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Voorwoord 

 

Deze masterproef is het resultaat van een tweejarig onderzoek naar de executieproblemen van 

uitvoerbare titels tussen ex-echtgenoten. Heden ten dage bevinden sommige ouders van goede 

vrienden zich in een vechtscheiding. Niet alleen hun kinderen, maar ook de ouders zelf zijn het 

slachtoffer van de executieproblemen met financiële moeilijkheden als gevolg. Vooral de wil om die 

problemen te voorkomen heeft mijn interesse voor dit onderwerp aangewakkerd.  

Aangezien mijn masterproef handelt over delicate gevolgen tussen ouders, werd mij gevraagd geen 

namen te vermelden. Maar ik wens die ouders te bedanken voor hun tijd en het praktische inzicht die 

ze mij hebben gegeven in de materie. Graag zou ik mijn promotor Karen Broeckx willen bedanken 

voor de begeleiding die samen met haar lessen over beslag- en executierecht onontbeerlijk waren om 

dit werk tot een goed einde te brengen. Ook wil ik mijn eigen ouders, mijn zus en mijn vrienden 

bedanken voor de steun die ze mij hebben gegeven mijn hele studieloopbaan lang. Ten slotte zou ik 

Griet Van de Steene willen bedanken voor het nalezen van mijn masterproef. 

 

Valérie Cambier 
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Inleiding 

Het betalen van alimentatie na echtscheiding aan kind of ex-echtgenoot kan tal van problemen met 

zich meebrengen. Partijen zijn niet altijd even gewillig financieel tussen te komen voor uitgaven ter 

voorziening van het levensonderhoud van hun ex-partner en/of kind. Het is algemeen geweten dat een 

echtscheiding in vele gevallen financiële nadelen met zich meebrengt voor één of beide partijen. Niet 

alleen is er de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijke vermogen en kunnen de 

huishoudelijke kosten niet meer worden gedeeld, ook advocaten en rechtsplegingkosten moeten 

worden betaald. Zowel ouder als kind kunnen het slachtoffer worden van de conflicten die de 

echtscheiding met zich meebrengt. Het is met andere woorden een maatschappelijk probleem 

waarvoor oplossingen moeten worden gevonden. Dit onderzoek wil daartoe bijdragen door de 

problemen bloot te leggen die aan de basis liggen van die conflicten en door er oplossingen voor aan te 

reiken. 

De echtscheidingsprocedure die ex-echtgenoten verkiezen, zal in grote mate afhangen van hun 

onderlinge verstandhouding. Als partijen de echtscheidingsprocedure van onderlinge toestemming 

hanteren, dienen ze zelf tot een overeenkomst te komen voor zowel de onderhoudsbijdrage voor de 

kinderen als voor de onderhoudsbijdrage tussen henzelf. Als partijen scheiden onder de procedure van 

onherstelbare ontwrichting daarentegen, zal het meestal de rechter zijn die de onderhoudsbijdrage 

vastlegt. Onafhankelijk van de echtscheidingsprocedure die de ex-echtgenoten hebben gekozen, 

ontstaan de problemen als de onderhoudsplichtige de alimentatie niet betaalt. Daarom gaan we in 

eerste instantie na met welke uitvoerbare titel de alimentatiegerechtigde kan overgaan tot de 

gedwongen tenuitvoerlegging van niet-betaalde alimentatiegelden. Enerzijds zal onderzocht worden in 

welke rechterlijke beslissingen de onderhoudsbijdrage voorkomt en hoe die wordt uitgewerkt in de 

tijd. Anderzijds zullen we nagaan in welke mate de inhoud en de vorm van de familierechtelijke 

overeenkomst bepalend zijn voor de executie ervan.  

We bespreken in tweede instantie de taak van de beslagrechter om na te gaan of de uitvoerbare titel 

aan de vereiste voorwaarden voldoet voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan zonder zijn 

bevoegdheidsgrenzen te overschrijden.  

Een belangrijk aspect om mee te nemen in dit onderzoek is dat een uitvoerbare titel zijn geldigheid kan 

verliezen, waardoor de alimentatie niet meer kan worden afgedwongen. De uitvoerbare titel 

weerspiegelt immers de situatie tussen partijen op het ogenblik van zijn ontstaan. Maar tal van latere 

omstandigheden kunnen de materieelrechtelijke verhouding tussen de partijen wijzigen. Dat betreft de 

actualiteit van de uitvoerbare titel. Daarom zullen we in een volgende stap onderzoeken wanneer een 

uitvoerbare titel zijn actualiteit verliest. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de reikwijdte van 

de bevoegdheid van de beslagrechter en de problemen die kunnen opduiken bij het bepalen van zijn 

bevoegdheid.  

Net omdat de omstandigheden waarin de uitvoerbare titel werd opgesteld kunnen wijzigen, kan ook de 

alimentatie gewijzigd worden. Die kan immers onrechtvaardig zijn geworden als de situatie van 

ouders en/of kinderen is veranderd sinds het ontstaan van de uitvoerbare titel. Om die reden is het 

relevant voor dit onderzoek om te bespreken op welke manier de alimentatiebijdrage kan worden 

gewijzigd en onder welke voorwaarden. Het wettelijke kader daarvoor zal worden geschetst in het 

hoofdstuk dat gewijd is aan de vorderingen tot wijziging en afschaffing van de alimentatiebijdrage.  
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Allesbepalend voor de inhoud van de uitvoerbare titel is de draagwijdte van de onderhoudsplicht van 

de ouders ten opzichte van hun kinderen. De onderhoudsbijdrage die de onderhoudsplichtige moet 

betalen behelst naast de gewone maandelijkse kosten ook de buitengewone kosten. Maar die 

buitengewone kosten zijn vaak het voorwerp van discussie. Daarom zullen we in deze studie ook 

onderzoeken wat er begrepen wordt onder buitengewone kosten, waarom die vaak problematisch 

blijken en hoe ze dan moeten worden opgenomen in de overeenkomst die ex-echtgenoten sluiten om 

problemen te verkomen.  

In een laatste stap zullen we de bescherming van de alimentatiegerechtigde bestuderen. Daarbij zal 

naast de bespreking van het supervoorrecht een overzicht worden gegeven van de verschillende 

invorderingsmogelijkheden waarover de alimentatiegerechtigde beschikt wanneer de 

onderhoudsplichtige nalaat de alimentatiebijdrage te betalen. Een eerste oplossing kan gevonden 

worden in het leggen van beslag. Een tweede manier om de alimentatie af te dwingen is het vorderen 

van een ontvangstmachtiging bij de rechter. En we sluiten af met het laatste redmiddel voor de 

alimentatiegerechtigde. Dat is het inroepen van de hulp van de Dienst Alimentatievorderingen. We 

zullen daarbij ook een kritische blik werpen op de werking van die dienst. 
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I. Uitvoerbare titel 

Voor de gedwongen tenuitvoerlegging van onderhoudsgelden is een uitvoerbare titel noodzakelijk. Die 

kan de vorm aannemen van een notariële akte of een rechterlijke beslissing. De uitvoerbare titel moet 

voldoen aan bepaalde voorwaarden om de onderhoudsbijdrage te kunnen afdwingen die erin bepaald 

werd. Die voorwaarden zullen in dit hoofdstuk slechts kort worden aangehaald, aangezien ze 

uitgebreid worden behandeld in het laatste hoofdstuk waarin het beslag aan bod komt. Vervolgens zal 

de onderhoudsverplichting van de ouders ten aanzien van het kind besproken worden. Omdat de 

onderhoudsverplichting de openbare orde raakt, is het noodzakelijk een beeld te hebben van de inhoud 

ervan en de vorderingsmogelijkheden van kind en ouder. Ten slotte zullen respectievelijk de 

rechterlijke beslissingen en familierechtelijke overeenkomsten als uitvoerbare titels worden besproken.  

1. Principe 
 

Artikel 1386 Ger. W. bepaalt dat vonnissen en akten alleen ten uitvoer kunnen worden gelegd op 

overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging. Alleen 

bevoegde openbare ambtenaren behelst met die taak kunnen een formulier van tenuitvoerlegging 

opstellen. Dat zijn bijvoorbeeld de griffier, de notaris, de ontvanger van registratierechten of de 

ontvanger der belastingen. Zelfs als de schuldeiser over een uitvoerbare titel beschikt, mag hij niet zelf 

overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging als de schuldenaar zijn verplichtingen niet vrijwillig 

nakomt. De uitvoerbare titel geeft de schuldeiser het recht zijn schuldvordering te innen met behulp 

van de door de wet vastgestelde dwangmiddelen. Het opschrift “Wij Albert II, Koning der Belgen…” 

machtigt de Staat over te gaan tot gedwongen executie op vraag van de schuldeiser. Bij het ontbreken 

van dat opschrift is de executie onrechtmatig. De tenuitvoerlegging geschiedt in principe op basis van 

de grosse maar bij uiterste noodzaak kan de rechter in kort geding de tenuitvoerlegging van de 

beschikking op de minuut bevelen krachtens artikel 1041 Ger. W.
1
 

Artikel 1494 Ger. W. bepaalt dat “geen uitvoerend beslag op roerend of onroerend goed mag worden 

gelegd dan krachtens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken.”  

Vooreerst moet de uitvoerbare titel een veroordeling uitspreken. Dat is niet het geval bij louter 

declaratoire en constitutieve vonnissen.
2
 De schuldvordering moet op het ogenblik van de 

tenuitvoerlegging nog bestaan. De beslagrechter dient daarvoor de rechtmatigheid van de 

uitvoeringshandeling na te gaan en te oordelen over de actualiteit van de titel. Geldsomverbintenissen 

kunnen enerzijds worden uitgedoofd door bijvoorbeeld betaling, verjaring, compensatie, 

kwijtschelding van schuld en dading. Anderzijds kan het zijn dat de schuldvordering zich niet meer in 

het vermogen van de schuldeiser bevindt door de subrogatie of cessie van de schuldvordering.
3
 Aan de 

actualiteit van de uitvoerbare titel is in dit onderzoek een apart hoofdstuk gewijd.
4
  

Vervolgens dient de schuldvordering een zeker en vaststaand karakter te hebben. Dat houdt in dat het 

bedrag bepaald of minstens bepaalbaar moet zijn. De beslagrechter moet de schuld op een objectieve 

                                                           
1
 E. DIRIX, “Beslagrecht. Kort begrip van het beslag- en executierecht”, Leuven, Acco, 2010, 72; E. DIRIX en K. 

BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 160. 
2
 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 174. 

3
 B. DE TEMMERMAN, “Alimentatie en beslag” in I. DE KNIJF (ed.), Beslag- en executierecht, Gent, Larcier, 

2010, (51) 60. 
4
 Hoofdstuk III : Actualiteit van de uitvoerbare titel, infra pagina 21. 



4 
 

manier kunnen berekenen.
5
 Om overdreven formalisme te vermijden is het voldoende dat bij 

geldsomveroordelingen het bedrag zonder discussie berekend kan worden. Met andere woorden, het 

bedrag moet niet becijferd vermeld worden in de titel, maar alle elementen voor de berekening ervan 

moeten aanwezig zijn. Als er indexatieclausules werden opgenomen, moet vermeld worden welke 

index van toepassing is. Interesten zullen slechts verschuldigd zijn als de rechter of de akte die 

uitdrukkelijk toekent. Maar ook daarvan moet het bedrag niet becijferd vermeld worden in de 

uitvoerbare titel. Die soepele benadering vermijdt het tijd- en geldverlies die met een nieuwe 

procedure voor het bekomen van een uitvoerbare titel gepaard zouden gaan.
6
  

Tot slot dient de schuld opeisbaar te zijn.
7
 Het artikel 1494, tweede lid Ger. W. nuanceert die  

voorwaarde. Wanneer uitvoerend beslag gelegd wordt om de betaling te verkrijgen van vervallen 

termijnen van een schuldvordering over periodieke inkomsten, kan het ook plaatsvinden om de 

betaling te verkrijgen van de nog te vervallen termijnen, naarmate die vervallen.
8
  

2. Onderhoudsverplichting van ouders ten aanzien van kinderen 
 

De onderhoudsverplichting ten aanzien van kinderen kan bekeken worden vanuit twee invalshoeken. 

Enerzijds is er de verplichting in de ouder-kindrelatie en anderzijds is er de verplichting tegenover het 

kind in de ouder-ouderrelatie.  

