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HET BEWIJS DOOR EEN SCHRIFTELIJKE GETUIGENVERKLARING – COMMENTAAR 
BIJ DE WET VAN 16 JULI 2012 

Verba volant, scripta manent? 

I. Inleiding 
 
1. Op 13 augustus 2012 trad de wet van 16 juli 2012 tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek1 in werking. Deze wet vloeit voort uit 
het syntheseverslag van de Justitiedialogen2, die als doel vooropstelden om het 
vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. De wet past binnen het kader van 
het vereenvoudigen van de regels van burgerlijke rechtspleging door middel van het 
afschaffen van enkele nutteloze procedurele vormvereisten. Daarbij is vooral de 
invoering van een ‘schriftelijke getuigenverklaring van derden’ als nieuwe 
onderzoeksmaatregel de meest opvallende ingreep.3  

Onmiddellijk na de reglementering van het getuigenverhoor in afdeling V (art. 915-960 
Ger.W.), wordt aan het hoofdstuk ‘Bewijs’ van het gerechtelijk wetboek een nieuwe 
afdeling Vbis, bestaande uit drie artikelen, toegevoegd met als titel ‘Overlegging van 
schriftelijke verklaringen’. Artikel 961/1 Ger.W. regelt de toelaatbaarheid, terwijl 
artikel 961/3 Ger.W. in de mogelijkheid voorziet voor de rechter om een 
getuigenverhoor af te nemen van de opsteller van de schriftelijk verklaring. Het is 
echter vooral artikel 961/2 Ger.W. dat de kern van de nieuwe reglementering 
uitmaakt, omdat er vanaf heden strikte formele voorwaarden gekoppeld worden aan 
de overlegging van schriftelijke getuigenverklaringen. Ten gevolge van deze wettelijke 
ingreep behoren de schriftelijke verklaringen in de theoretische opdeling van de 
bewijsmiddelen niet meer tot de restcategorie van de ‘vermoedens’.4 Voortaan vormen 
zij samen met het mondelinge getuigenverhoor de categorie van de ‘getuigenissen’.5 

2. Een echte revolutie brengt de nieuwe regeling op het eerste zicht niet teweeg. 
Het zou enkel gaan om de bevestiging van de mogelijkheid om een verklaring, attest of 
inlichting voor te leggen die tot stand is gekomen buiten het strikte kader van het 
getuigenverhoor. Dat is een manier van bewijsvoeren die al langer aanvaard werd6, 
maar zonder dat er formele vereisten aan gekoppeld waren.7 Bovendien is de 
invoering van de nieuwe onderzoeksmaatregel niets meer dan een legal transplant in 
zijn meest zuivere vorm: het wetgevend kader van de Franse attestations (art. 200 tot 
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203 van de Code de procédure civile) werd bijna integraal overgenomen in het 
Belgische recht.8 

Volgens het syntheseverslag van de Justitiedialogen kennen die attestations in het 
Franse recht evenwel zo’n groot succes dat het gebruik van het mondelinge 
getuigenverhoor daar bijna zo goed als volledig voorbijgestreefd is.9 De vraag rijst dan 
ook of het getuigenbewijs in het Belgisch recht een gelijkaardige toekomst te wachten 
staat. 

3. In het eerste deel van deze bijdrage beogen we aan de hand van een vergelijking 
met het klassieke getuigenverhoor en de Franse attestation een uiteenzetting te geven 
over de wettelijke reglementering inzake de schriftelijke getuigenverklaring. In een 
tweede deel passen we de nieuwe regelgeving toe op het familierecht en gaan we na 
wat de implicaties zijn in familierechtelijke aangelegenheden. Meer bepaald in 
echtscheidingszaken kunnen getuigenissen nog een rol van betekenis spelen bij het 
bewijs van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk en bij het bewijs van de 
zware fout als exceptie tegen een vordering tot onderhoudsuitkering.  

II. Een overzicht van de nieuwe regeling inzake de schriftelijke 
getuigenverklaring 

a) De ratio legis 
 
4. De ratio legis van de nieuwe wetgeving ligt in de bestrijding van de 
gerechtelijke achterstand en het laag houden van de gerechtskosten.10 De beknoptheid, 
beheersing van gedachte en snelheid die de schriftelijke getuigenverklaring te bieden 
heeft, kunnen daartoe bijdragen.11 Ze bespaart zowel de getuigen als de partijen een 
verplaatsing naar de rechtbank en neemt heel wat minder tijd van de rechter in beslag. 
Vooral in zaken waarin men het gevoel heeft dat de getuige niets meer te zeggen heeft 
dan hetgeen hij op papier zou kunnen neerschrijven, zou de schriftelijke 
getuigenverklaring van groot nut kunnen zijn.12 

De rechtspleging met betrekking tot het klassieke getuigenverhoor (art. 915 tot 961 
Ger.W.) vormt immers een bijzonder zware onderzoeksmaatregel. Vooral in de 
rechtscolleges die overbelast zijn, zijn soms maanden rechtspleging nodig om getuigen 
te horen, door middel van verhoren die elkaar zelfs niet noodzakelijk op dezelfde dag 
opvolgen (rechtstreeks verhoor van getuigen, tegenverhoor, enz.).13 Desalniettemin 
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Onkelinx, Brussel, FOD Justitie, 2004, 229. 
12 H. SOLUS en R. PERROT, Droit Judiciaire Privé, III, Paris, Sirey, 1991, 751, nr. 887. 
13 F. ERDMAN en G. DE LEVAL, “Justitiedialogen” syntheseverslag opgemaakt op verzoek van M. Laurette 
Onkelinx, Brussel, FOD Justitie, 2004, 229. 
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beschouwen veel rechters het mondelinge verhoor nog steeds als een betere garantie 
voor de oprechtheid en de spontaniteit van de getuigenissen.14 

