit de motieven ter afwijzing ervan (cf. infra).

Tenslotte is het gegeven dat de appellante ten gevolge van de uitdrijving is ingetrokken in het door 
haar zoon gehuurd appartement evident niet van aard om de appellante geen verblijf in de 
echtelijke woonst meer toe te staan. 

2.2. ondergeschikt: de persoonlijke onderhoudsuitkering voor de geïntimeerde

Deze onderhoudsuitkering wordt louter gevorderd om de huurkosten voor een ander verblijf te 
kunnen dragen.

De geïntimeerde erkent een pensioenuitkering te genieten van ongeveer 1.000,‐ EUR per maand.

Het door de appellante overgelegd aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen 
aanslagjaar 2002 inkomsten 2001 wijst op een gezamenlijk belastbaar inkomen in hoofde van de 
geïntimeerde van 14.056,14 EUR en in hoofde van de appellante van 12.932,83 EUR. De 
geïntimeerde heeft dus een hoger belastbaar inkomen dan de appellante.

Volgens de geïntimeerde zou de appellante uit haar goed draaiende handelszaak in kledij meerdere 
inkomsten putten doch hij bewijst dit niet. De fiscaal aangegeven brutowinst bedroeg 38.404,71 
EUR, waarvan 25.430,18 EUR beroepskosten werden in mindering gebracht.

Hoe dan ook, de geïntimeerde moet met zijn inkomen in staat worden geacht een andere woonst te 
kunnen huren. Ook het verblijf in de echtelijke woonst is trouwens mogelijk onderworpen aan een 
woonstvergoeding, hetgeen voorwerp zal uitmaken van de vereffening‐verdeling.

Het criterium voor de toekenning van een persoonlijke onderhoudsuitkering tijdens de 
echtscheidingsprocedure is het kunnen handhaven van een gelijkwaardige levensstandaard, 
rekening gehouden met de verliezen waartoe elke echtscheidingssituatie onoverkomelijk leidt. De 
geïntimeerde bewijst niet dat hij niet dezelfde rang en stand zou kunnen aanhouden. 

2.3. de kosten

De eerste rechter heeft over de kosten in eerste aanleg juist beslist. 

Over de kosten in deze aanleg wordt beslist zoals in het dictum bepaald.

Alle anders luidende conclusies worden door het Hof verworpen als ongegrond, niet dienend en/of 
irrelevant.

OP DIE GRONDEN,

HET HOF,

recht doende op tegenspraak,

gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechts¬zaken;
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Verklaart het principaal beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk.

Verklaart het principaal beroep als volgt gegrond en er op wijzend:

Doet het bestreden gedeelte van de aangevochten beschikking teniet waar aan de geïntimeerde 
afzonderlijk verblijf wordt toegestaan te ¿ en aan de appellante op een door haar nader te bepalen 
verblijfplaats en opnieuw wijzend dienaangaande:

Machtigt de appellante om afzonderlijk te verblijven in de gezinswoning te ¿

Machtigt de geïntimeerde om afzonderlijk te verblijven op een vrij te kiezen plaats onmiddellijk 
mede te delen aan de appellante.

Machtigt de appellante om de geïntimeerde, indien hij in gebreke blijft de echtelijke woonst te 
verlaten acht dagen na de betekening van onderhavig arrest, te doen uitzetten, desnoods door 
tussenkomst van de openbare macht.

Bevestigt de bestreden beschikking voor het overige binnen de perken van de beroepen.

Wijst het incidenteel beroep af als niet gegrond.

Zegt dat wegens de hoedanigheid van de partijen elk haar eigen kosten van deze aanleg dient te 
dragen, onverminderd de toepassing van artikel 1024 Ger.W..

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van het Hof van beroep te Gent, ELFDE 
KAMER, zetelende in burgerlijke zaken, op ZES NOVEMBER TWEEDUIZEND EN DRIE. 

aanwezig:

H. VAN BOSSUYT, raadsheer‐voorzitter

S. DE BAUW, raadsheer

A. VAN DE PUTTE, raadsheer

D. VAN DEN DRIESSCHE, griffier

Conclusie 
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