Het kind verkrijgt een eigen recht op grond van artikel 203 §1 BW: “De ouders dienen naar 

evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de 

opvoeding en de opleiding van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting 

door na de minderjarigheid van het kind.” Een meerderjarig kind kan die vordering zelf instellen. Een 

minderjarig kind daarentegen is onbekwaam. Dat impliceert dat de ouder als wettelijke 

vertegenwoordiger moet optreden namens het kind. Het is evenwel mogelijk dat de rechter op verzoek 

van het Openbaar Ministerie een beheerder of een voogd ad hoc aanstelt, die de belangen van het 

minderjarige kind verdedigt.
9
 

De ouder heeft zelf ook het recht de onderhoudsverplichting in eigen naam te vorderen van de andere 

ouder op grond van artikel 203bis §2 BW: “Onverminderd de rechten van het kind kan elk van de 

ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen in de kosten die voortvloeien uit artikel 203 §1 

BW.” De ouder van een meerderjarig kind kan de bijdrage enkel door toepassing van dat artikel 

vorderen. Alleen als het kind minderjarig is, kan de ouder ook op grond van artikel 203 §1 BW 

onderhoudsgeld eisen namens het kind. Een derde-schuldeiser kan geen rechten putten uit het artikel 

203bis §2 BW om gemaakte kosten, zoals ziekenhuisrekeningen, ten aanzien van kinderen vergoed te 

zien.
10

  

Ouders dienen ook na de meerderjarigheid onderhoudsgeld te betalen als de opleiding van het kind 

niet is voltooid. Recente rechtspraak toont aan dat de onderhoudsplicht de dag van vandaag niet meer 

                                                           
5
 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 358. 

6
 D. SCHEERS, “Bewarend beslag in vogelvlucht” in I. DE KNIJF (ed.), Beslag- en executierecht, Gent, Larcier, 

2010, (21) 25-27. 
7
 S. BRIJS, “Over de uitvoering van een impliciet dispositief van een rechterlijke beslissing”, RDJP 2001, 81.  

8
 S. BROUWERS, Alimentatie in APR, Mechelen, Kluwer, 2009, 520. 

9
 S. BROUWERS en M. GOVAERTS, Alimentatievorderingen in Recht en Praktijk nr. 37, Mechelen, Kluwer, 2004, 

391. 
10

 B. DE TEMMERMAN, “Alimentatie en beslag” in I. DE KNIJF (ed.), Beslag- en executierecht, Gent, Larcier, 

2010, (51) 58-59. 
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automatisch vervalt bij het behalen van een einddiploma van het hoger onderwijs. In sommige 

gevallen blijft ze bestaan tijdens een tweede opleiding of specialisatiejaar.  

Om te beoordelen of die verdere opleiding het gevolg is van een normale evolutie en voortzetting heeft 

de rechter een ruime appreciatiebevoegdheid. De opleidingen dienen volgens sommige rechters in 

nauw verband te staan met elkaar. Zo vertoont een rechtenopleiding die volgt op een lerarenopleiding 

volgens de rechtbank van Gent voldoende samenhang. Het kind in casu had eerder een opleiding aan 

de Economische Hogeschool aangevat maar vroegtijdig stopgezet. Het oorspronkelijke doel om een 

masterdiploma te behalen toont volgens die rechter aan dat de opleiding een normale evolutie en 

voortzetting kent.
11

 Die rechter interpreteert de wet op een erg ruime manier.
12

 

Analoog daarmee oordeelt het vredegerecht van Roeselare dat de zinsnede “voltooiing van de 

opleiding” in een hedendaags kader dient te worden geplaatst. Het behalen van één diploma is geen 

garantie op een plaats op de arbeidsmarkt. Een student kan zich onderscheiden door verschillende 

opleidingen te volgen. Daarmee toont hij immers dat hij veelzijdig is. Die rechter oordeelde ook dat 

het kind niet moet bijdragen in de kosten van zijn studies met inkomsten uit vakantiearbeid.
13

 Ook het 

vredegerecht van Antwerpen stelde dat een bijkomend universitair diploma heden ten dage meer kans 

op tewerkstelling biedt. De onderhoudsplicht van de ouders blijft dan ook bestaan, zeker als de 

voortgezette opleiding een vervolg is van de eerste opleiding.
14

  

Daarbij moet opgemerkt worden dat de ruime appreciatiebevoegdheid van de rechter tot 

rechtsonzekerheid leidt. In zijn beslissing over het bedrag van de onderhoudsuitkering zal hij rekening 

houden met de financiële mogelijkheden van de ouders. Weinig vermogende ouders kunnen hun 

onderhoudsverplichting niet ontlopen door de keuze van hun kind voor een bepaalde opleiding te 

betwisten. De financiële middelen zullen worden verdeeld tussen ouder en kind. Maar de rechter kan 

in dergelijke gevallen wel de eigen inkomsten van het kind in rekening brengen of het kind de 

verplichting opleggen zijn studies deels te bekostigen met de inkomsten uit vakantiejobs.
15

    

De ouders zijn in solidum gehouden tot de onderhoudsverplichting. Daaruit volgt enerzijds dat bij het 

overlijden van een ouder of bij niet-naleving van de verplichting door één van hen, de andere ouder 

verplicht is volledig in te staan voor het onderhoud van het kind. Bij overlijden gaat de 

onderhoudsverplichting niet over op de erfgenamen, behalve als het tegenovergestelde bedongen werd. 

In de praktijk wordt vaak een levensverzekering afgesloten met de kinderen als begunstigde om 

problemen te vermijden. Anderzijds zal het vorderingsrecht van het kind tegenover beide ouders 

tenietgaan als het kind volledig wordt onderhouden door een of beide ouders. Als een ouder het 

onderhoud op zich nam en de andere ouder in gebreke blijft zijn bijdrage te betalen, kan de eerste 

ouder een vordering instellen op grond van artikel 203bis §2 BW. Als ouders niet in solidum zouden 

zijn gehouden te voorzien in het onderhoud van hun kind, zou dat artikel nutteloos zijn.
16

  

                                                           
11

 Rb. Gent 3 november 2005, RW 2006-07, 69; D. VAN LIERDE, “De ouderlijke verplichting tot het betalen van 

onderhoudsgeld aan het meerderjarige kind voor het volgen van een bijkomende opleiding”, T.Fam. 2009, 50.  
12

 D. VAN LIERDE, “De ouderlijke verplichting tot het betalen van onderhoudsgeld aan het meerderjarige kind 

voor het volgen van een bijkomende opleiding”, T.Fam. 2009, afl. 3, 50.  
13

 Vred. Roeselare 30 november 2006, T.Vred. 2007, 298; D. VAN LIERDE, “De ouderlijke verplichting tot het 

betalen van onderhoudsgeld aan het meerderjarige kind voor het volgen van een bijkomende opleiding”, T.Fam. 

2009, afl. 3, 49. 
14

 Vred. Antwerpen 25 januari 2005, RW 2004-05, 1357.  
15

 Vred. Fontaine-l’Evêque 26 december 2006, T.Vred. 2007, 308.  
16

 S. BROUWERS, “Alimentatie voor kinderen” in ORDE VAN  VLAAMSE BALIES (ed.), Handboek voor de 

advocaat-stagiair 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, (259) 268-269. 
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De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen in te staan voor het onderhoud van het kind. 

Het nieuwe artikel 203bis §1 BW definieert dat als volgt: “Elke ouder draagt bij in de kosten die 

voortvloeien uit de bij artikel 203 §1 BW bepaalde verplichting, in verhouding tot zijn respectievelijk 

aandeel in de samengevoegde middelen.” Het zijn dus de respectieve middelen van elke ouder die in 

aanmerking moeten worden genomen en niet hun samengevoegde middelen. De ouder bij wie het kind 

verblijft, dient de dagdagelijkse kosten te betalen zoals kleding en voedsel. Het onderhoudsgeld heeft 

niet als doel de kosten die de ouder maakte te doen vergoeden door de andere ouder. De bijdrage moet 

het verschil in financiële middelen tussen beide ouders compenseren. Het doel is immers de 

levensstandaard die het kind vóór de echtscheiding genoot in stand te houden. Men moet schatten 

hoeveel een kind “kost” en op basis daarvan bepalen hoeveel elke ouder moet bijdragen naar 

evenredigheid van zijn of haar middelen. Ouders kunnen uitsluitend veroordeeld worden tot betaling 

van hun eigen aandeel in die kosten, nooit voor de samengevoegde kosten. Ook als het kind evenveel 

tijd spendeert bij beide ouders, kan er dus een verplichting tot onderhoudsbijdrage zijn.
17

  

We concluderen dat drie situaties mogelijk zijn. Ofwel dient het meerderjarige kind in eigen naam een 

vordering in tegen een of beide ouders om zijn onderhoudsgeld te bekomen. De 

onderhoudsverplichting eindigt immers niet bij meerderjarigheid als de opleiding niet is voltooid. 

Ofwel treedt de ouder van het kind op als zijn wettelijke vertegenwoordiger en dwingt hij het 

onderhoudsgeld af van de onderhoudsplichtige in naam van het kind. Ten slotte kan de ouder die meer 

betaalt dan hij wettelijk verplicht is het onderhoudsgeld in eigen naam terugvorderen van de 

onderhoudsplichtige ouder. 

3. Rechterlijke beslissingen omtrent onderhoudsuitkeringen 
 

Wanneer ouders scheiden overeenkomstig de procedure echtscheiding op grond van onherstelbare 

ontwrichting (EOO) zal de onderhoudsuitkering vastgelegd worden in een rechterlijke beslissing. 

Welke rechter bevoegd is om die onderhoudsuitkering te bepalen hangt af van het ogenblik waarop de 

vordering aanhangig gemaakt wordt. De alimentatiebijdrage strekt zich uit in de tijd. Het ogenblik 

waarop die verschuldigd is, is afhankelijk van de aard van de rechterlijke beslissing, die eventueel een 

vroegere uitspraak vervangt. Naast de onderhoudsuitkering kunnen ook interesten gevorderd worden. 

Hieronder worden de verschillende scenario’s besproken die zich kunnen voordoen.  

a) Onderhoudsuitkering 

 

Echtgenoten die scheiden overeenkomstig de EOO-procedure kunnen proberen een overeenkomst te 

bereiken over de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, het levensonderhoud 

en de goederen van de echtgenoten of hun kinderen. Als ze tot een akkoord komen, kunnen ze de 

echtscheidingsrechter op ieder ogenblik vragen de overeenkomst te homologeren. Dat zal hij alleen 

weigeren als de overeenkomst duidelijk in strijd is met de belangen van het kind. Als er geen akkoord 

bereikt werd, zal de echtscheidingsrechter op verzoek van één van de partijen de zaak verwijzen naar 

de voorzitter in kort geding die zich zal uitspreken over de voorlopige maatregelen (art. 1256 Ger. 

W.).
18

   

                                                           
17

 G. VERSCHELDEN, “De wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve berekening van 

kinderalimentatie”, T.Fam. 2010,  afl. 8, 165-166; S. BROUWERS, “Alimentatie voor kinderen” in ORDE VAN  

VLAAMSE BALIES (ed.), Handboek voor de advocaat-stagiair 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, (259) 268-

269. 
18

 K. VANDENBERGHE, “Temporele bevoegdheid kortgedingrechter”, NJW 2011, 78-83. 
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Partijen kunnen ook gedeeltelijke of globale akkoorden laten homologeren over de gevolgen van de 

echtscheiding. Overeenkomstig artikel 1255 §1, vierde lid Ger. W. kan de echtscheidingsrechter de 

(deel)akkoorden van partijen die scheiden op grond van artikel 229 §2 BW homologeren op het 

ogenblik dat hij de echtscheiding uitspreekt. Behoudens de letterlijke tekst van de wet zijn er geen 

bezwaren voorhanden om die homologatie te ontzeggen aan echtgenoten die door toepassing van 

andere subgronden van echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting scheiden. Het 

homologatievonnis heeft gezag van gewijsde en dient naderhand niet meer bekrachtigd te worden. De 

gehomologeerde akkoorden strekken de partijen tot wet en kunnen uitsluitend nog gewijzigd worden 

als de wet dat toelaat. Voor de onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten is dat mogelijk krachtens 

artikel 301 §7 BW, tenzij partijen dat uitdrukkelijk hebben uitgesloten. De onderhoudsbijdrage voor 

kinderen kan op grond van artikel 203 BW gewijzigd worden.
19

 Deze wijzigingsgronden zullen later 

nog aan bod komen. 