5. Met de introductie van de schriftelijke verklaring zou het getuigenverhoor 
beperkt kunnen worden tot de meest controversiële en delicate zaken15 en tot de 
gevallen waarin de rechter van de opsteller van de schriftelijke verklaring bijkomende 
informatie wenst te verkrijgen (art. 961/3 Ger.W.). In dat laatste geval zou de 
schriftelijke getuigenverklaring gebruikt kunnen worden als een soort voortraject, 
waarbij de rechter de mogelijkheid geboden wordt om na te gaan welke getuigen de 
moeite waard zijn om te worden opgeroepen en op welke punten het verhoor dan 
betrekking zou moeten hebben.16 Weliswaar dient opgemerkt te worden dat de 
opportuniteit van het organiseren van een getuigenverhoor soeverein beoordeeld 
wordt door de rechter. Hij kan dus rechtmatig van oordeel zijn dat het volstaat dat een 
derde enkel een schriftelijke verklaring voorlegt.17 

b)  De toelaatbaarheid  

6. De toelaatbaarheid van de schriftelijke getuigenverklaring wordt geregeld door 
artikel 961/1 Ger.W., dat bepaalt dat “zo het getuigenbewijs toelaatbaar is, de rechter 
van derden verklaringen in schriftelijke vorm mag aannemen die hem inzicht kunnen 
verschaffen in de betwiste feiten waarvan zij persoonlijk weet hebben”. 

In ieder geval zijn de klassieke materieelrechtelijke toelaatbaarheidsvereisten, 
waarmee voornamelijk artikel 1341 tot en met 1348 BW worden bedoeld, van 
toepassing.18 Verder zijn er voor de schriftelijke getuigenverklaring geen specifieke 
procesrechtelijke toelaatbaarheidsvoorwaarden opgenomen in de wet van 16 juli 
2012. Dat is anders bij het mondelinge getuigenverhoor, waar artikel 915 Ger.W. 
voorschrijft dat de feiten waarvan men het bewijs wenst te leveren, een bepaald en ter 
zake dienend karakter moeten vertonen. Als gevolg daarvan heeft de rechter een grote 
beoordelingsbevoegdheid om de bewijslevering door middel van een getuigenverhoor 
al dan niet toe te staan.19 Zolang hij de rechten van verdediging niet miskent, oordeelt 
de rechter soeverein of een getuigenverhoor dienstig kan worden geleverd.20  

Gelet op het voorgaande hoeft het geen betoog dat de procesrechtelijke vereisten een 
niet te onderschatten obstakel vormen voor de bewijslevering via het klassieke 
getuigenverhoor.21 Voor een getuigenverhoor zal vaak impliciet een afweging gemaakt 

                                                           
14 L. CADIET et E. JEULAND, Droit Judiciaire Privé, Paris, LexisNexis, 2011, 458, nr. 609 en H. SOLUS en R. 

PERROT, Droit Judiciaire Privé, III, Paris, Sirey, 1991, 751, nr. 887. 

15 X, “Schriftelijke getuigenverklaring niet langer vormvrij”, www.admb.be. 
16 D. MOUGENOT, “La loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de 

simplifier les règles qui gouvernent le procès civil", JT 2012, afl. 6490, 636, nr. 14. 
17 Cass. (fr.) 2e civ. 28 februari 1978, D. 1979, IR 509 en Cass (fr.) com. 3 november 1983, Bull.civ.IV, n° 
290. 
18 P. DE BAETS, Getuigenverhoor in privaatrechtelijke geschillen in APR, Gent, Story-Scientia, 2000, 8-15 
en L. VERHAEGEN, Het Getuigenbewijs, Gent, Mys & Breesch uitgevers, 1999, 8-13. 
19 Cass. 1 oktober 1982, Arr. Cass. 1982-83, 171; Pas. 1983, I, 154; R.W. 1982-83, 2738; Cass. 16 
september 1996, Pas. 1996, I, 808, nr. 311; Cass. 4 maart 1999, Arr.Cass. 1999, 313; P&B 1999, 332 en 
Cass. 11 mei 2009, AR S 080143 F.  
20 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, II, Brugge, Die Keure, 2009, 175, nr. 175. 
21 Daarnaast vormen die voorwaarden een rechtsgrond voor talrijke appelberoepen en 
cassatievoorzieningen, die meestal ingegeven zijn door de enkele bedoeling om de procedure nodeloos 
te rekken en zo tijd te winnen. 
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moeten worden tussen enerzijds het monetaire belang van de zaak en het te 
verwachten resultaat van de onderzoeksmaatregel, en anderzijds de steeds oplopende 
proceskosten en de vertraging van de procesgang. De rechter mag daarentegen een 
schriftelijke verklaring van derden aannemen van zodra het bewijs door getuigen 
materieelrechtelijk toelaatbaar is. 

7. De rechter moet er enkel voor zorgen dat de verklaringen die hem rechtstreeks 
worden toegezonden, aan beide partijen worden bezorgd (art. 961/2, eerste lid 
Ger.W.). In Frankrijk werd deze regel, die is ingegeven door de zorg om het 
tegensprekelijke karakter van het debat te garanderen en de rechten van verdediging 
te eerbiedigen22, in het verleden strikt toegepast. Het Franse Hof van Cassatie verbrak 
een arrest waarin de beroepsrechters zich gebaseerd hadden op attestations die ze 
ontvangen hadden na de neerlegging van de conclusies, maar zonder dat ze daarbij 
uitdrukkelijk melding hadden gemaakt van het feit dat die verklaringen op een 
correcte manier gecommuniceerd waren aan de andere partij.23 Desalniettemin 
besliste het Franse Hof van Cassatie dat een attestation waarop de rechter zich baseert, 
verondersteld wordt aan een tegensprekelijk debat te zijn onderworpen, toch op zijn 
minst tot op het ogenblik dat het tegenbewijs wordt geleverd.24 

8. Ten slotte bepaalt artikel 961/1 Ger.W. dat derden via een schriftelijke 
getuigenverklaring de rechter inzicht kunnen verschaffen in betwiste feiten ‘waarvan 
zij persoonlijk weet hebben’. Daarnaast vereist artikel 961/2., derde lid Ger.W dat de 
schriftelijke verklaring het relaas van de feiten bevat ‘waarbij de opsteller ervan 
aanwezig was of die hij zelf heeft vastgesteld’. SAMYN leidt uit die formulering af dat het 
opnemen van onrechtstreeks verkregen informatie in een schriftelijke verklaring niet 
mogelijk is.25 MOUGENOT daarentegen meent dat een indirecte getuigenis niet kan 
worden uitgesloten.26 

Het verschil in formulering tussen de twee bepalingen kan inderdaad aanleiding geven 
tot discussie. Artikel 961/1 Ger.W. laat de mogelijkheid van een indirecte getuigenis 
open, maar dat botst in zekere zin met de bewoordingen ‘aanwezig’ of ‘zelf vaststellen’ 
van artikel 961/2 Ger.W. Aangezien artikel 961/1 Ger.W. de toelaatbaarheid regelt en 
artikel 961/2 Ger.W. eerder formele vereisten bevat, dient het standpunt verdedigd te 
worden dat een indirecte getuigenis in een schriftelijke verklaring mogelijk moet zijn.  

