
Echtscheiding.
 

Als het echt, niet meer anders kan, dan komt het Onverbiddelijke Echte scheiden.

Niet het leukste om aan te beginnen.....Soms doe je er goed aan en kan het niet anders, anderen 
hebben al eens spijt, de ene verwerkt het anders dan de ander, maar het woord blijft hetzelfde 
betekenen. De problemen beginnen en een scheiding wordt soms al snel een vechtscheiding. Wel, kan 
als volwassen mensen soms met veel, geluk overeenkomen zonder veel problemen, dat is mooi, maar, 
niet bij iedereen het geval. Daarom zijn uw ervaringen zeker welkom om de bezoekers die info zoeken 
zo veel mogelijk info te bezorgen tijdens de lange weg die ze moeten volgen.

"  Scheiden doet lijden"  

Dat is een gezegde met een grote waarheid. Men, is immers niet voor niets gehuwd! Al je dromen en je 
verlangens vallen in het niets. Je voelt een onbegrepen gevoel en je staat er plots alleen voor, met al de 
beslissingen die je dient te nemen. Indien er echt een grondige reden is, dan is het soms de beste 
oplossing om uit elkaar te gaan.

Zeker als huwelijktherapie of andere hulp niet, heeft gebaat. 



Je deed je best maar je beseft dat er geen andere uitweg meer is. Denk dan niet dat de fout enkel bij 
jou of je partner ligt, ze ligt in de meeste gevallen aan beide partners. Er zijn wel uitzonderingen BV bij 
mishandeling of alcoholisme en bedrogen worden. Het kan ook zijn dat je zelf in de fout bent gegaan en 
je hebt toegegeven aan een verliefdheid, je kunt en wil niet anders dan met die nieuwe persoon door 
het leven gaan. 

Het gras is steeds groener op een ander, denk daar zeker even aan!

Als de realiteit boven komt en de verliefdheid voorbij is, kan het een zware teleurstelling zijn. 
Dus voor je beslist, denk er goed over na.

De gemakkelijkste manier is natuurlijk samen naar de notaris gaan en de scheiding in overeenkomst 
tekenen en ook overeenkomen kwestie verdeling van goederen. Dit is ook de goedkoopste manier.

Wil één van beide partijen niet scheiden dan kom je in een wachtperiode te zitten. Deze is in België 
herleid naar 2 jaar feitelijk gescheiden zijn. Dit is nodig en dient door een advocaat aangevraagd te 
worden door dringende en voorlopige maatregelen te vragen aan de rechter. Tijdens deze 2 jaar komt er 
nog steeds een gezamenlijke belastingsbrief . Pas het derde jaar krijg je er één op jouw naam alleen. 
Dit wil, niet zeggen dat je vrij bent van schulden van je partner, neen let daar goed mee op. Je kan dan 
ook nog steeds betrapt worden op overspel. Wat nadien belangrijk kan zijn voor je officiële scheiding, 
die na 2 jaar feitelijke scheiding door je partner niet meer kan geweigerd worden.

Er wordt, als je scheiding uiteindelijk volwaardig wordt ingezet, gevraagd naar bewijzen van 
overspel, ja nog steeds. Om in je voordeel te kunnen scheiden, dus wacht niet te lang om je scheiding 
in te zetten, want bewijzen na enkele jaren verkrijgen is minder gemakkelijk dan op het moment zelf . Je 
woont dan gewoonlijk niet dicht genoeg bij je partner om dit nog in orde te krijgen. Indien je voldoende 
financiële middelen hebt kan je het over laten aan een privé detective die dan de nodige informatie 
zoekt. Wat niet iedereen kan doen.



Indien er kinderen zijn, goede afspraken maken via de advocaat om hen zoveel mogelijk te sparen, ze 
hebben meestal al genoeg meegemaakt en gezien.

Hou je zoveel mogelijk aan de wettelijke regels zodat men bij jou 
geen fouten vind. Tijdens het scheiden wordt, echt wel alles tegen 
elkaar gebruikt! Verder raad ik u aan om professionele hulp te 
nemen en verder te informeren op dat vlak bij een advocaat of 
notaris hoe je de scheiding het beste inzet en hoe alles dient te 
gebeuren deze mensen hebben ervaring op dat vlak en je doet er 
goed aan je door hen te laten helpen, het is al allemaal moeilijk 
genoeg.

Wees op andere vlakken ook voorzichtig,

Het beste is hoe het ook draait of keert, van op het moment je 
apart woont, niet te veel haat te blijven koesteren tegenover je 
gewezen partner, dit brengt enkel nieuwe problemen met zich 
mee. Het kan wel niet altijd, het is naargelang de reden van de 
scheiding natuurlijk en hoe je huwelijk daarvoor was. Maar blijven 
ruzie maken lost echt niets op, hij/zij loopt nu eenmaal ook verder 
rond op de wereldbol en je kunt niet vermijden dat men elkaar af 
en toe nog tegenkomt of er iets van hoort. Mensen komen al snel 
iets vertellen over wat ze gezien of gehoord hebben. Trap daar 
niet in, er wordt soms nadien nog gestookt.

En je zo snel mogelijk te gooien op een nieuw begin, er is wel nog leven na een echtscheiding. Zoek 
terug de persoon die je was voor je huwde, meestal ben je jezelf kwijtgeraakt tijdens die periode. Vul je 
leven op en laat geen leegte, zoek dingen die je kunnen bezighouden. Zodat je geen te eenzaam 
gevoel hebt. 



Want of je nu een goed of slecht huwelijk had, je was niet echt alleen. Na een scheiding voelen 
velen zich eenzaam en storten zich van de ene relatie in de andere. Na je scheiding kan je best even 
met jezelf in het reine komen en daar aan werken om terug sterker te worden en je leven terug in de 
hand te nemen. Pas als je dat hebt bereikt in je eentje, ben je er aan toe om een nieuwe relatie op te 
starten. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen op de regel, mensen die direct een nieuw huwelijk of relatie 
opstarten en gelukkig worden, deze zijn echter in de minderheid.

Goede raad, doe het zoals het hoort, met zo weinig mogelijk wraakgevoelens, want daar bereik je echt 
niets mee. Het mat je enkel mentaal af en je werkt beter aan je eigen nieuwe leven om dat op te 
bouwen dan iemand anders zijn leven te proberen te ruineren. Wees er voor je kinderen en steek hen 
nooit op tegenover de andere ouder, dat brengt je niet anders dan verdriet nadien als de kinderen 
beseffen hoe alles is geweest,eens ze de leeftijd daarvoor hebben. Wees dus eerlijk tegen uw kinderen, 
ze waarderen u er veel meer om.

Indien u nood, heeft aan iemand anoniem, van onze diensten, dit is geen verplichting, u kunt verder 
surfen op deze website. 

U kunt eveneens uw verhaal, in verband wat u meemaakt nu of meemaakte tijdens voor of na een 
scheiding doorzenden om op deze website om zo andere mensen te helpen

Wenst u iemand om mee te praten, zit u er middenin of gaat het beginnen? Durf erover te spreken met 
iemand anoniem, en onpartijdig. U kunt altijd een mailtje zenden om eens opgebelt te worden. contact

mailto:chrystaltarro@telenet.be?subject=scheiden