Bij gebrek aan akkoord tussen partijen is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg exclusief 

bevoegd om middels de procedure (zoals) in kort geding voorlopige maatregelen te bevelen tijdens de 

echtscheidingsprocedure (art. 1280 Ger. W.).
20

 Die voorlopige maatregelen kunnen onder meer 

betrekking hebben op de onderhoudsuitkering. Zijn bevoegdheid vangt aan op het ogenblik waarop de 

echtscheidingsvordering aanhangig wordt gemaakt en eindigt bij de ontbinding van het huwelijk  

(art. 1280, negende en tiende lid Ger. W.). Het huwelijk is ontbonden op het ogenblik waarop de 

rechterlijke beslissing die de echtscheiding uitspreekt in kracht van gewijsde getreden is. Dat is één 

maand na de betekening van het echtscheidingsvonnis of na drie maanden na betekening als het een 

arrest betreft.
21

  

Het is mogelijk dat de vrederechter reeds tijdens het huwelijk dringende en voorlopige maatregelen 

bevolen heeft (art. 223 BW). De vrederechter heeft de mogelijkheid die maatregelen te beperken in 

tijd. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is bevoegd om die voorlopige maatregelen te 

wijzigen, zelfs bij afwezigheid van gewijzigde omstandigheden. De dringende en voorlopige 

maatregelen bevolen door de vrederechter hebben immers geen gezag van gewijsde ten aanzien van de 

voorzitter rechtsprekend in kort geding.
22

  

De aanvangsdatum van de voorlopige maatregelen bevolen door de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg hangt af van het al dan niet bestaan van een eerdere uitspraak van de vrederechter. Als de 

vrederechter tijdens het huwelijk geen voorlopige en dringende maatregelen over het onderhoudsgeld 

bevolen heeft, zullen de voorlopige maatregelen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 

uitwerking hebben vanaf de inleiding van de echtscheidingsprocedure. Als de vrederechter wel 

                                                           
19

 F. APS, “ Echtscheiding” in ORDE VAN  VLAAMSE BALIES (ed.), Handboek voor de advocaat-stagiair 2011-

2012, Mechelen, Kluwer, 2011, (103) 146.  
20

 Artikel 1280 Ger. W.: “ De voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt, 

rechtsprekend in kort geding, neemt, in iedere stand van het geding tot de ontbinding van het huwelijk op 

verzoek van de partijen of van een van de partijen of van de procureur des Konings, kennis van de voorlopige 

maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen, zowel van de 

partijen als van de kinderen.” 
21

 C. HUYSMANS, “Dringende en voorlopige maatregelen tijdens huwelijk en echtscheiding” in ORDE VAN  

VLAAMSE BALIES (ed.), Handboek voor de advocaat-stagiair 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, (7) 74; K. 

VANDENBERGHE, “Temporele bevoegdheid kortgedingrechter”, NJW 2011, 79. 
22

 C. HUYSMANS, “Dringende en voorlopige maatregelen tijdens huwelijk en echtscheiding” in ORDE VAN  

VLAAMSE BALIES (ed.), Handboek voor de advocaat-stagiair 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, (7) 77.  
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voorlopige maatregelen had getroffen, zijn de onderhoudsbijdragen verschuldigd vanaf de datum van 

zijn uitspraak, tenzij de rechter op verzoek van (één van) de partijen daar anders over had beslist.
23

 

Voor het einde van de uitwerking van de voorlopige maatregelen van de voorzitter van eerste aanleg is 

er een onderscheid tussen de onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten enerzijds en deze voor de 

kinderen anderzijds. Voor de onderhoudsbijdrage verschuldigd tussen echtgenoten levert de 

beschikking van de voorzitter slechts een uitvoerbare titel op tot de echtscheidingsuitspraak in kracht 

van gewijsde is getreden. Die onderhoudsbijdrage is immers gesteund op de hulp- en 

bijdrageverplichting tijdens het huwelijk (artikels 213 en 221, eerste lid BW). De voorlopige 

maatregelen die betrekking hebben op de onderhoudsbijdrage voor de kinderen behouden bij 

ontstentenis van een nieuw vonnis daarover ook na de ontbinding van het huwelijk hun uitwerking. De 

grondslag van de alimentatieplicht blijft immers ongewijzigd (art. 203 BW). Die beschikking zal 

vervallen wanneer de vrederechter de onderhoudsbijdrage wijzigt op grond van artikel 591, 7° Ger. W.  

Als de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg geen voorlopige maatregelen had getroffen en als 

er geen door de rechter bekrachtigd akkoord bestaat over de onderhoudsbijdrage voor kinderen, zullen 

de dringende en voorlopige maatregelen van de vrederechter die vóór de echtscheiding bevolen 

werden hun uitwerking behouden voor de periode na de ontbinding van het huwelijk, voor zover ze 

niet in tijd beperkt werden.
24

  

Vanaf het ogenblik waarop het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is getreden, is de 

vrederechter bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen over uitkeringen tot onderhoud (art. 591, 

7° Ger. W.).
25

 Vanaf dan is hij bevoegd om kennis te nemen van vorderingen over de toekenning van 

provisionele of definitieve onderhoudsuitkeringen na echtscheiding en voor de wijziging of de 

opheffing ervan.  

Er dient op gewezen te worden dat indien de onderhoudsgelden niet betaald werden tijdens de periode 

waarin ze verschuldigd waren, ook na die periode kunnen worden ingevorderd door de 

onderhoudsgerechtigde op basis van de uitvoerbare titel.  

b) Interesten 

 

De moratoire interest is een forfaitaire schadevergoeding die de laattijdige betaling van een 

geldsomverbintenis compenseert.
26

 Moratoire interesten zijn verschuldigd als de volgende vier 

voorwaarden vervuld zijn: er is een veroordeling tot betaling van een geldsom, de betaling ervan is 

nalatig, de schuldvordering is opeisbaar en er is ingebrekestelling.  

De interest moet uitdrukkelijk worden gevraagd in de dagvaarding en toegekend worden door de 

rechter. Als die interesten niet werden toegekend door de rechter, kan de schuldeiser hoger beroep 

                                                           
23

 Cass. 20 februari 2006, TBBR 2007, 40; B. DE TEMMERMAN, “Alimentatie en beslag” in I. DE KNIJF (ed.), 

Beslag- en executierecht, Gent, Larcier, 2010, (51) 57; C. HUYSMANS, “Dringende en voorlopige maatregelen 

tijdens huwelijk en echtscheiding” in ORDE VAN  VLAAMSE BALIES (ed.), Handboek voor de advocaat-stagiair 

2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, (7) 74.  
24

 Cass. 12 november 2002, EJ 2003, 22; B. DE TEMMERMAN, “Alimentatie en beslag” in I. DE KNIJF (ed.), 

Beslag- en executierecht, Gent, Larcier, 2010, (51) 58. 
25

 Cass. 15 september 2006, T.Fam. 2007, 51, noot P. SENAEVE; P. SENAEVE D. en  VAN LIERDE, “Overzicht van 

rechtspraak (2005-2011)- De onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten na echtscheiding op grond van 

bepaalde feiten (art. 301 oud BW) en het overgangsrecht.”, T.Fam. 2011, afl. 8, 187. 
26

 Cass. 7 november 1991, Arr.Cass. 1991-92, 225; Cass. 28 november 2002, RW 2004-05, 1458; Cass. 8 

november 2001, RW 2002-03, 1466. 
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instellen. De beslagrechter is niet bevoegd om nalatigheidsinteresten toe te kennen, behoudens 

wanneer hij deelt in de volheid van bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg omdat er geen 

verdelingsincident werd opgeworpen.
27

 Maar geschillen over de berekening van de interesten vallen 

wel onder zijn bevoegdheid.
28

  

Als er moratoire interesten toegekend werden in het vonnis waarin de onderhoudsuitkering wordt 

vastgelegd, zijn ze slechts verschuldigd vanaf het moment van die uitspraak tot op het ogenblik van de 

betaling, behoudens indien de rechter anders had beslist.
29

 De alimentatieschulden moeten opeisbaar 

zijn en de interesten beginnen te lopen vanaf de ingebrekestelling zoals bijvoorbeeld de betekening 

van het vonnis.
30

 Voor periodieke schulden is het niet vereist dat er na elke vervaltermijn een 

ingebrekestelling plaatsvindt. Na één aanmaning zijn de interesten op de nog te vervallen 

onderhoudsbijdragen automatisch verschuldigd vanaf het moment waarop ze opeisbaar worden en dit 

tot op het ogenblik van betaling.
31

 De moratoire interesten op de gerechtskosten zijn opeisbaar vanaf 

de uitspraak, maar beginnen slechts te lopen vanaf de ingebrekestelling, omdat ze niet van rechtswege 

verschuldigd zijn.
32

  

Als de uitvoerbare titel de onderhoudsbijdrage uitsluitend vaststelt zonder de interesten te vermelden, 

zijn de interesten op de vervallen onderhoudsbijdragen verschuldigd vanaf de ingebrekestelling (art. 

1153 BW). De ingebrekestelling dient slechts één keer te gebeuren. Daarop zullen de moratoire 

interesten op nog te vervallen onderhoudsbijdragen automatisch lopen bij laattijdige betaling.
33

 Dat is 

in ieder geval vanaf de betekening van het bevel. De schuldeiser dient dus geen bijkomende 

uitvoerbare titel te verkrijgen om moratoire interesten te verkrijgen als de schuldenaar de 

onderhoudsbijdrage laattijdig betaalt.
34

  

4. De familierechtelijke overeenkomst in de vorm van een notariële akte 
 

Het artikel 1288 Ger. W. verplicht ouders die in onderlinge toestemming scheiden een globaal akkoord 

te treffen over alle gevolgen van de echtscheiding, met name over hun verblijfplaats, de uitoefening 

van het ouderlijk gezag en het recht op persoonlijk contact nopens hun kinderen, de bijdrage in het 

onderhoud en de opvoeding van kinderen en de eventuele uitkering tussen de echtgenoten. Het 

akkoord moet zowel betrekking hebben op de periode van de echtscheidingsprocedure als op de 

periode na het echtscheidingsvonnis. Dat artikel is van openbare orde en zal bij miskenning ervan tot 

de niet-ontvankelijkheid van de echtscheidingsvordering leiden. Die familierechtelijke overeenkomst 

wordt samen met de regelingsakte opgenomen in een onderhandse of notariële akte en samen vormen 

ze de zogenaamde ‘voorafgaande overeenkomsten’. In dit onderdeel zal naast de alimentatie tussen ex-

echtgenoten ook de alimentatie voor kinderen aan bod komen. Daarbij zullen de betekenis en de 

rechtsgeldigheid van het nihilbeding worden besproken. Ten slotte zullen de voordelen van de 

familierechtelijke overeenkomst in de vorm van een notariële akte worden uiteengezet. 

                                                           
27

 K. BROECKX, “Ambtshalve indexering van onderhoudsuitkeringen”, EJ 1999, 24; S. BROUWERS en M. 

GOVAERTS, Alimentatievorderingen in Recht en Praktijk nr. 37, Mechelen, Kluwer, 2004, 15. 
28

 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 169; C. VANACKERE en N. PEETERS, 

“Interest” in Bestendig handboek Verbintenissenrecht, J. ROODHOOFT (ed.), Mechelen, Kluwer, 2003, 7.  
29

 Beslagr. Hasselt 14 juni 2005, RW 2005-06, 831. 
30

 Luik 21 november 2006, Rev.not.b. 2007, 91.  
31

 Beslagr. Brussel 25 januari 1990, JT 1991, 32; Beslagr. Bergen 20 februari 1992, JT 1993, 72. 
32

 J. PETIT, interest in APR, Antwerpen, Kluwer, 1995, 175.  
33

 S. BROUWERS en M. GOVAERTS, Alimentatievorderingen in Recht en Praktijk nr. 37, Mechelen, Kluwer, 2004, 

15. 
34

 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 169. 
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a) Alimentatie tussen ex-echtgenoten 

 

De onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten zoals bepaald in artikel 1288, eerste lid, 4° Ger. W. raakt 

de openbare orde niet. Ze heeft geen alimentair karakter, maar is louter conventioneel. Het staat de 

partijen dan ook vrij overeen te komen om elkaar geen onderhoudsbijdrage toe te kennen. Daarbij  

verdienen vooral de redactie van verval- en herzieningsclausules de aandacht. Het principe is dat de 

notariële akte uitsluitend uitvoerbare kracht heeft voor wat duidelijk en ondubbelzinnig omschreven is. 

Aangezien de beslagrechter de uitvoerbare titel niet mag interpreteren of aanvullen, is het van belang 

te anticiperen op uitvoeringsproblemen en opgenomen clausules zo nauwkeurig mogelijk te 

formuleren. Als de uitvoering afhankelijk is van een voorwaarde, en als de draagwijdte van die 

clausule subjectief is, kan de titel niet uitgevoerd worden wanneer de clausule betwist wordt.
35

 

b) Alimentatie voor kinderen 

 

Krachtens artikel 1288, eerste lid, 3° Ger. W. moeten ouders ook een overeenkomst treffen omtrent de 

onderhoudsbijdrage voor de kinderen. Bij het bepalen van die onderhoudsuitkering moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen de gewone kosten en de buitengewone kosten. Wat er precies als 

buitengewone kost beschouwd wordt, dient zo nauwkeurig mogelijk te worden uitgelegd zodanig dat 

de beslagrechter zonder interpretatie kan overgaan tot de tenuitvoerlegging van de titel. Naast het 

bedrag van de alimentatie moet ook de verdeelsleutel tussen ouders met precisie vermeld worden. Ook 

moet bepaald worden vanaf wanneer de onderhoudsbijdrage verschuldigd is, op welk tijdstip ze 

betaald moet worden, aan wie ze betaald moet worden en tot slot wat de plaats en wijze van betaling 

zijn. Slecht opgestelde clausules zijn de oorzaak van vele executieproblemen. De problemen die 

betrekking hebben op de buitengewone kostenclausules worden in een afzonderlijk hoofdstuk 

behandeld. 