Daarvoor kunnen er nog een aantal bijkomende argumenten gevonden worden. Ten 
eerste vermeldt de parlementaire voorbereiding van de wet van 16 juli 2012 niets in 
de richting van een verbod op indirecte getuigenissen. Daarnaast besliste het Hof van 
Cassatie reeds in 1980 in het kader van een mondeling getuigenverhoor dat een 
indirecte getuigenis door geen enkele wetsbepaling noch rechtsbeginsel verboden 
wordt.27 Bovendien oordeelt de rechter vrij over de bewijswaarde die hij hecht aan een 

                                                           
22 G. COUCHEZ en X. LAGARDE, Procédure civile, Paris, Sirey, 2011, 387, nr. 355. 
23 Cass (fr.) 3e Civ. 16 maart 1976, Bull. civ. III, n° 120. Voor een verklaring ondertekend door een getuige 
de dag vóór de zitting, zie Cass (fr.) 2e Civ. 21 oktober 1981, Gaz. Pal 1982, 1, 21 en RTD civ. 1982, 466, 
noot R. PERROT. 
24 Cass. (fr.) com. 28 juni 1977, Bull. Civ. IV, n° 188.  
25 B. SAMYN, “Schriftelijke verklaring van derden als nieuwe onderzoeksmaatregel”, Juristenkrant 2012, 
afl. 256, 17. 
26 D. MOUGENOT, “La loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de 
simplifier les règles qui gouvernent le procès civil", JT 2012, afl. 6490, 635, nr. 10. 
27 Cass. 25 februari 1980, RW 1980-81, 384. 
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dergelijke getuigenis; uiteraard zal hij zich extra voorzichtig moeten opstellen bij het 
beoordelen van de aangevoerde feiten.28  

Een vergelijking met de attestation toont aan dat er in het Franse recht geen bepaling 
bestaat analoog aan 961/1 Ger.W.29 Artikel 961/2 Ger.W. is daarentegen wel een 
letterlijke vertaling van de artikelen 200 tot 202 Code de procédure civile. Op basis van 
die bepalingen besliste het Franse Hof van Cassatie evenwel recentelijk dat een 
schriftelijke getuigenverklaring geweigerd kan worden, wanneer de opsteller zich 
beperkt heeft tot het neerschrijven van ‘enkele geruchten’30. Dat is natuurlijk nog een 
stuk verregaander dan het weergeven van informatie die men verkregen heeft van een 
concreet persoon die ze heeft waargenomen en vormt dan ook zeker geen helder 
argument ten voordele van het verbod op indirecte getuigenissen.   

Het lijkt er dus op dat de Belgische wetgever in het neerschrijven van artikel 961/1 
Ger.W. geen aandacht heeft besteed aan de tegenstrijdige bewoordingen van artikel 
961/2 Ger.W., die letterlijk vertaald werden uit het Franse recht. Daarom is het niet 
onwaarschijnlijk dat naast de rechtsleer, ook de Belgische rechtspraak verdeeldheid 
zal vertonen op dit punt, zolang het Belgische Hof van Cassatie hierover geen 
duidelijkheid heeft verschaft. Niets weerhoudt partijen er intussen van om indirecte 
getuigenverklaringen waarvan zij in het bezit zijn, aan te brengen.  

c) De vormvereisten 

9. Vroeger waren er geen specifieke voorwaarden vastgelegd voor de opmaak van 
een schriftelijke verklaring.31 Met de invoering van de wet van 16 juli 2012 is daar nu 
verandering in gebracht. Naast het relaas van de feiten, bevat de schriftelijke 
getuigenverklaring in overeenstemming met artikel 961/2 Ger.W. de volledige 
identificatie van de opsteller32, meer informatie over zijn verhouding tot de 
procespartijen33, de datum en de handtekening van de opsteller. Daarnaast moet de 
opsteller vermelden dat de verklaring is opgesteld voor overlegging aan de rechtbank 
en dat hij zich bewust is van het feit dat hij zich door een valse verklaring aan straffen 
blootstelt. Die dubbele vereiste moet vermijden dat een eenvoudig geschrift (zoals een 
brief) zonder medeweten van de auteur zou worden voorgelegd aan de rechtbank. De 
opsteller zou mogelijks het geschrift met meer omzichtigheid hebben omkleed, indien 
hij geweten zou hebben dat het als bewijs in rechte zou worden aangewend.34 Ten 
slotte moet ook een fotokopie van een officieel document dat de identiteit van de 
opsteller aantoont en waarop zijn handtekening voorkomt, als bijlage worden 
toegevoegd. 

10. Op het eerste zicht lijken deze zeer strikte vormvereisten de geldigheid van vele 
getuigenverklaringen in het gedrang te brengen. De parlementaire voorbereiding stelt 

                                                           
28 Brussel 3 oktober 1978, Rev. trim. dr. fam. 1980, 64; Luik (1e k.) 27 oktober 1998, Divorce 2000, 115; 
P. DE BAETS, Getuigenverhoor in privaatrechtelijke geschillen in APR, Gent, Story-Scientia, 2000, 5, nr. 2. 
29 Artikel 961/2 Ger.W. is wel een letterlijke vertaling van de artikelen 200 tot 202 CPC. 
30 Cass. (Fr.) 3 maart 2010, nr. 09-11606, onuitg, www.legifrance.gouv.fr. 
31 X., “Schriftelijke getuigenverklaring niet langer opgesteld naar goeddunken!” , www.claeysengels.be 
en X, “Schriftelijke getuigenverklaring niet langer vormvrij”, www.admb.be. 
32 Naam, de voornamen, de geboortedatum en –plaats en het beroep van de opsteller 
33 Indien nodig: de graad van bloed- of aanverwantschap, of er sprake is van ondergeschiktheid 
tegenover de partijen, of ze samenwerken dan wel of ze gemeenschappelijke belangen hebben. 
34 H. SOLUS en R. PERROT, Droit Judiciaire Privé, III, Paris, Sirey, 1991, 754, nr. 892. 
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echter dat deze niet voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid.35 Daarnaast kan de 
afwezigheid van de nietigheid ook gestaafd worden aan de hand van art. 860 Ger.W., 
dat bepaalt dat een proceshandeling niet nietig kan worden verklaard tenzij de wet dat 
uitdrukkelijk voorschrijft.36  

