
VERZOEKSCHRIFT INZAKE DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN TUSSEN 
ECHTGENOTEN OF WETTELIJK SAMENWONENDEN zonder  gemeenschappelijke 
kinderen 

Aan de vrederechter van het kanton ..............................

Verzoekende partij, hierna vermeld (1) 

zet uiteen, in verband met een geschil met de hierna vermelde, op te roepen partij (2):

a. voormelde partijen:
- zijn gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te ………………
op ……./……./………….. (3)
- hebben een ‘verklaring van wettelijke samenwoning’ afgelegd voor de ambtenaar van 

de burgerlijke stand te ……………………..  op ……./……./…………..(3)

b. hun meest recente gezamenlijke woonplaats betreft het adres te Roeselare/Hooglede (*)  
……………………………………………………………………………………………………….

c. verzoekende partij meent dat volgende redenen in aanmerking komen om de hierna 
gevraagde dringende en voorlopige maatregelen te rechtvaardigen (4):



Bijgevolg vraagt verzoekende partij, 
- beide partijen op te roepen, 

- de zaak op de inleidingszitting te behandelen,

- een verzoening of minnelijk akkoord  te bemiddelen, en bij gebreke daarvan,

- gemachtigd worden afzonderlijk te verblijven op volgend adres (5):

- verbod op te leggen aan de op te roepen partij, aldaar de verzoekende partij te komen 
storen of lastig vallen, op straf van uitdrijving, zo nodig met hulp van de openbare 
macht

- de op te roepen partij  te veroordelen om met ingang van ……./……./………….. aan 
verzoekende partij te betalen, voor verzoekende partij persoonlijk, een 
onderhoudsgeld per maand van …………………….euro (6), 

- te zeggen voor recht dat dit onderhoudsgeld in de toekomst zal dienen betaald te 
worden op een door de verzoekende partij aan te wijzen rekening, ten laatste de 7e 
dag van de maand waarop zij betrekking hebben, 

- te zeggen voor recht dat dit onderhoudsgeld ieder jaar zal geïndexeerd worden op de 
verjaardag van de voormelde ingangsdatum, in de zin van een automatische en 
evenredige  aanpassing aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, met als 
basisindexcijfer, dit van de maand van de voormelde ingangsdatum van het gewijzigde 
onderhoudsgeld,

- aan de verzoekende partij het voorlopig genot en gebruik toe te kennen over de 
gemeenschappelijke of onverdeelde roerende goederen

- beide partijen verbod op te leggen de gemeenschappelijke of onverdeelde goederen 
te verkopen, te vervreemden, of te verpanden, of op welke wijze dan ook te 
beschikken over de gelden van de gemeenschap met betrekking tot de 
spaarrekeningen op naam van beide partijen,

- een notaris aan te stellen met als opdracht het opmaken van een inventaris van alle 
gemeenschappelijke of onverdeelde goederen,

- de op te roepen partij te veroordelen tot de gerechtskosten, waaronder het rolrecht, 
hetzij minstens tot de helft daarvan in geval van akkoord;

- het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, niettegenstaande alle verhaal, en 
zonder borgstelling.

Datum: …../…../……….   Handtekening (in origineel) van de verzoekende partij:

Verplichte bijlage: getuigschrift van woonst van de op te roepen partij, af te leveren door het 
gemeentebestuur, en niet ouder dan 15 dagen op het ogenblik dat uw betaling van het 
rolrecht uitgevoerd blijkt: betaal dus bij voorkeur contant ter griffie.
Voor wettelijk samenwonenden: daarenboven een afschrift van de verklaring van wettelijke 
samenwoning.



Toelichting:

Dit is enkel één VOORBEELD uit vele mogelijkheden, en houdt géén advies in: verifieer 
op uw eigen verantwoordelijkheid goed of het beantwoordt aan uw preciese situatie, en 
laat u zo nodig, professioneel adviseren.

De vrederechter te Roeselare is bevoegd wanneer de laatste gezamenlijke woonplaats van 
beide echtgenoten/partners zich te Roeselare of Hooglede situeert.

Dit verzoek wordt neergelegd ter griffie in zoveel originele exemplaren als er betrokken 
partijen zijn (+ 1), of aangetekend aan de griffie toegestuurd. 

Indien u het verzoekschrift correct ingevuld (met de bijlage) zelf afgeeft,  EN contant betaalt, 
wordt de oproeping uiterlijk de volgende dag aan partijen verstuurd. 

Rekening houdend met de wettelijke termijnen, betekent dit gewoonlijk een inleiding van uw 
procedure de tweede dinsdagmorgen (om 9 uur stipt) daarna.

Raadpleeg de webstek van het vredegerecht om de lijst te downloaden van de financiële en 
familiale documenten die de vrederechter beide partijen op de zitting zal vragen om het 
verzoek te kunnen beoordelen. Veroorzaak daarmee geen tijdverlies.

Aanwijzingen in het verzoekschrift:
(*) schrappen wat niet past
(1) Inzake verzoekende partij: naam, voornaam, beroep, woonplaats, geboortedatum. Het 

kan nuttig zijn uw telefoonnummer te vermelden. 
(2) Inzake opgeroepen partij: zelfde gegevens
(3) Vul enkel de toepasselijke passage in (huwelijk of verklaring van wettelijke 

samenwoning) en schrap het overige. 
(4) Zet duidelijk en zo sereen mogelijk uiteen waarom u de maatregelen vraagt.
(5) Het adres waar u vanaf het vonnis afzonderlijk verblijf vraagt: dus van de laatste 

gezamenlijke woonst, of van waar u ondertussen voorlopig verblijft. Indien u in een 
‘Vluchthuis’ verblijft (bvb in geval van partnergeweld) vermeldt u “Vluchthuis”, in (enkel) 
dat specifieke geval zonder precisering van adres.

(6) Dit onderhoudsgeld betreft uitsluitend de verzoekende partij persoonlijk, dus voor 
algemene kosten van afzonderlijk verblijf en eigen onderhoud in het geval van een 
geringer financieel draagvlak.