In verband met de alimentatie voor kinderen kunnen we niet om de basisprincipes obligatio en 

contributio heen. De obligatio is de onderhoudsverplichting die ouders hebben ten aanzien van hun 

kinderen op grond van artikel 203 §1 BW. Die onderhoudsverplichting is van openbare orde en kan op 

geen enkele wijze worden wegbedongen. De contributio, de onderhoudsbijdrage, is de verdeelsleutel 

waarmee bepaald wordt wat de omvang is van de bijdrage van elke ouder (artikel 203bis §1 BW). Die 

is niet van openbare orde. Dat impliceert dat de ouders vrij zijn om te bepalen hoeveel ze elk 

afzonderlijk zullen bijdragen in het levensonderhoud van het kind.
36

  

De bedoeling van de wetgever was het evenredigheidscriterium wel toe te passen op de 

onderhoudsverplichting, maar niet op de onderhoudsbijdrage. Als de rechter de wijziging in 

onderhoudsbijdrage toestaat na de EOT-akte, is die niet gebonden door het evenredigheidsbeginsel. 

Daarmee schendt de rechter het artikel 203 §1 BW niet, omdat dat artikel uitsluitend de 

onderhoudsplicht betreft en niet van toepassing is op de onderhoudsbijdrage.
37

 De rechter mag met alle 

relevante omstandigheden van de zaak rekening houden om te oordelen over de verdeelsleutel die 

tussen de partijen zal worden gehanteerd.
38

  

                                                           
35

 K. BROECKX, “Beslag wegens achterstallige persoonlijke alimentatieschulden krachtens een E.O.T.-akte”, EJ 

1998, 4-8. 
36

 D. VAN LIERDE, “wijzigbaarheid van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen na echtscheiding door 

onderlinge toestemming: enkele principes op een rij”, T.Fam. 2010, afl.3, 66. 
37

 Cass. 9 december 2004, NJW 2005, 1096, noot G. VERSCHELDEN. 
38

 G. VERSCHELDEN, “Relitigatie na echtscheiding door onderlinge toestemming” in G. VERSCHELDEN (ed.), 

Echtscheiding 2009-2010, Mechelen, Kluwer, 2010, 59. 
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De vraag rijst of er situaties zijn waarin de partijen niet moeten bijdragen in de kosten van het kind. 

Dat is het geval bij het zogenaamde “nihilbeding”. Dat houdt in dat de ene ouder alles betaalt en de 

andere niets. Dat beding is alleen geldig als de belangen van het kind niet worden geschonden
39

 en als 

aan de obligatio is voldaan die op beide ouders rust. Als de ouders er niet voor zorgen dat het kind 

opleiding geniet, opvoeding krijgt en als ze niet in zijn levensonderhoud voorzien door hun 

samengevoegde middelen kan het nihilbeding problemen veroorzaken. Zoals eerder vermeld zijn de 

ouders verplicht bij te dragen tot de opleiding van het kind voltooid is. De bijdrage stopt dus niet bij de 

meerderjarigheid.
40

  

Ingevolge de onderhoudsverplichting of obligatio zijn bepaalde clausules ontoelaatbaar. Zo is het 

ouders niet toegestaan te bedingen ontlast te zijn van zijn onderhoudsverplichting bij de 

meerderjarigheid van het kind. Zowel het kind als de onderhoudsgerechtigde ouder kunnen een 

bijdrage vorderen als de opleiding niet voltooid is. Als ouders het verval van de 

onderhoudsverplichting overeenkomen bij het bereiken van een latere leeftijd (bijvoorbeeld 23 jaar), 

kan de ouder die niet éénzijdig stopzetten als het kind zijn studies vroegtijdig beëindigt. Het is de 

rechter die zal moeten vaststellen dat de onderhoudsverplichting een einde heeft genomen.
41

  

Het is evenmin toegelaten een beding te voorzien waarbij de ene ouder zijn recht op persoonlijk 

contact met het kind zou opgeven om niet meer te moeten bijdragen in het onderhoud van het kind. 

Het recht op persoonlijk contact is immers ook het recht van het kind. Dat impliceert dat de ouders er 

niet over kunnen beschikken.
42

  

Daarnaast is het ook niet toegelaten als ouder te verzaken aan het recht om in naam van het kind 

onderhoudsgeld te vorderen van de andere ouder. Evenmin kan een ouder de andere vrijwaren van 

elke onderhoudsvordering ten aanzien van het kind.
43

  

Er kunnen dus enkel overeenkomsten worden gesloten over het contributio-aspect en niet over het 

obligatio-aspect. Ouders kunnen bedingen hoeveel elk van hen zal bijdragen in het onderhoud, maar ze 

kunnen daarbij hun verplichting ten aanzien van het kind niet wegbedingen. Het is daarom aangeraden 

het beding aan te vullen met “Onverminderd de rechten van de kinderen door hoofdstuk V, titel V van 

boek I van het BW.”
44
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 S. BROUWERS en M. GOVAERTS, Alimentatievorderingen in Recht en Praktijk nr. 37, Mechelen, Kluwer, 2004, 

429. 
40

 S. BROUWERS, “Alimentatie voor kinderen” in ORDE VAN  VLAAMSE BALIES (ed.), Handboek voor de 

advocaat-stagiair 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, (259) 277. 
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 S. BROUWERS, Alimentatie in APR, Mechelen, Kluwer, 2009, 238; D. VAN LIERDE, “ De ouderlijke 
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opleiding”, T.Fam. 2009, 46.  
42

 Artikel 9, derde lid Internationaal verdrag rechten van het kind. Deze bepaling heeft directe werking in ons 

intern recht ingevolge verscheidene rechtelijke uitspraken. 
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 S. BROUWERS, “Alimentatie voor kinderen” in ORDE VAN  VLAAMSE BALIES (ed.), Handboek voor de 

advocaat-stagiair 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, (259) 278. 
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 S. BROUWERS en M. GOVAERTS, Alimentatievorderingen in Recht en Praktijk nr. 37, Mechelen, Kluwer, 2004, 
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c) Voordelen van een notariële familierechtelijke overeenkomst 

 

Het is geenszins verplicht om de familierechtelijke overeenkomst in een notariële akte te verlijden, 

maar het biedt wel voordelen op het vlak van de tenuitvoerlegging.  

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de onderhoudsuitkering ten behoeve van kinderen en 

de onderhoudsuitkering tussen ex-echtgenoten.  

De onderhoudsverplichting van ouders ten aanzien van hun kinderen is van openbare orde en wordt 

onderworpen aan een inhoudelijke controle door het Openbaar Ministerie en de rechter. Wanneer de 

rechter de echtscheiding uitspreekt, zal hij de overeenkomsten over de minderjarige kinderen
45

 

homologeren (art. 1298 Ger. W.). Daardoor verkrijgt dat deel van de familierechtelijke overeenkomst 

zowel gezag van gewijsde als uitvoerbare kracht. Maar die overeenkomsten hebben geen uitvoerbare 

kracht voor de periode tussen de ondertekening van de familierechtelijke overeenkomst en de 

homologatie ervan. Voor de tenuitvoerlegging binnen die periode zal een notariële akte dus een 

voordeel bieden. Maar dat voordeel dient genuanceerd te worden. Als een uitvoerbare titel tijdens de 

procedure tot echtscheiding in onderlinge toestemming gevorderd wordt, wijst dat op onenigheid 

tussen echtgenoten waardoor de echtscheidingsprocedure waarschijnlijk niet meer zal worden 

beëindigd.
46

  

De onderhoudsuitkering tussen echtgenoten wordt niet onderworpen aan een voorafgaande controle en 

kan niet gehomologeerd worden door de rechter. Zelfs als de onderhandse akte letterlijk opgenomen 

wordt in het echtscheidingsvonnis, verkrijgt die nog geen uitvoerbare kracht. Voor het afdwingen van 

de onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten zal in elk geval een procedure voor de rechter noodzakelijk 

zijn voor het bekomen van een uitvoerbare titel. Om latere executieproblemen te vermijden dient de 

rechter alle elementen te vermelden die noodzakelijk zijn voor de berekening van het onderhoudsgeld. 

Met de onderhandse akte is uitsluitend bewarend beslag onder derden mogelijk overeenkomstig artikel 

1445 Ger. W.
47

  

Die authentieke vorm betekent ook dat partijen geen rechtsvordering meer kunnen instellen voor het 

verkrijgen van een uitvoerbare titel over gemaakte afspraken. Omdat er reeds een uitvoerbare titel 

bestaat, zal die rechtsvordering niet ontvankelijk zijn. De reden daarvoor is het gebrek aan voorwerp.  

Een ander voordeel ligt in de voorlopige binding van de familierechtelijke overeenkomst bij de 

overstap van de procedure ‘echtscheiding door onderlinge toestemming’ (EOT) naar de procedure 

‘echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting’ (EOO) (art. 1294bis §2 Ger. W.). De 

familierechtelijke overeenkomst in de zin van artikel 1288 Ger. W. bindt de partijen voorlopig, tot 

wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg voorlopige maatregelen treft overeenkomstig 

artikel 1280 Ger. W. Als partijen de familierechtelijke overeenkomst in een authentieke akte hebben 

laten verlijden, heeft die akte onmiddellijk uitvoerbare kracht. Als de voorafgaande overeenkomst in 

                                                           
45

 De overeenkomst moet ook betrekking hebben op de meerderjarige kinderen waarvan de opleiding nog niet 

voltooid is. 
46

 K. VISSERS, “art. 1288 Ger. W.” in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2004, 94-95.  
47

 K. BROECKX, “Regelingsakte voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming: beter notarieel 

dan onderhands”, EJ 1997, 61-62; K. VISSERS, “art. 1288 Ger. W.” in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2004, 94-95.  
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een onderhandse akte opgenomen werd, kan de kortgedingrechter op verzoek van één van de partijen 

de overeenkomst opnemen in een beschikking, zodat die ook uitvoerbare kracht verkrijgt.
48

  

Het kan nuttig zijn een clausule van loonoverdracht in de familierechtelijke overeenkomst op te 

nemen. Wanneer er niet betaald wordt, zal de onderhoudsgerechtigde aanspraak kunnen maken op het 

loon van de onderhoudsplichtige. Als de familierechtelijke overeenkomst werd opgenomen in een 

notariële akte, zullen de vormvereisten van artikel 1690 BW worden toegepast. De loonoverdracht 

moet dan uitsluitend ter kennis worden gebracht aan de werkgever. Als de loonoverdracht werd 

opgenomen in een onderhandse akte, moet de loonbeschermingswet
49

 eerbiedigd worden en is de 

procedure veel ingewikkelder en duurder. Bij wijze van voorbeeld moet de kennisgeving bij ter post 

aangetekende brief of deurwaardersexploot gebeuren, zowel aan de werkgever als aan de 

schuldenaar.
50

 Die conventionele loonoverdracht valt onder de bevoegdheid van de vrederechter want 

het is een rechtstreekse uitvoering geregeld door de loonbeschermingswet, maar het is geen middel 

van tenuitvoerlegging. De beslagrechter is uitsluitend bevoegd als de loonoverdracht overeenkomstig 

de modaliteiten van artikel 1690 BW tot stand kwam en dus werd vastgesteld in een authentieke 

akte.
51

  

Ten slotte is het aangeraden een clausule omtrent nalatigheidsinteresten in de akte op te nemen als 

partijen die wensen te vorderen bij laattijdige betaling van de onderhoudsuitkeringen. Daarin wordt 

zowel het percentage van de interesten als het tijdstip waarop de interesten beginnen te lopen vermeld. 