Het zal dus de rechter zelf zijn die een oordeel velt over de kwaliteit van de verklaring 
en beslist in welke mate hij er ‘gehoor’ aan wil geven. Wanneer de rechter toch een 
schriftelijke getuigenverklaring afwijst, doet hij dat niet omwille van de 
onregelmatigheden an sich, maar eerder omdat de verklaring dermate is aangetast, dat 
het niet langer geoorloofd is om er enige geloofwaardigheid aan te hechten. Uiteraard 
moet de rechter in zijn motivatie dan wel goed benadrukken waarom de verklaring 
niet regelmatig is en wat de impact daarvan is op het bewijs van de betwiste feiten.37 

11. Het Franse Hof van Cassatie stelt zich eerder soepel op ten aanzien van 
onregelmatige verklaringen. 38 Het Hof bevestigde namelijk reeds bij herhaling dat het 
aan de bodemrechter toekomt om te oordelen over de waarde van een naar vorm 
onregelmatige attestation en of deze al dan niet in overweging moet worden 
genomen.39 Daarenboven dient er opgemerkt te worden dat het Belgische Hof van 
Cassatie voor het klassieke getuigenverhoor ook geen al te zware verwachtingen meer 
stelt betreffende de formele voorwaarden.40 Met een vrij grote mate van zekerheid kan 
er dienvolgens voorspeld worden dat slechts in uitzonderlijke gevallen het 
aangebrachte, maar naar vorm onregelmatige bewijs, niet in beschouwing zal worden 
genomen. 

d) De bewijswaarde 

12. Het grootste voordeel van de wettelijke reglementering van de schriftelijke 
getuigenverklaring zou kunnen liggen op het vlak van de bewijswaarde. De 
bewijswaarde (‘la valeur probante’) kan omschreven worden als het vertrouwen, het 
krediet, de ernst of de waarachtigheid die de rechter in eer en geweten kan hechten 
aan een getuigenis.41 Dat heeft op zijn beurt een implicatie op de rechtsfeiten of 
rechtsgevolgen die uit het bewijs kunnen of moeten worden afgeleid (bv. 
gebondenheid aan de beschikking, juistheid van de verklaring tot tegenbewijs, 
vermoede feiten, enz.).42  

                                                           
35 Wetsvoorstel (C. BROTCORNE) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, 
met het oog op het afschaffen van dure en nutteloze procedurele vormvereisten, Parl. St. 2011-12, nr. 
53-0075/002, 4. 
36 D. MOUGENOT, “La loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de 
simplifier les règles qui gouvernent le procès civil", JT 2012, afl. 6490, 635, nr. 12. 
37 Ibid., nr. 11. 
38 Cass. (fr.) Soc. 9 oktober. 1996, Procédures déc. 2000, afl. 500, 325 en Cass. (fr.) 2e civ. 11 juli 1979, D. 
1980, 466. 
39 Cass. (fr.) 1e civ. 29 april 1981, Bull. Civ., n° 313 en RTD civ. 1981, 900, obs. R. PERROT en Cass (fr.) 1e 
Civ. 14 december 2004, RTD civ. 2005, 108. 
40 Cass. 13 november 2003, Arr.Cass. 2003, afl. 11, 2086, NJW 2004, afl. 60, 200 en Pas. 2003, afl. 11, 
1805 (arrest a quo: Antwerpen 10 mei 2000); D. SCHEERS, “Onregelmatig getuigenverhoor maakt 
daarom getuigenis niet nietig”, De Juristenkrant 2003, afl. 80, 1. 
41 P. DE BAETS, Getuigenverhoor in privaatrechtelijke geschillen in APR, Gent, Story-Scientia, 2000, 54-55, 
nr. 127 en B. SAMYN, Privaatrechtelijk bewijs. Een diepgaand en praktisch overzicht, Gent, Story-
Publishers, 2012, 335, nr. 427. 
42 M.E. STORME, “De invoering van de elektronische handtekening in ons bewijsrecht – een inkadering 
van en commentaar bij de nieuwe wetsbepalingen”, RW 2000-01, 1506, nr. 6. 
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In beginsel hebben getuigenissen, net als feitelijke vermoedens, een zogenaamde ‘vrije 
bewijswaarde’. De rechter beoordeelt hun bewijswaarde dus soeverein43, wat betekent 
dat hij afhankelijk van het geval geen of meer geloofwaardigheid aan de ene of andere 
verklaring kan hechten.44 Dat beginsel vindt zijn grondslag in de leer van de innerlijke 
overtuiging.45 Zolang de rechter de bewijskracht van de aangebrachte bewijs-
elementen respecteert, mag hij een feit als bewezen aannemen vanaf het ogenblik dat 
hij persoonlijk meent te weten dat het om de waarheid gaat.46  

13. Aangezien zowel de schriftelijke verklaring als het mondelinge getuigenverhoor 
een vrije bewijswaarde hebben, staan ze juridisch-theoretisch op een gelijke hoogte. 47. 
De realiteit is echter dat een getuige voorafgaand aan het mondelinge getuigenverhoor 
uitgenodigd wordt om een eed af te leggen (art. 934 Ger.W.). Het spreekt daarom voor 
zich dat de rechter in het verleden geneigd was een grotere bewijswaarde te hechten 
aan de mondelinge procedure. Nu de schriftelijke getuigenverklaring ook opgenomen 
is in het gerechtelijk wetboek met alle formele vereisten vandien, zal een schriftelijke 
verklaring die aan alle voorwaarden voldoet logischerwijze een grotere bewijswaarde 
toegekend krijgen dan voorheen.48 