De clausule is van belang, omdat er onenigheid heerst in de rechtsleer over de mogelijkheid om  

nalatigheidsinteresten te vorderen wanneer daarover niets werd opgenomen in de akte. Een eerste 

strekking gaat ervan uit dat voor het vorderen van nalatigheidsinteresten een nieuwe procedure voor de 

vrederechter nodig is om een uitvoerbare titel te kunnen bekomen. De interesten zullen dan beginnen 

te lopen vanaf de betekening van het vonnis. De andere strekking stelt dat de wettelijke interesten 

verschuldigd zijn vanaf de ingebrekestelling tot op het ogenblik van betaling (art. 1153 BW).
52

 

Het is dus aangeraden de familierechtelijke overeenkomst in een notariële akte te verlijden zodanig dat 

de gemaakte afspraken onmiddellijk afgedwongen kunnen worden zonder tussenkomst van de 

rechtbank. Zowel de onderhoudsuitkeringen tussen echtgenoten als die ten gunste van kinderen zullen 

dan vanaf de ondertekening van de overeenkomst uitvoerbare kracht hebben. Wel is voor de 

gedwongen tenuitvoerlegging van onderhoudsbijdragen steeds vereist dat het bedrag nauwkeurig 

vermeld staat of dat alle elementen voor de berekening ervan aanwezig zijn. Naast het bedrag van de 

onderhoudsbijdragen, moet ook de datum van eisbaarheid vermeld worden. Tot slot moeten de 

betalingsmodaliteiten duidelijk omschreven zijn. Voor de tenuitvoerlegging moet de schuldvordering 

immers voldoen aan de voorwaarden overeenkomstig artikel 1494 Ger. W. Daarin staat dat de 

schuldvordering zeker, vaststaand en opeisbaar moet zijn.
53
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 E. WILLEMS, “Art. 1294bis Ger. W.” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Personen- en 

Familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 
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 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, BS 30 april 1965. 
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rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2004, 97. 
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 K. VISSERS, “art. 1288 Ger. W.” in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 

rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2004, 98-99. 



14 
 

II. De bevoegdheid van de beslagrechter 

Dit hoofdstuk beoogt een algemeen overzicht te geven van de bevoegdheid van de beslagrechter. Op 

verschillende vlakken is zijn bevoegdheid beperkt. We zullen zien dat hij in principe geen kennis kan 

nemen van alle executiegeschillen, dat hij niet mag oordelen over de grond van de zaak, dat hij de 

uitvoerbare titel niet mag interpreteren en dat hij de tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titel in 

principe niet mag schorsen. Een ander aspect betreft de gewijzigde situatie tussen de partijen sinds het 

ontstaan van de uitvoerbare titel. Het gaat daarbij over de actualiteit of doeltreffendheid van de 

uitvoerbare titel. Die moet worden beoordeeld door de beslagrechter. In dit hoofdstuk zal dat aspect 

slechts kort worden aangehaald, aangezien het uitgebreid behandeld wordt in het volgende hoofdstuk 

over de actualiteit van de uitvoerbare titel. Ten slotte zal gezien worden in welke mate de 

beslagrechter kan beslissen over een vordering tot terugbetaling. Zijn machtsbeperkingen zijn van 

belang, aangezien ze deels ten grondslag liggen aan de executieproblemen. Wanneer de beslagrechter 

niet bevoegd is een geschil te beslechten, kan hij niet overgaan tot de gedwongen tenuitvoerlegging 

van de uitvoerbare titel en zal de vordering bij de bodemrechter moeten worden gebracht. 

1. De exclusieve bevoegdheid van de beslagrechter en de mogelijke 

uitbreiding ervan 
 

De beslagrechter maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg en deelt in diens volheid van 

bevoegdheid.
54

 Hij zetelt er als alleenrechtsprekende rechter. De rechtbank van eerste aanleg neemt 

overeenkomstig artikel 569, 5° Ger. W. kennis van geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen 

en arresten. De bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg is ruimer dan die van de 

beslagrechter. Hij is immers slechts exclusief bevoegd voor een fractie van die geschillen. Het artikel 

1395, eerste lid Ger. W. omschrijft de materiële bevoegdheid van de beslagrechter als volgt: “alle 

vorderingen betreffende de bewarende beslagen en de middelen tot tenuitvoerlegging en 

tegemoetkomingen van de Dienst voor alimentatievorderingen bedoeld in de wet van 21 februari 

2003”.  

De kern van de bevoegdheid van de beslagrechter bestaat erin te oordelen over de regelmatigheid en 

rechtmatigheid van beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging.
55

 Met de tenuitvoerlegging bedoelt 

men de middelen die men kan aanwenden om de betaling van een schuld af te dwingen door 

uitwinning van de goederen van de schuldenaar. De beslagrechter moet uitspraak doen over het 

bestaan van de uitvoerbare titel en de vaststaande en zekere zaken als voorwaarden voor de 

gedwongen tenuitvoerlegging. Geschillen die verband houden met de tenuitvoerlegging, zonder dat 

die de regelmatigheid of rechtmatigheid betreffen, met andere woorden als de uitwinning niet op de 

goederen van de schuldenaar geschiedt, vallen niet onder de bevoegdheid van de beslagrechter. Dit 

zijn beslissingen waarin de schuldenaar wordt gevraagd iets af te geven, iets te doen of iets niet te 

doen. Het kan daarbij gaan om geschillen over het omgangsrecht van kinderen of het eigendomsrecht 

van de in beslag genomen goederen bijvoorbeeld.
56

 Het is de rechtbank van eerste aanleg die daarvoor 

bevoegd is. Bewarend beslag moet ook de uitwinning van de goederen van de schuldenaar tot doel 
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 Beslagr. Gent 2 maart 1999, TGR 1999, 168.  
55

 Cass. 28 september 1990, Arr.Cass. 1990, 101; Cass. 9 november 2000 RW 2002-03, 837; Cass. 1 december 

2005, Pas. 2005, 2394. 
56

 Gent 21 september 2004, TROS 2005, 249.  
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hebben. Dat impliceert dat bijvoorbeeld bewarend beslag op documenten niet onder de bevoegdheid 

van de beslagrechter valt.
57

 

Aangezien de beslagrechter deelt in de volheid van bevoegd van de rechtbank van eerste aanleg, is hij 

bij gebrek aan een verdelingsincident bevoegd om kennis te nemen van geschillen die noch onder zijn 

materiële bevoegdheid vallen in de zin van artikel 1395 Ger. W., noch tot de exclusieve bevoegdheid 

van een andere rechtbank behoren (art. 88 §2 Ger. W.). Als partijen in limine litis geen 

verdelingsincident opwerpen, kan hij alle executiegeschillen beslechten die onder de bevoegdheid van 

de rechtbank van eerste aanleg vallen.
58

 Ook de beslagrechter kan ambtshalve een verdelingsincident 

opwerpen. De stelling van sommige auteurs dat hij daarvoor niet bevoegd zou zijn werd weerlegd door 

TAELMAN.
59

 Het cassatiearrest van 3 juni 1994 bepaalt: “Dat de beslagrechter deel uitmaakt van de 

rechtbank van eerste aanleg die, krachtens artikel 569, 5° Ger. W. bevoegd is voor alle 

executiegeschillen; dat de beslagrechter, uitgezonderd het geval dat hij of de partijen toepassing 

maken van artikel 88 §2 Ger. W. bevoegd is voor alle niet bij artikel 1395 Ger. W. bepaalde 

executiegeschillen”.
60

 Uit dat arrest blijkt duidelijk dat de beslagrechter een verdelingsincident kan 

uitlokken. Een verdelingsincident kan echter niet voor het eerst worden opgeworpen in hoger beroep.
61

 

Als het niet tijdig wordt aangevoerd, is de beslagrechter definitief bevoegd om te oordelen over de 

zaak en verkrijgt hij dezelfde bevoegdheden als de rechtbank van eerste aanleg. Maar het gebrek aan 

verdelingsincident verruimt de beslissingsmacht van de beslagrechter niet en verleent hem dus geen 

recht te oordelen over de grond van de zaak.
62

 

Omgekeerd verhindert artikel 1395 Ger. W. niet dat bij urgentie de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg uitspraak doet in beslagzaken op grond van artikel 584 Ger. W. Ook dan mag de rechter 

geen afbreuk doen aan de voorheen verkregen titel.
63

 

De beslagrechter kan slechts kennisnemen van geschillen die zich voordoen tijdens de duur van de 

tenuitvoerlegging. Zijn bevoegdheid vangt dus aan wanneer de tenuitvoerlegging plaatsvindt en 

eindigt op het moment waarop het beslag “voltooid” is.
64

 Hij is bevoegd te oordelen over de 

rechtmatigheid en regelmatigheid van alle stadia van de tenuitvoerlegging: de betekening, het bevel, 

de verkoop, de afgifte van gelden, de rangregeling en de evenredige verdeling.
65

 Er wordt algemeen 

aanvaard dat de beslagrechter ook bevoegd is als de uitvoering nakend is, met andere woorden als er 

nog geen enkele daad van tenuitvoerlegging werd gesteld.
66
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2. Beperking van zijn macht: de beslagrechter mag geen nadeel 

toebrengen aan de zaak zelf 
 

De macht van de beslagrechter wordt beperkt door het artikel 1489, tweede lid Ger. W. Daarin staat  

dat de beschikking van de beslagrechter geen nadeel mag toebrengen aan de zaak zelf. De 

beslagrechter is niet bevoegd om uitspraak te doen over de grond van de zaak, behalve in de door de 

wet bepaalde gevallen.
67

 Beslissingen over de materieelrechtelijke verhouding van partijen behoren tot 

de bevoegdheid van de bodemrechter.  

Hoewel de beslissing van de beslagrechter geen nadeel mag toebrengen aan de zaak zelf, kan hij bij 

zijn beoordeling over de toelating of handhaving van bewarend beslag zijn taak niet volbrengen 

zonder kennis te nemen van de materieelrechtelijke verhouding van de partijen. Hij moet immers 

nagaan of de schuldvordering zeker, vaststaand en opeisbaar is enerzijds en bij bewarend beslag 

onderzoeken of aan de vereiste van urgentie voldaan is anderzijds. Ondanks zijn beperkte bevoegdheid 

en zonder uitspraak te doen over de grond van de zaak, zal de beslagrechter dus moeten kennisnemen 

van de incidentele geschillen die de partijen opwerpen. Hij zal een beperkt en voorlopig onderzoek 

moeten voeren omtrent de aangevoerde rechten van de partijen, om vervolgens uitspraak te doen over 

de bij hem aanhangige vordering zonder dat zijn beslissing de bodemrechter bindt. Daarbij neemt hij 

dus onvermijdelijk kennis van het bodemgeschil.
68

 

Omdat de procedure verloopt zoals in kort geding zijn de beschikkingen van de beslagrechter 

uitvoerbaar bij voorraad (artikels 1039 Ger. W. en 1395 Ger. W.).
69

 De bodemrechter is niet gebonden 

door de beslissing van de beslagrechter en aangezien die beslissing ook geen nadeel mag toebrengen 

aan de zaak zelf, geldt het adagium “le criminel tient le civil en état” niet ten aanzien van de 

beslagrechter, maar uitsluitend ten aanzien van de bodemrechter. De beslagrechter wordt dus niet 

verhinderd beslag toe te staan door een lopende strafprocedure.
70

 

3. De beslagrechter mag de uitvoerbare titel niet interpreteren   

 

De beslagrechter is niet bevoegd een onnauwkeurige uitvoerbare titel te interpreteren. Het betreft 

daarbij immers geen geschil omtrent de regelmatigheid of rechtmatigheid van de uitvoering. 