Of de Belgische rechtspraak zal evolueren naar een volledig gelijkstelling qua 
bewijswaarde tussen de twee onderzoeksmaatregelen, valt nog af te wachten. Vooral 
de afwezigheid van de eed bij de schriftelijke getuigenverklaring vormt hiervoor een 
struikelblok.49 Niettemin besliste het Franse Hof van Cassatie al in 1954 dat de 
afwezigheid van een eedaflegging niet mag betekenen dat de beweringen in een 
schriftelijke verklaring a priori een mindere bewijswaarde zouden hebben dan het 
mondelinge verhoor.50 Sindsdien is het in Frankrijk vooral afhankelijk van de 
omstandigheden of de rechter zijn oordeel meer laat leiden door een mondeling 
verhoor, dan wel een schriftelijke verklaring.51 

e) De afdwinging van de onderzoeksmaatregel 

14. Een laatste aandachtspunt gaat naar de niet-bereidwillige getuigen. Vaak zullen 
getuigen onwillig zijn om een verklaring of een verhoor af te leggen. Vooral in het 
familierecht zullen mensen zich, dikwijls vanuit sociale overwegingen, niet willen 
mengen in de debatten. In het kader van het klassieke getuigenverhoor kan een 
procespartij, wanneer een getuige niet verschijnt na oproeping, de rechter verzoeken 
om die persoon te dagvaarden (art. 925 Ger.W.). Indien hij niet op deze uitnodiging 
ingaat, kan hij veroordeeld worden tot een geldboete (art. 926 Ger.W.) en zal hij 
                                                           
43 Cass. 1 februari 1990, Arr. Cass. 1989-90, 718. 
44 P. DE BAETS, Getuigenverhoor in privaatrechtelijke geschillen in APR, Gent, Story-Scientia, 2000, 55, nr. 
128. 
45 S. STIJNS, Verbintenissenrecht, II, Brugge, Die Keure, 2009, 184, nr. 275. 
46 B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, 463, nr. 161. 
47 D. MOUGENOT, “La loi du 16 juillet 2012 modifiant le Code civil et le Code judiciaire en vue de 
simplifier les règles qui gouvernent le procès civil", JT 2012, afl. 6490, 635, nr. 9. 
48 In dezelfde zin schrijft PERROT in Frankrijk “ces formalités sont destinées à faire de l’attestation un 
véritable substitut du témoignage oral" (J. HAUSER, “Chronique de Jurisprudence : Personnes et droits de 
la famille”, RTD civ. 2005, 109). 
49 B. SAMYN, “Schriftelijke verklaring van derden als nieuwe onderzoeksmaatregel”, Juristenkrant 2012, 
afl. 256, 17. 
50 Cass. (fr.) Civ. 1 juni 1954, D. 1954, 589. Onder andere bevestigd in Cass (fr.) Civ. 11 januari 1978, Bull. 
civ. III, n° 130.  
51 H. SOLUS en R. PERROT, Droit Judiciaire Privé, III, Paris, Sirey, 1991, 756, nr. 894. 
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moeten opdraaien voor de kosten (art. 930 Ger.W.). Dergelijk afdwingmechanisme 
hebben procespartijen uiteraard niet bij de hand indien zij een getuigenbewijs via 
verklaring wensen op te werpen. In sommige gerechtelijke procedures zullen partijen 
dan ook genoodzaakt zijn om een mondeling getuigenverhoor te vorderen. 

III. Toepassing in het familierecht 

15. In het tweede deel van deze bijdrage willen we ingaan op de aanwending van 
getuigenissen als bewijsmiddel in het familierecht. Het adagium actori incumbit 
probatio zette procespartijen onder de ‘oude’ echtscheidingswet er vaak toe aan een 
getuigenverhoor te vorderen, teneinde een schuldgrond in hoofde van de echtgenoot 
te bewijzen. Met de inwerkingtreding van de echtscheidingswet van 27 april 2007 is 
het belang van het getuigenbewijs in grote mate afgenomen. Toch zijn er na de 
invoering van voornoemde wet nog enkele situaties te bedenken waar het 
getuigenverhoor en vooral ook de schriftelijke verklaringen een rol van betekenis 
kunnen spelen. 
 
a) Bewijs van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk 

16. Sinds de nieuwe echtscheidingswet van 2007 kan de echtscheiding zowel 
gezamenlijk als eenzijdig gevorderd worden op grond van de onherstelbare 
ontwrichting, waarvan het bewijs met alle middelen van recht kan worden geleverd 
(art. 229, § 1 B.W.). Omwille van de invoering van de kortere rechtsplegingstermijnen 
en rekening houdend met het feit dat de onherstelbare ontwrichting aanvaard wordt 
van zodra een feitelijke scheiding zes maanden52 of resp. één jaar bewezen wordt, 
spelen de bewijsmiddelen die traditioneel een langdurig debat met zich meebrengen 
(zoals bv. het klassieke getuigenverhoor) nog slechts een bijrol.53  

De schriftelijke getuigenverklaring van derden zou daarentegen wel nog een nuttig 
instrument kunnen zijn in bepaalde situaties. Dat blijkt in Frankrijk des te meer het 
geval te zijn. Daar schrijft GEBLER dat de attestations (samen met de medische 
attesten, de processen-verbaal van klachtneerlegging en de vaststellingen van de 
gerechtsdeurwaarder) de geprivilegieerde manier van bewijsvoeren zijn ter 
ondersteuning van een verzoek tot echtscheiding.54 

17. Bij de vordering tot echtscheiding moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen twee hypotheses. 

In het geval de echtgenoten reeds gedurende een bepaalde periode feitelijk gescheiden 
leefden, kunnen getuigenverklaringen opgeworpen worden als aanvullend bewijs 
teneinde de feitelijke scheiding aan te tonen, naast een getuigschrift van woonst of een 
huurcontract.55 Toch is het niet ondenkbaar dat er geen van beide kan worden 
voorgelegd (bijvoorbeeld omdat een gehuwde niet onmiddellijk zijn adres heeft willen 
wijzigen) of dat de echtgenoten ondanks hun afzonderlijke inschrijving nog een zekere 