Geschillen over de uitlegging van een uitvoerbare titel komen toe aan de bodemrechter die het vonnis 

of arrest velde of aan de rechtbank van eerste aanleg als het een notariële akte betreft. De 

bodemrechter is dan uitsluitend bevoegd om de uitvoerbare titel te verduidelijken. Dat impliceert dat 

hij er geen nieuwe gegevens aan mag toevoegen. De tenuitvoerlegging zal gebeuren op basis van de 

oorspronkelijke uitvoerbare titel samen met het interpretatief vonnis.
71

 

De beslagrechter mag de draagwijdte van de titel onderzoeken aan de hand van het motiverende en 

beschikkende gedeelte om zo de rechten van de partijen vast te stellen. Hij moet erop toezien dat hij 
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niet ingrijpt in de materieelrechtelijke verhouding tussen de partijen. De uitlegging van het dispositief 

moet eenduidig en eenvoudig vast te stellen zijn en mag geen aanleiding geven tot interpretatie. Als de 

draagwijdte van de titel voor ernstige betwisting vatbaar is, kan de beslagrechter niet tot gedwongen 

tenuitvoerlegging overgaan. In dat geval zal de bodemrechter de titel eerst moeten uitleggen. De 

beslagrechter wel is bevoegd om materiële vergissingen in het dispositief te verbeteren als de 

oplossing eenvoudigweg af te leiden valt uit de tekst zonder dat hij die eerst moet interpreteren.
72

 De 

beslagrechter kan ook een clausule in een notariële familierechtelijke overeenkomst nietig verklaren 

wanneer die strijdig is met de openbare orde.
73

  

Als de draagwijdte van de uitvoerbare titel ernstig betwist wordt, kan de beslagrechter de uitvoering 

schorsen in afwachting van een uitspraak van de bodemrechter. Zo’n ernstige betwisting kan 

bijvoorbeeld ontstaan als de familierechtelijke overeenkomst vermeldt dat de onderhoudsuitkering 

vervalt op het ogenblik dat de echtgenoot een bepaald bedrag aan eigen inkomsten heeft, maar geen 

duidelijkheid verschaft over het soort inkomsten waarmee moet worden rekening gehouden en wat de 

omvang ervan moet zijn. De uitvoerbare titel moet dus met de nodige nauwkeurigheid geredigeerd 

worden.
74

 

De beslagrechter kan uitsluitend uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van bestaande uitvoerbare 

titels. Hij zal zelf geen veroordeling tot betaling kunnen uitspreken. De beslagrechter kan alleen 

vaststellen wat er in de uitvoerbare titel staat en eventueel uitspraak doen over de uitvoering van een 

verschuldigd bedrag dat daarin wordt vermeld. Aangezien de beslagrechter de uitvoerbare titel niet 

mag wijzigen, maar enkel mag beoordelen, kan hij een ouder bijvoorbeeld niet veroordelen tot 

betaling van de kosten van taalkampen als de notariële akte de ouder slechts verplicht bij te dragen in 

de “opvoeding en onderhoud” van de kinderen. Als de clausule onduidelijk is en als er onenigheid 

bestaat over welke kosten daar precies onder vallen, zal de bodemrechter die clausule moeten 

uitleggen.
75

 

De clausule waarbij het onderhoudsgeld slechts verschuldigd is “tot wanneer de ex-echtgenoot een 

nieuwe vaste relatie aangaat” is ook vatbaar voor interpretatie. De beslagrechter schorste de 

tenuitvoerlegging in afwachting van een uitleggingsvonnis door de bodemrechter. Die preciseerde de 

draagwijdte van de clausule door te bepalen dat er sprake moet zijn van een bestendige en seksuele 

relatie, zonder dat het een samenwoningsrelatie betreft. Een samenwoningsrelatie brengt immers een 

economisch voordeel met zich mee,omdat de partners kosten delen.
76

 

De beslagrechter kan vaststellen dat het interpretatiegeschil louter dilatoir is en oordelen dat de titel 

niet onduidelijk of dubbelzinnig is, zodat de tenuitvoerlegging onverkort kan plaatsvinden.
77

 

De beslagrechter legt de uitvoerbare titel niet uit als hij de draagwijdte van de bewoordingen bepaalt 

die duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Het cassatiearrest van 22 februari 2007
78

 bepaalt het volgende: 

“De beslagrechter, die met toepassing van artikel 1498 Ger. W. bevoegd is ingeval van zwarigheden 
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bij de tenuitvoerlegging van een uitvoerbare titel, mag zich niet mengen in de bevoegdheid tot 

uitlegging van een vonnis; krachtens artikel 795 Ger. W. is dit een bevoegdheid van de rechter die de 

beslissing heeft gewezen. Toch zal de beslagrechter die op grond van voornoemd artikel 1498 Ger. W. 

uitspraak doet, soms de draagwijdte moeten bepalen van de bewoordingen van een beslissing die noch 

onduidelijk noch dubbelzinnig is in de zin van artikel 793 Ger. W. wanneer die bewoordingen een 

uitleggingsprobleem doen rijzen.”
79

 Hij beslecht hier slechts het executiegeschil tussen partijen. Als de 

partijen het dus oneens zijn over de draagwijdte van de titel, betekent dat niet noodzakelijk dat de 

beslagrechter moet overgaan tot interpretatie van de titel om te oordelen over de draagwijdte ervan. In 

bovenvermeld cassatiearrest is het uitleggingsgeschil ondergeschikt aan het executieprobleem, 

waardoor de beslagrechter meer manoeuvreerruimte krijgt. Maar voorzichtigheid is geboden. De grens 

tussen het interpreteren van de titel en het vaststellen van de draagwijdte ervan is immers flinterdun.
80

 

De interpretatie van de uitvoerbare titel mag niet verward worden met de beoordeling van de 

beslagrechter over de nakoming van wat er in de titel vermeld staat. Dat laatste betreft immers de 

actualiteit van de uitvoerbare titel. De beslagrechter moet onderzoeken of de tenuitvoerlegging nog 

kan plaatsvinden op basis van de uitvoerbare titel. Zonder in te grijpen in de rechten en plichten van 

partijen mag hij vaststellen dat de uitvoerbare titel niet meer actueel is ingevolge nieuwe 

omstandigheden. Hij kan vaststellen dat de schuld uitgedoofd is door betaling of dat een voorwaarde 

in de uitvoerbare akte verwezenlijkt werd zodat de alimentatie niet meer gevorderd kan worden. Een 

arrest van het hof van beroep te Brussel
81

 illustreert dat onderscheid duidelijk. Het zegt dat de 

beslagrechter kan vaststellen dat de uitvoering van de titel niet bewezen werd omdat 

onderhoudsbijdragen niet in natura kunnen worden uitgevoerd wanneer de rechter de 

onderhoudsplichtige veroordeelt tot betaling van de helft van de school- en kledijkosten, Bijgevolg is 

de titel nog steeds actueel.
82

 

4. Schorsing van tenuitvoerlegging 
 

De wet verleent de beslagrechter niet het recht de tenuitvoerlegging van een uitvoerbare titel te 

schorsen. Een vordering bij de beslagrechter heeft geen schorsende werking en verhindert de 

schuldeiser niet de tenuitvoerlegging voort te zetten.
83

 

De rechtspraak creëerde uitzonderingen op het principieel verbod van schorsing. Die zijn onder andere 

het misbruik van executierecht,
84

 een gebrek aan actualiteit van de uitvoerbare titel,
85

 de miskenning 
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van de fundamentele regels inzake procesvoering
86

 en in geval de uitvoerbare titel onduidelijk, 

dubbelzinnig, onvolledig of onbegrijpelijk is. Alleen de actualiteit van de uitvoerbare titel zal later 

uitvoerig besproken worden. De schorsingsmogelijkheid van de beslagrechter bij ernstige discussie 

over de draagwijdte van de titel is reeds aan bod gekomen.  

Ook zijn er wettelijke uitzonderingen voorzien zoals bijvoorbeeld in de artikels 1334 Ger. W., 1127 

Ger. W. en 1408 §3 Ger. W.
87

 

Uitstel van betaling (art. 1244 BW)  

Indien de uitvoerbare titel een rechterlijke beslissing is, kan er uitsluitend uitstel verleend worden door 

de bodemrechter in de titel zelf (art. 1333 Ger. W.). Nadien is dat niet meer mogelijk. De beslagrechter 

is wel bevoegd om gematigd uitstel toe te staan bij de tenuitvoerlegging van een notariële akte. Dat 

verzoek moet op straffe van verval binnen de 15 dagen vanaf het bevel of betekening van de eerste 

akte van beslag ingediend worden. Dat doet hij met de grootste omzichtigheid, rekening houdend met 

de termijnen die de schuldenaar al verkregen heeft (art. 1334 Ger. W.). Alimentatiegelden vormen een 

uitzondering op dat principe en dus kan de beslagrechter daarvoor geen termijnen van respijt verlenen. 

De uitzondering geldt uitsluitend voor de nog te vervallen onderhoudsbijdragen. Daarbij gaat men uit 

van de veronderstelling dat de onderhoudsgerechtigde die bedragen nodig heeft om in zijn 

levensonderhoud te voorzien.
88

 

Respijttermijnen kunnen daarentegen wel verleend worden voor achterstallige termijnen. Ook kan de 

schuldeiser zelf uitstel van betaling toestaan aan zijn schuldenaar, zelfs als er al beslag gelegd werd. 

Tot slot kan de beslagrechter bij de terugbetaling van onverschuldigde alimentatiegelden 

respijttermijnen toestaan. Onderhoudsbijdragen die ingevolge de nieuwe uitvoerbare titel 

onverschuldigd bleken te zijn, hebben immers niet het karakter van alimentatiegelden.
89

 

Derdenverzet en vordering omtrent de beslagbaarheid van goederen  

Overeenkomstig artikel 1127 Ger. W. kan de beslagrechter de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing geheel of ten dele schorsen op verzoek van de partij die derdenverzet heeft aangetekend. 

Vervolgens heeft ook de vordering op grond van artikel 1408 §3 Ger. W. een schorsende werking. Het 

betreft geschillen omtrent de toepassing van artikel 1408 Ger. W. Dat artikel bepaalt welke goederen 

vatbaar zijn voor beslag.
90
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5. Het onderzoek naar de actualiteit van de uitvoerbare titel 
 

Artikel 1498 Ger. W. bepaalt dat partijen zich tot de beslagrechter kunnen wenden in geval van 

zwarigheden bij de tenuitvoerlegging. Hij moet onderzoeken of de tenuitvoerlegging rechtmatig is. Er 

is sprake van onrechtmatige tenuitvoerlegging als de uitvoerbare titel niet meer actueel is. Een 

uitvoerbare titel verliest zijn actualiteit als door omstandigheden de materieelrechtelijke verhouding 

tussen partijen veranderd is sinds het ontstaan van de titel, als de schuldvordering is tenietgegaan of 

als de schuldvordering nog wel bestaat maar uit het vermogen van de schuldeiser is verdwenen.
91

 

De beslagrechter is alleszins bevoegd te oordelen over het verval van alimentatie bij het overlijden van 

de onderhoudsgerechtigde of bij wijziging van titularis als gevolg van subrogatie of cessie. Ook het 

tenietgaan van de schuldvordering door betaling of verjaring kan eenvoudigweg vastgesteld worden 

door de beslagrechter. Er wordt daardoor geen afbreuk gedaan aan hetgeen de bodemrechter eerder 

had beslist. De uitspraak van de beslagrechter raakt wel de grond van de zaak maar is louter 

declaratoir.  

De situatie is gevoeliger als de beslagrechter moet oordelen over een nieuwe overeenkomst die tot 

stand kwam na de uitvoerbare titel zoals een dading, kwijtschelding, schuldvernieuwing of 

afbetalingsregeling. De beslagrechter is bevoegd te oordelen over die nieuwe overeenkomsten als dat 

mogelijk is aan de hand van eenvoudige vaststellingen. Als dat niet mogelijk is en als er ernstige 

betwistingen rijzen omtrent de draagwijdte van de titel, kan de beslagrechter de tenuitvoerlegging 

schorsen in afwachting van een uitspraak van de feitenrechter.
92

 

In het hoofdstuk ‘de actualiteit van de uitvoerbare titel’ wordt die problematiek uitvoerig behandeld. 

6. Vordering tot terugbetaling 
 

Wanneer de beslagrechter geconfronteerd wordt met een vordering tot terugbetaling, zal hij zich in 

principe onbevoegd moeten verklaren. Maar enige nuance is hier op zijn plaats.  