                                                           
52 In geval van echtscheiding op gezamenlijk verzoek: aanvaarding van de onherstelbare ontwrichting 
indien zes maanden feitelijke scheiding wordt bewezen of indien bevestiging van gezamenlijke wil om 
uit de echt te scheiden op een zitting drie maanden na de eerste verschijning van partijen (art. 229, §2 
B.W.; art. 1255, §1 Ger.W.) 
53 F. APS, “Commentaar bij art. 1255 Ger.W.” in Comm. Ger., Mechelen, Kluwer, 2012, 187. 
54 L. GEBLER, “La production et la communication des pièces », AJ Famille 2009, 368. 
55 Rb. Aarlen (1e kamer), 10 oktober 2008, RTDF 2009, 437. 
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tijd hebben samengewoond.56 In dergelijke situaties zou de schriftelijke verklaring de 
meest voor de hand liggende manier van bewijsvoeren kunnen zijn. Artikel 1255, § 4 
Ger.W. bepaalt immers dat de feitelijke scheiding door alle wettelijke middelen kan 
worden bewezen, met uitzondering van de bekentenis en de eed. 

In het tweede geval, waarin niet noodzakelijk sprake is van een feitelijke scheiding, 
kan de onherstelbare ontwrichting worden aangetoond op basis van het al dan niet 
foutieve gedrag van de andere echtgenoot (overspel, mishandeling, zware 
strafrechtelijke veroordeling, geestesstoornis, ...).57 Het doel van het aanbrengen van 
dit niet makkelijk te leveren bewijs, ligt er in om de echtscheiding op een snellere 
manier te verkrijgen. In die uitzonderlijke situatie heeft het geen zin om een 
getuigenverhoor te vorderen, omdat men het risico loopt dat de procedure langer 
aansleept dan het laten verstrijken van de voorgeschreven termijnen van feitelijke 
scheiding of rechtspleging. Een schriftelijke getuigenverklaring van een derde, waarin 
bijvoorbeeld een overspel of mishandeling wordt aangevoerd, zou daarentegen wel 
vlot te hanteren zijn.58 Bovendien worden er op die manier pijnlijke confrontaties in de 
rechtbank vermeden, hoewel deze reeds ruim een jaar, sinds de afschaffing van de 
verplichte persoonlijke verschijning van partijen, vrij beperkt blijven. Sindsdien staat 
het zoals in elk burgerlijk geschil, de rechter vrij partijen in persoon op te roepen.59 

18. Het verbod om bewijs te leveren door middel van getuigenverhoren van 
gemeenschappelijke kinderen en kleinkinderen (art. 931, tweede lid Ger.W.) geldt 
eveneens voor schriftelijke getuigenverklaringen. De wetgever wil immers vermijden 
dat kinderen de spilfiguur zouden worden in een conflict dat tussen hun ouders (of 
grootouders) gerezen is. Hoewel dat uitgangspunt reeds vóór de invoering van de wet 
van 16 juli 2012 werd aangenomen60, vereist artikel 961/2, tweede lid Ger.W. nu 
expliciet dat verklaringen maar kunnen worden opgesteld door personen die aan de 
voorwaarden voldoen om als getuige gehoord te worden. 

In Frankrijk deelt men de mening dat kinderen, onder welke vorm dan ook, niet mogen 
worden opgeroepen om te getuigen tegen hun ouders.61 Het Franse Hof van Cassatie 
twijfelde zelfs niet om het verbod verder uit te breiden naar de natuurlijke kinderen, 
de descendenten die afstammen uit een vorig huwelijk van één van de echtgenoten of 

                                                           
56 P. SENAEVE, “De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: vereisten, bewijsrecht en 
rechtspleging” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De beëindiging van de 
tweerelatie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 88, nr. 117. 
57 Art. 229, §1 BW; F. SWENNEN, “Doelstellingen van de hervorming. Echtscheiding op grond van 
onherstelbare ontwrichting van het huwelijk”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het echtscheidingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 28-31. 
58 Meestal hebben die getuigenissen geen betrekking op feiten die het overspel bewijzen, doch wel 
onrechtstreeks laten vermoeden. Aangezien overspel ook door vermoedens kan worden bewezen, 
leveren getuigenissen dus slechts het onrechtstreeks bewijs van overspel (W. FORRIER en J. GERLO, 
“Commentaar bij (oud) artikel 229 BW”, in Comm.Pers., Mechelen, Kluwer, 1999, 156). 
59 Art. 3 wet 5 april 2011 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en 
de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft en tot invoering van een kennisgeving over het 
bestaan en het nut van bemiddeling in echtscheidingszaken, BS 16 juni 2011, 35.811. 
60 P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 2008, 554, nr. 1598 en P. 
SENAEVE, “De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting: vereisten, bewijsrecht en 
rechtspleging” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De beëindiging van de 
tweerelatie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 88, nr. 117. 
61 Cass (fr.) 2e Civ. 14 november 1973, D. 1974 en Cass (fr.) 2e Civ. 5 februari 1986, JCP 1986, I.V. 101. 
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zelfs naar de echtgenoten van de kinderen.62 Aan de andere kant besliste het Franse 
Hof van Cassatie dat het verbod niet geldt voor de gedwongen overlegging van stukken 
die zich bevinden in de handen van de kinderen. De rechter kan dus rechtmatig 
opleggen aan een kind dat het kind een stuk voorlegt waarvan hij bestemmeling was 
om dat te gebruiken in een echtscheidingsprocedure tussen de ouders.63 

b) Bewijs van de zware fout als exceptie tegen vordering tot onderhoudsuitkering 

19. Onderhoudsuitkeringen tussen gewezen echtgenoten zijn zowel mogelijk bij 
echtscheiding door onderlinge toestemming als bij echtscheidingen op grond van 
onherstelbare ontwrichting. Zo onder het oude echtscheidingsrecht enkel aanspraak 
kon gemaakt worden op een onderhoudsuitkering ten laste van de schuldige ex-
echtgenoot, wordt sinds 2007 de schuldnotie losgekoppeld van de 
alimentatievordering. Men spreekt van een principiële gerechtigheid op uitkering voor 
de behoeftige echtgenoot.64  

Het belang van de bewijsvoering is sindsdien te vinden in de exceptie van zware fout 
tegen de vordering tot onderhoudsuitkering (art. 301, § 2 BW). De bewijslast werd dus 
omgekeerd. Terwijl het bewijzen van een fout onder de oude wet een voorwaarde was 
voor het verkrijgen van alimentatie door de uitkeringsgerechtigde echtgenoot, is het 
onder de nieuwe wet een uitzondering geworden op het betalen van onderhoud door 
de uitkeringsplichtige echtgenoot.65  

20. Niet zelden worden in het kader van het bewijs van de ‘zware fout’ 
tegengestelde feiten aangebracht door de (ex-)echtgenoten, gestaafd met twijfelachtige 
bewijsstukken (zoals onder andere ongedateerde brieven, sms’en, e-mails).66 Dergelijk 
bewijsmateriaal loopt het risico om geweerd te worden uit de debatten, omdat het 
vaak verkregen werd zonder medeweten van de andere echtgenoot via een schending 
van het recht op eerbiediging van het briefgeheim (art. 29 GW) of het recht op 
eerbiediging van het privéleven (art. 10 EVRM en art. 22 GW). 

Sinds het cassatiearrest van 10 maart 2008 moet onrechtmatig verkregen 
bewijsmateriaal weliswaar niet meer automatisch uit de debatten worden geweerd67, 
maar toch bestaat er nog heel wat onduidelijkheid over de toepassingsvoorwaarden 
waaronder zo’n bewijs kan worden aangewend in de burgerlijke procedure.68 Een 
onrechtmatige verkrijging van vertrouwelijke briefwisseling zou bijvoorbeeld de 
betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal kunnen aantasten of het recht op eerlijk 

                                                           
62 J. HAUSER, « Jurisprudence Française en matière de droit civil – personnes droits de la famille », RTD 
civ. 1993, 103. 
63 Cass. (Fr.) 2e Civ. 19 januari 1983, Bull.civ. 1983 n° 12. 
64 J. DU MONGH, “De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting” 
IN J. DU MONGH en P. SENAEVE, Onderhoudsgelden tussen voor kinderen en tussen ex-echtgenoten, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 184, nr. 343; P. SENAEVE, Compendium van het Personen- en Familierecht, 
Leuven, Acco, 2008, 569, nr. 1652; G. VERSCHELDEN en I. MARTENS, “Alimentatie tussen ex-
echtgenoten” in X., Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters, Antwerpen, Die Keure, 2008, 117. 
65 G. VERSCHELDEN en I. MARTENS, “Alimentatie tussen ex-echtgenoten” in X., Rechtskroniek voor de 
vrede- en politierechters, Antwerpen, Die Keure, 2008,119. 
66 Antwerpen (3e k.) 21 april 2010, T.Fam. 2011, afl. 9, 223, noot C. VAN ROY. 
67 Cass. 10 maart 2008, NJW 2010, 195, noot K. VAN KILDONCK. 
68 B. ALLEMEERSCH en S. RYELANDT, « Licéité de la preuve en matière civile: un clone pour 
“Antigoon” », JT 2012, 168-170. 
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proces kunnen schenden.69 Bovendien blijft bepaalde rechtspraak vasthouden aan de 
vroegere meerderheidsvisie70 dat vertrouwelijke briefwisseling slechts kan worden 
aangewend voor zover die rechtmatig verkregen is.71  

Gelet op voorgaande is het niet onverstandig voor procespartijen om in 
ondergeschikte orde te vorderen om de aangevoerde feiten te mogen bewijzen door 
middel van getuigen. Voor de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2012 werden de 
(ex-)echtgenoten in een tussenvonnis dan ook vaak gemachtigd om de door hen 
aangebrachte feiten te bewijzen met “alle wettelijke bewijsmiddelen, getuigen 
inbegrepen”.72 Het gebruik van de snelle, goedkope en relatief gemakkelijk te 
verkrijgen schriftelijke getuigenverklaringen zouden die vertragende tussenstap in 
grote mate kunnen reduceren. Het is immers aanneembaar dat dergelijke 
verklaringen, die alle formele voorwaarden uit het gerechtelijk wetboek respecteren, 
voldoende draagkracht en bewijswaarde hebben om het oordeel van de rechter te 
vormen. Zodoende zou hij geen tussenvonnis meer hoeven uit te spreken en kan ook 
de gehele tijdsopslorpende procedure van het getuigenverhoor achterwege worden 
gelaten.  

21. Niettemin leert de ervaring in Frankrijk ons dat het van groot belang is dat de 
rechter de getuigenverklaringen met voldoende omzichtigheid onderzoekt, omdat 
verklaringen bij echtscheiding omwille van de eigen aard van de aangevoerde feiten 
vaak zullen zijn opgesteld door naaste vrienden of familieleden van de betrokken (ex-
)echtgenoten.73 

IV. Conclusie 

22. De wet van 16 juli 2012 werd in eerste instantie kritisch onthaald Men 
omschreef de wettelijke reglementering van de schriftelijke getuigenverklaring als 
overbodig en als een gemiste kans om de schriftelijke getuigenverklaring zonder meer 
op dezelfde hoogte te brengen als het mondeling getuigenverhoor. De eerste 
beoordelingen stelden dan ook dat de nieuwe onderzoeksmaatregel geenszins een 