Wanneer de beslagene meent dat hij niets verschuldigd is en zelfs te veel betaalde en samen met het 

verzet ook de terugbetaling vordert, kan de beslagrechter uitsluitend de actualiteit van de uitvoerbare 

titel beoordelen. De vordering tot terugbetaling valt buiten zijn beslissingsmacht en moet door de 

bodemrechter beslecht worden. Dat zal zeker het geval zijn als de beslagene een vordering tot 

terugbetaling instelt voor bedragen waarvan hij meent dat ze onverschuldigd zijn, maar die volledig 

vreemd zijn aan de schuldvordering waarvoor beslag gelegd werd. Dat komt bijvoorbeeld voor als de 

alimentatieschuldenaar meent te veel te hebben betaald voor de woonstvergoeding die werd bepaald in 

de EOT-akte. De vordering tot terugbetaling is dus volledig vreemd aan het beslag dat gelegd werd om  

onderhoudsuitkeringen te bekomen en moet door de bevoegde bodemrechter beslecht worden.
93

 

De beslagrechter is wel bevoegd de terugbetaling te bevelen van bedragen die op grond van een 

onrechtmatig uitvoerend derdenbeslag werden ingehouden en zich nog in de handen van de 

gerechtsdeurwaarder bevinden. Dat is mogelijk aangezien die vordering een nauwe band vertoont met 
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het executiegeschil. De overhandiging van die bedragen aan de gerechtsdeurwaarder zorgt er ook voor 

dat ze niet in de materieelrechtelijke verhouding tussen de partijen betrokken kunnen worden.
94

 

Wanneer de gerechtsdeurwaarder dat onderhoudsgeld al overhandigd had aan de beslaglegger, kan de 

beslagrechter geen kennis meer nemen van de vordering tot terugbetaling. Die overhandiging geldt 

immers als betaling tussen schuldenaar en schuldeiser. Het is de bodemrechter die moet oordelen over 

het onverschuldigde karakter van die onderhoudsuitkeringen. Het hof van beroep te Bergen oordeelde 

echter dat de beslagrechter bevoegd is kennis te nemen van de vordering tot terugbetaling, aangezien 

de uitvoerbare titel helemaal geen geldsomveroordeling bevatte. Het hof argumenteerde wel dat dat in 

casu slechts mogelijk was omdat de beslagrechter deelt in de volheid van bevoegdheid van de 

rechtbank van eerste aanleg, aangezien er geen verdelingsincident opgeworpen werd.
95

 Ook het hof 

van beroep te Gent oordeelde dat de beslagrechter kon kennisnemen van een vordering tot 

terugbetaling. De gevorderde achterstallen waren immers onverschuldigd.
96
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III. De actualiteit van de uitvoerbare titel  

De uitvoerbare titel legt de materieelrechtelijke verhouding tussen partijen vast die op dat tijdstip 

geldt. Het is vaststaande cassatierechtspraak dat de beslagrechter bevoegd is om te onderzoeken of de 

uitvoerbare titel nog steeds de correcte situatie tussen partijen weerspiegelt op het moment van zijn 

uitspraak. Hij moet met andere woorden de actualiteit en doeltreffendheid ervan beoordelen.
97

 Als de 

schuldenaar bijvoorbeeld zijn schuld vrijwillig betaalt nadat de schuldeiser een uitvoerbare titel 

verkreeg door de rechter, kan de schuldeiser geen gedwongen tenuitvoerlegging meer vragen op basis 

van die titel. Belangrijk om op te merken is dat de beslagrechter niet mag raken aan de 

materieelrechtelijke verhouding tussen partijen. Hij moet zich beperken tot de vaststelling ervan, 

zonder hierin in te grijpen. Alleen de executiegeschillen vallen onder zijn rechtsmacht.  

De beslagrechter mag zich niet uitspreken over eerdere beslissingen van de bodemrechter. Daaruit 

volgt dat de beslagrechter meestal oordeelt over omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het 

ontstaan van de uitvoerbare titel. Dat moet echter niet steeds het geval zijn volgens het cassatiearrest 

van 17 september 2010: “Feiten waarover niet is beslist in de titel op grond waarvan het beslag is 

gelegd, kunnen, wanneer die feiten betrekking hebben op de rechtmatigheid of regelmatigheid van de 

tenuitvoerlegging, aan de beslagrechter worden voorgelegd, zelfs wanneer die feiten dateren van vóór 

het ontstaan van de uitvoerbare titel.”
98

 Een feitelijke omstandigheid zoals een betaling die niet 

onderworpen werd aan het oordeel van de bodemrechter zou de beslagrechter in aanmerking kunnen 

nemen om over de regelmatigheid van de titel te beslissen. Het betreft immers een feitelijk gegeven 

die de beslagrechter kan vaststellen zonder afbreuk te doen aan het gezag van gewijsde van de 

beslissing van de bodemrechter.
99 

Toch zal niet elk verzet gegrond zijn: het hof van beroep te 

Antwerpen oordeelde dat de tenuitvoerlegging regelmatig is, zelfs als de bodemrechter geen rekening 

hield met betalingen die aan de uitvoerbare titel voorafgingen. De schuldenaar had immers de kans om 

hoger beroep in te stellen.
100

 De verjaring of compensatie die bestond op het ogenblik dat de 

bodemrechter uitspraak deed, kunnen in geen geval aangevoerd worden bij de beslagrechter. Ze 

worden geacht reeds voorgelegd te zijn aan het oordeel van de bodemrechter.  

Een uitvoerbare titel kan zijn actualiteit om twee hoofdredenen verliezen. Ofwel bevindt de 

schuldvordering zich niet meer in het vermogen van de schuldeiser, ofwel is de schuldvordering 

geheel of gedeeltelijk uitgedoofd.  

Een schuldvordering kan uit het vermogen verdwijnen door subrogatie of cessie, waardoor de 

invordering toekomt aan de overnemer indien voldaan werd aan de formele vereisten voor de 

tegenwerpelijkheid. De beslagrechter is niet bevoegd te beslissen dat de uitvoerbare titel tegen een 

andere schuldenaar moet uitgevoerd worden dan degene die in de uitvoerbare titel vermeld staat.
101

 Hij 

is daarentegen wel bevoegd uitspraak te doen over de actiefzijde van een rechtsopvolging, hetgeen 

betekent dat de beslagrechter moet nagaan of de schuldvordering overgegaan is op een andere 

schuldeiser ingevolge subrogatie of cessie.
102
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Een schuldvordering kan op vele manieren uitdoven: door betaling, schuldvergelijking, verjaring, 

executieafspraken, dading, betalingsregelingen, rechtsverwerking, afstand van recht, een later vonnis 

of nieuwe wetgeving,…
103

 In wat volgt zullen we de verschillende mogelijkheden bespreken en 

aangezien de bevoegdheid van de beslagrechter niet concreet is afgebakend, zal bij elke grond van 

uitdoving gezocht worden naar de grenzen van zijn macht.   

1. Betaling 
 

De betaling van een schuld vaststellen valt onder de bevoegdheid van de beslagrechter. Daarover is er 

geen discussie. De betaling is in principe enkel bevrijdend als ze aan de juiste persoon wordt gedaan 

volgens de modaliteiten bepaald in de uitvoerbare titel.  

Zoals eerder vermeld voorziet het artikel 203 §1 BW in de verplichting voor de ouders om in te staan 

voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de ontplooiing, de opvoeding 

en de opleiding van hun kinderen. Het kind heeft recht op dat onderhoud, maar het vorderingsrecht 

dooft uit zodra de ouders hun verplichting nakomen. Een meerderjarig kind kan zelf een vordering 

instellen tegen een van of allebei zijn ouders.  

Als het kind minderjarig is, kan een ouder als wettelijke vertegenwoordiger optreden en een vordering 

instellen tegen de alimentatieplichtige om de onderhoudsuitkering te bekomen. Een minderjarige is 

immers niet procesbekwaam en kan zijn recht op onderhoud krachtens artikel 203 §1 BW niet zelf 

vorderen. Het kind blijft wel de materiële executiegerechtigde. De ouder van een minderjarig kind kan 

zowel in naam van het kind als in eigen naam, van de andere ouder de alimentatie vorderen waarvan 

sprake is in artikel 203 §1 BW.
104

  Dat recht werd aan de ouders verleend door artikel 203bis §2 BW. 

De rechtsgrond van een vordering vanwege de ouder wordt in rechterlijke beslissingen zelden 

vermeld, maar is soms wel van belang. Als de rechter beslist dat de vordering een persoonlijke 

rechtsvordering van de ouder ten opzichte van de andere ouder is, dan kan hij niet beslissen dat de 

bijdrage rechtstreeks aan de kinderen moet worden betaald.
105

  

Wanneer het kind meerderjarig wordt, zal de ouder zijn recht verliezen alimentatie te vorderen 

krachtens artikel 203 §1 BW, aangezien hij slechts fungeerde als wettelijke vertegenwoordiger. De 

vordering van het meerderjarig kind op grond van artikel 203 §1 BW verhindert niet dat de ouder op 

hetzelfde ogenblik de onderhoudsbijdrage in eigen naam vordert, mits de ouder nog steeds gerechtigd 

is het onderhoud op grond van artikel 203bis §2 BW te vorderen. Dat is enkel mogelijk op voorwaarde 

dat het meerderjarige kind hoofdzakelijk bij hem/haar verblijft en dat hij/zij een groter aandeel betaalt 

dan dat de wet hem oplegt.
106

 Als het kind niet meer bij zijn ouders inwoont, zal de persoonlijke 

vordering van de ouder afgewezen worden. De vordering van het meerderjarige kind tegen een ouder 

zal daarentegen wel ingewilligd worden. In dat geval kan de rechter de onderhoudsplichtige ouder 

enkel veroordelen het onderhoudsgeld rechtstreeks in handen van het kind te betalen.
107

  

                                                           
103

 F. TOP, “Art. 1395 Ger.W.” in X. (ed.), Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, 1-54; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 2010, 361-371. 
104

 S. BROUWERS, “EOT actualia”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 3, 71.  
105

 Cass. 9 december 1993, Arr.Cass. 1993, 1034; Brussel 7 oktober 2003, NJW 2003, 1302, noot R. DE CORTE; 

S. BROUWERS, “Alimentatie-rekenen voor kinderen: Hoever staan we?”, Not.Fisc.M. 2011, afl. 8, 226. 
106

 Brussel 7 oktober 2003, NJW 2003, 1302, noot R. DE CORTE. 
107

 J. GERLO, “Recente ontwikkelingen in het alimentatierecht”, TBBR 1998, 23-49; S. BROUWERS, “EOT 

actualia”, Not.Fisc.M. 2010, afl. 3, 71.   



24 
 

In principe dient het onderhoudsgeld te worden betaald overeenkomstig de modaliteiten in de 

uitvoerbare titel. Betaling aan een derde is niet bevrijdend. Toch kan men uitzonderlijke 

omstandigheden bedenken waarbij deze betaling wel aanvaard zal worden. Bijvoorbeeld wanneer de 

onderhoudsplichtige dringende medische kosten maakt of het schoolgeld van zijn kinderen betaalt in 

geval de andere ouder nalaat dit te doen. Deze bedragen zullen dan toegerekend worden op de bijdrage 

die hij normaliter verschuldigd is. Maar wanneer deze uitgaven méér bedragen dan het verschuldigde 

onderhoudsgeld, zal dit bedrag niet teruggevorderd kunnen worden van de onderhoudsgerechtigde.
108

  

In de hypothese dat de ouders overeengekomen waren het geld te storten op een kindrekening zoals 

voorzien in artikel 203bis §4 BW, zijn beiden schuldenaar van elkaar en zal de betaling bevrijdend zijn 

als ze werd gedaan op de manier die werd vastgesteld in de uitvoerbare titel.
109

 

De betaling aan een minderjarig kind is niet bevrijdend voor de alimentatieplichtige, want het is de 

ouder die over een uitvoerbare titel beschikt na vordering in eigen naam of als wettelijke 

vertegenwoordiger.
110

 Op het ogenblik dat het kind meerderjarig wordt, zal de titel die de ouder als 

wettelijke vertegenwoordiger op grond van artikel 203 §1 BW bekomen heeft, enkel nog uitgevoerd 

kunnen worden door het kind. Het kind moet dan geen nieuwe uitvoerbare titel bekomen. Maar dit 

verhindert de ouder niet om ook zelf een uitvoerbare titel te bekomen op grond van artikel 203bis §2 

BW.  

De rechtstreekse betaling aan het meerderjarig kind zal niet bevrijdend zijn als de titel bepaalt dat de 

onderhoudsbijdrage voor het kind op een rekening van de ouder moet gestort worden. Het komt voor 

dat de onderhoudsplichtige rechtstreeks aan het kind wil betalen, omdat hij/zij de andere ouder ervan 

verdenkt het onderhoudsgeld voor andere doeleinden te gebruiken of omdat hij/zij niet meer 

overeenkomt met zijn/haar ex-echtgenoot. Maar de rechtstreekse betaling aan een meerderjarig kind 

kan enkel rechtsgeldig zijn als de uitvoerbare titel dat uitdrukkelijk voorziet.
111

 

De rechtstreekse betaling aan een meerderjarig kind kan krachtens het gemeen recht wel bevrijdend 

gebeuren, als de voorwaarden van artikel 1239, tweede lid BW vervuld zijn. Dat artikel bepaalt dat de 

betaling gedaan aan iemand die geen macht heeft om voor de schuldeiser te ontvangen geldig is, 

indien de schuldeiser de betaling bekrachtigt of indien hij er voordeel uit getrokken heeft. Als de 

uitvoerbare titel vereist dat de onderhoudsbijdrage aan de ouder wordt betaald, zal de rechtstreekse 

betaling aan een meerderjarig kind niet rechtsgeldig zijn, tenzij de gerechtigde ouder die betaling 

bekrachtigt of als hij er voordeel uit gehaald heeft.
112

 

Het hof van beroep van Antwerpen oordeelde op 23 oktober 2007
113

 over het bevrijdende karakter van 

de rechtstreekse betaling vanwege de vader in handen van zijn zoon in tegenspraak met de EOT-akte, 

die de betaling aan de moeder stipuleerde. Het arrest luidt als volgt: “de vraag of geïntimeerde zich 
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van zijn betalingsverplichting ten opzichte van appellante kon bevrijden door een rechtstreekse 

betaling aan de zoon. Het antwoord op die vraag is duidelijk: neen. De EOT-overeenkomst strekt 

partijen tot wet en zij dienen zich te houden aan de termen van hun overeenkomst (…).” Verder in het 

arrest wordt vastgesteld dat de zoon geen machtiging kreeg de onderhoudsbijdrage te ontvangen, dat 

de moeder die betalingen niet bekrachtigde en er ook geen voordeel uit haalde waardoor niet aan de 

voorwaarden van artikel 1239 BW voldaan was. De vader kon dus niet bevrijdend betalen aan zijn 

zoon.
114

 