                                                           
69 B. ALLEMEERSCH, “Stand van zaken en recente ontwikkelingen op het vlak van bewijs in rechte” in P. 
VAN ORSHOVEN en B. ALLEMEERSCH (eds.), Themis Gerechtelijk Recht, Brugge, Die Keure, 2010, 46, nr. 
18 en C. DECLERCK, “Briefgeheim tussen echtgenoten. Brave echtgenoten komen in de hemel, slimme 
echtgenoten overal” in C. DECLERCK, P. FOUBERT en A. OOMS, Geheimen in het recht, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, 248-249. 
70 Die strekking verdedigde dat hoewel echtgenoten een recht op nieuwsgierigheid hebben en 
principieel briefwisseling of e-mailverkeer kunnen voorleggen, zulks niet onverwijld gold. Men sprak 
immers over een gematigd recht, wat betekende dat dit recht slechts kon worden uitgeoefend onder 
cumulatieve voorwaarden, namelijk dat deze briefwisseling niet bezwaard was door het beroepsgeheim 
en voor zover deze rechtmatig was verkregen (Cass. (1e k.) 27 januari 2000, RW 2000-01, 812, noot F. 
APS; Gent (11e k.) 12 januari 2006, TGR 2006, 117; Antwerpen 19 december 2007, R.W. 2008-2009, 
1558; Antwerpen (3e k.) 21 april 2010, T. Fam 2011, 227, noot C. VAN ROY en F. APS “Het recht op 
nieuwsgierigheid tussen echtgenoten en de toelaatbaarheid van geluidsmaterialen in het kader van een 
echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten”, EJ 2000, 33). 
71 Antwerpen 21 april 2010, T. Fam. 2011, 223-227, noot C. VAN ROY. 
72 Rb. Luik 24 april 2008, JLMB 2008, 1049; Rb. Aarlen (1e k.), 10 oktober 2008, RTDF 2009, 437. 
73 L. GEBLER, “La production et la communication des pièces », AJ Famille 2009, 368. HAUSER wijst 
eveneens op het belang van het naleven van de formele voorwaarden, omdat echtscheidingsprocedures 
bij uitstek nood hebben aan het weren van attestations die tot stand zijn gekomen in dubieuze 
omstandigheden (J. HAUSER, « Chronique de Jurisprudence : Personnes et droits de la famille », RTD civ. 
2005, 109). 
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alternatief kon vormen voor het (omslachtige) getuigenverhoor.74 Een kanttekening 
die we daarbij kunnen maken, is dat de attestations in Frankrijk zo’n groot succes 
kennen dat het klassieke getuigenverhoor er bijna volledig voorbijgestreefd is.75 
Eenzelfde wettelijke omkadering heeft daar blijkbaar dus wel voor een omwenteling 
gezorgd.76 

23. We stelden ons dan ook de vraag of de wet van 16 juli 2012 eenzelfde evolutie 
zou kunnen teweegbrengen in het Belgische recht. Een aantal elementen lijken in die 
richting te wijzen. Artikel 875bis Ger.W. bepaalt immers dat “de rechter de keuze van de 
onderzoeksmaatregel dient te beperken tot hetgeen volstaat om het geschil op te lossen, 
waarbij de meest eenvoudige, snelle en goedkope maatregel de voorkeur geniet”. 
Aangezien de schriftelijke getuigenverklaring zijn beknoptheid, beheersing van 
gedachte en snelheid als grote voordelen te bieden heeft, voldoet dit mechanisme in 
vele gevallen bij uitstek aan die criteria. Daarnaast zou de wettelijke implementatie 
een extra stimulans kunnen betekenen voor advocaten om een beroep te doen op deze 
onderzoeksmaatregel. 

24. Toch zijn er ook een aantal factoren die ervoor zorgen dat de rol van het 
mondelinge getuigenverhoor nog niet volledig uitgespeeld is. Ten eerste is het 
klassieke getuigenverhoor nog steeds goed ingebed in het Belgisch justitieapparaat en 
in de gebruiken van al zijn actoren. Daarnaast kan een niet-bereidwillig getuige enkel 
gedwongen worden om mee te werken aan de bewijsvoering door het vorderen van 
een getuigenverhoor. Ten slotte verzekeren de mondelinge procedure en de 
persoonlijke verschijning van de getuige steeds beter de waarachtigheid en 
spontaniteit van de getuigenis. Rekening houdend daarmee en door de aanwezigheid 
van de verplichte eedaflegging zullen rechters de bewijswaarde van een mondeling 
getuigenverhoor steeds a priori hoger inschatten dan die van een schriftelijke 
getuigenverklaring.  

25. Daarom dient er besloten te worden dat een volledige doorbraak er maar zou 
kunnen komen indien het Hof van Cassatie, naar Frans voorbeeld, zou beslissen tot een 
volledige gelijkstelling van het getuigenverhoor en de schriftelijke getuigenverklaring 
op het vlak van bewijswaarde. In afwachting daarvan moeten we echter concluderen 
dat de uitspraak “scripta manent, verba volant” nog niet opgaat voor getuigenissen in 
rechte.  

26. In het familierecht kan een schriftelijke getuigenverklaring, die aan alle formele 
voorwaarden voldoet, bij het bewijs van de onherstelbare ontwrichting en van de 
exceptie van de zware fout in bepaalde gevallen een goedkoop en handig alternatief 

                                                           
74 B. SAMYN, “Schriftelijke verklaring van derden als nieuwe onderzoeksmaatregel”, Juristenkrant 2012, 
afl. 256, 17. 
75 F. ERDMAN en G. DE LEVAL, “Justitiedialogen” syntheseverslag opgemaakt op verzoek van M. Laurette 
Onkelinx, Brussel, FOD Justitie, 2004, 229. 
76 Natuurlijk mogen we nooit de ‘context’ van de regelgeving uit het oog verliezen. Het wettelijk kader 
van de schriftelijke getuigenverklaring is misschien letterlijk overgenomen vanuit Frankrijk, maar dat is 
geen garantie dat het gebruik en de perceptie van die onderzoeksmaatregel in België hetzelfde zal zijn. 
Zie P. LEGRAND die E. HOFFMAN citeert “You can’t transport human meanings whole from one culture to 
another any more than you can transliterate a text” en “in order to transport a single word without 
distortion, one would have to transport the entire language around it” (P. LEGRAND, “The Impossibility of 
‘Legal Transplants’”, 4 Maastricht J. Eur. & Comp. L. 111, 117. Zie als reactie hierop: A. WATSON, “Legal 
Transplants and European Private Law” in Ius commune lectures on European private law, Maastricht, 
Maastricht University, 2000, 1-16.) 
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zijn voor het klassieke getuigenverhoor. Wel zullen de schriftelijke verklaringen 
omwille van de eigen aard van de echtscheidingsprocedure meestal zijn opgesteld 
door familieleden of vrienden, zodat er een nog grotere waakzaamheid van de rechter 
op de naleving van de voorgeschreven vormvereisten vereist is. Een rechter moet 
immers steeds proberen te vermijden dat zijn oordeel gevormd wordt door 
verklaringen die tot stand gekomen zijn in dubieuze omstandigheden. 
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