Vervolgens wordt onderzocht of een minnelijke schikking tussen een meerderjarig kind en de 

onderhoudsplichtige ouder afbreuk kan doen aan hetgeen eerder bepaald werd in de familierechtelijke 

overeenkomst. De rechtbank van Tongeren oordeelde op 8 maart 2010
115

 dat een minnelijke schikking 

tussen kind en ouder omtrent de onderhoudsbijdrage, een overeenkomst tussen derden niet kan 

wijzigen (in casu de familierechtelijke overeenkomst). De minnelijke schikking die tot stand kwam 

overeenkomstig artikel 731 Ger. W. strekt de partijen wel tot wet en is uitvoerbaar. Maar de 

familierechtelijke overeenkomst kan slechts gewijzigd worden ingevolge nieuwe en ingrijpende 

omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van de partijen. Aangezien de onderhoudsplichtige 

vrijwillig een minnelijke schikking is aangegaan met het kind, kan er niet gesproken worden van een 

omstandigheid die zich buiten zijn wil heeft voorgedaan.
116

  

Het cassatiearrest van 6 mei 2011 kon verandering brengen in die materie.
117

 Krachtens de EOT-akte 

op grond van artikel 1288, 3° Ger. W. diende de vader het onderhoudsgeld voor de dochter aan de 

moeder te betalen. Bij de meerderjarigheid van de dochter sloot de vader een minnelijke regeling af 

met de dochter, zonder de moeder erbij te betrekken. Ze kwamen een verhoogde onderhoudsbijdrage 

overeen die hij integraal en rechtstreeks aan de dochter moest betalen en die hoofdzakelijk de 

studiekosten moesten dekken. De vader hield zich aan de minnelijke regeling en beëindigde daarmee 

de betaling van de onderhoudsbijdrage aan de moeder. Die minnelijke regeling kan in principe geen 

afbreuk doen aan de EOT-akte overeengekomen tussen vader en moeder. De moeder blijft de 

alimentatieschuldeiser die gerechtigd is te beslissen over de bestemming van de onderhoudsbijdrage. 

De minnelijke regeling kan evenmin als een wijziging van de EOT-akte beschouwd worden, aangezien 

daarvoor een “nieuwe omstandigheid buiten de wil van de partijen die hun toestand of die van het kind 

ingrijpend wijzigt” nodig is.  

De appelrechters zijn van oordeel dat de moeder een voordeel haalt uit de rechtstreekse betaling aan de 

dochter en dat de betalingen aangerekend moeten worden op de onderhoudsbijdrage overeenkomstig 

de EOT-akte. Ingevolge die betalingen, die minstens evenveel bedragen als het bedrag dat 

verschuldigd is overeenkomstig de EOT-akte, moet de moeder slechts een klein bedrag bijleggen voor 

de studiekosten van de dochter, soms zelfs niets. De moeder gaat voor die stelling niet in cassatie. Dat 

is dus geen twistpunt.  

De eiseres vecht de toepassing van artikel 1239, tweede lid in fine BW aan omdat de appelrechters dat 

artikel toepassen op schuldvorderingen met een verschillende juridische grondslag, met verschillende 

schuldeisers. De dochter vordert alimentatie op grond van de wettelijke onderhoudsverplichting die op 

de vader rust en de minnelijke regeling (artikel 203 §1 BW), terwijl de moeder alimentatiegerechtigde 
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is op grond van een vordering in eigen naam op de andere ouder en  krachtens de EOT-akte (artikel 

203bis §2 BW). Het Hof verwerpt dat middel en verklaart het als niet ontvankelijk.
118

 

Het Hof ziet in de verschillende schuldvorderingen en schuldeisers geen obstakel voor de toepassing 

van artikel 1239, tweede lid in fine BW. De beslissing van de appelrechters wordt niet verbroken, 

maar verklaart het cassatiemiddel onontvankelijk. Het Hof brengt daarvoor een “niet aangevochten” 

stelling naar voren, en focust zich op het artikel 1239 BW waarin staat dat de schuldenaar bevrijdend 

betaalt aan een derde als die er een voordeel uit haalt. Maar wat dat voordeel precies moet inhouden is 

onduidelijk.  

Dat voordeel wordt door STEENNOT gedefinieerd als “een toename van het actief of een vermindering 

van het passief, maar het moet hoe dan ook de vermogenstoestand van de schuldeiser gunstig 

beïnvloeden. Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien de derde tevens schuldeiser is van de 

schuldeiser van de schuldenaar. De derde kan alsdan immers, ingevolge de betaling die aan hem werd 

verricht, het bedrag dat zijn schuldenaar hem verschuldigd is, verminderen.”
119

 De appelrechters 

passen dat correct toe. De dochter (derde) is schuldeiser van haar moeder, die op haar beurt  

schuldeiser is van de vader. Omdat de moeder in dat geval voor een kleiner bedrag moet bijdragen in 

de studiekosten van haar dochter dan wanneer de EOT-akte zou worden nageleefd, haalt de moeder 

een voordeel uit de betaling, oordeelden de appelrechters.
120

  

RUTTEN
121

 daarentegen is van mening dat de betaling enkel bevrijdend is als het exacte bedrag wordt 

betaald aan de derde. Als er een groter bedrag wordt uitbetaald, ontneemt men eigenlijk een voordeel 

dat toekomt aan de schuldeiser. Volgen we die redenering, dan passen de appelrechters het artikel 

1239 BW niet correct toe. Er wordt immers een voordeel ontnomen aan de moeder. De vraag of de 

moeder een voordeel haalt uit de betaling aan de dochter blijft met andere woorden complex. Het is 

een feitenkwestie die niet beoordeeld kan worden door het Hof van Cassatie, maar per geval dient te 

worden geanalyseerd.
122

   

Beide theorieën over het “voordeel halen” kunnen naar mijn mening  problemen veroorzaken als de 

vader rechtstreeks in handen van zijn dochter betaalt. De alimentatiegerechtigde heeft het recht om 

zelf te beslissen waaraan hij de onderhoudsbijdrage uitbesteedt. Die mogelijkheid wordt de moeder 

ontnomen als de betaling aan de derde aanvaard wordt door toepassing van artikel 1239, tweede lid 

BW. Het blijft de vraag of dat cassatiearrest in het algemeen op alimentatiezaken toegepast kan 

worden. Het is moeilijk denkbaar dat de betaling van de alimentatie aan het kind, in weerwil van de 

modaliteiten in de EOT-akte die de betaling aan de moeder stipuleert, gelijkgesteld wordt aan de 

betaling aan de moeder. Er wordt immers afbreuk gedaan aan de EOT-akte, die tot wet strekt tussen de 

partijen. Hoe men precies “voordeel uittrekken” dient te interpreteren in het kader van 

alimentatievorderingen zal de toekomst moeten uitwijzen. Het enkele feit dat er meer wordt uitbetaald 

aan de dochter dan het bedrag waarop de moeder gerechtigd zou zijn, kan bezwaarlijk een EOT-akte 

buitensluiten. Dat zou immers een omzeiling tot nakoming van de overeenkomst zijn.   
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2. Schuldvergelijking 
 

De vraag rijst of compensatie mogelijk is tussen alimentatiegelden onderling of tussen 

alimentatiegelden en andere schuldvorderingen. Daarover lopen de meningen uiteen. In wat volgt, 

zullen we de verschillende principes bespreken. 

Een eerste principe is dat compensatie mogelijk is tussen een gewone schuldvordering en een 

onderhoudschuld, in de mate dat de alimentatiegelden vatbaar zijn voor beslag. Het artikel 1293, 3° 

BW bepaalt dat compensatie tussen wederzijdse schulden niet mogelijk is in geval van “een schuld uit 

hoofde van levensonderhoud dat verklaard is niet voor beslag vatbaar te zijn”. Dat artikel verwijst 

impliciet naar het artikel 1409 §1 Ger. W. dat de onbeslagbaarheid van alimentatiegelden regelt.
123

 Als 

we het artikel 1409 §1 Ger. W. in samenhang lezen met artikel 1410 §1, 1° Ger. W., kunnen we 

besluiten dat alimentatiegelden niet vatbaar zijn voor beslag, voor zover ze een bepaald bedrag per 

maand niet overschrijden. Dat impliceert dat schuldvergelijking mogelijk is in de mate waarin artikel 

1409 Ger. W. dat toelaat. Anders geformuleerd heeft de onderhoudsplichtige niet het recht om (op de 

bij de onderhoudsgerechtigde onbeslagbare alimentatiegelden) beslag onder derden in eigen handen te 

leggen voor de schuldvordering waarvan de onderhoudsplichtige schuldeiser is tegenover de 

onderhoudsgerechtigde. Daaruit volgt dat compensatie niet ingeroepen kan worden.
124

 

Het cassatiearrest van 7 maart 2003
125

 stelt met duidelijke bewoordingen dat wettelijke compensatie 

niet mogelijk is voor de betaling van onderhoudsgelden ten belope van het onbeslagbaar bedrag. 

Daarbij ging het om een onderhoudsschuld en een terugbetaling van huurgelden. De vraag rijst dan 

ook wat de beslissing van het Hof geweest zou zijn indien het twee onderhoudsschulden betrof.  

In de rechtspraak en rechtsleer heerst er onenigheid over de mogelijkheid schuldvergelijking toe te 

passen tussen onverschuldigde onderhoudsgelden ingevolge de retroactieve vermindering door de 

rechter enerzijds en nog te vervallen onderhoudsgelden anderzijds.  

Het hof van beroep in Antwerpen
126

 oordeelde dat de schuldvergelijking tussen in het verleden te veel 

betaalde onderhoudsgelden en de nog te vervallen onderhoudsgelden volledig uitgesloten is ingevolge 

een strikte toepassing van artikel 1293, 3° BW. Daarop kwam kritiek, omdat artikel 1293, 3° B.W. 

schuldvergelijking slechts uitsluit als de schuld niet vatbaar is voor beslag. Het artikel 1409 Ger. W. 

laat beslag in beperkte mate toe, wat impliceert dat ook schuldvergelijking in beperkte mate mogelijk 

moet zijn.  

Maar er is ook rechtspraak te vinden waarin de compensatie wel toegelaten wordt. De 

onderhoudsgerechtigde heeft dan wel de mogelijkheid om aan de bodemrechter te vragen dat die 

compensatie aan beperkingen wordt onderworpen. Zo wil men vermijden dat de schuldeiser plots geen 

alimentatie meer zou krijgen.
127

  

Sommige auteurs gaan nog een stap verder en menen dat een onbeperkte compensatie mogelijk is als 

de alimentatieplichtige, zelf ook een alimentatievordering bezit in de zin van artikel 1412 Ger. W. Een 

onbeperkte schuldvergelijking kan volgens hen dan ook toegepast worden voor de terugvordering van 
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te veel betaalde alimentatie.
128

 In die zin besloten het hof van beroep in Gent
129

 en andere rechters: het 

artikel 1293, 3° BW belet niet dat eerder onverschuldigde bedragen zonder beperking, afgetrokken 

kunnen worden van de toekomstig te betalen onderhoudsgelden, behalve als de bodemrechter dat zou 

uitsluiten.  

Een tweede principe bepaalt dat die schuldvergelijking, die slechts toegelaten is als de 

alimentatiegelden een bepaald bedrag per maand overschrijden, de openbare orde niet raakt. De 

onbeslagbaarheid hangt samen met het compensatieverbod. De ratio legis van het verbod tot 

schuldvergelijking ligt in de bescherming van de alimentatiegerechtigde. Men stelt dat die het geld 

onmiddellijk nodig heeft. Dat moet genuanceerd worden. De alimentatiegerechtigde heeft het recht 

schuldvergelijking toe te staan of de compensatie zelf voor te stellen. Dat compensatieverbod raakt 

immers de openbare orde niet. In dat geval geeft de schuldeiser al onmiddellijk een bestemming aan 

het onderhoudsgeld. Zo kan de alimentatiegerechtigde voorstellen compensatie toe te staan teneinde 

een eigen schuld in te lossen. Daarnaast kan er ook een overeenkomst worden gesloten over de 

betaling van de schuldeisers van de alimentatiegerechtigde.
130

  

Het is echter niet mogelijk schuldvergelijking in te roepen voor onderhoudsverplichtingen die de 

openbare orde wel raken. Daarmee worden de onderhoudsverplichtingen bedoeld zoals die van ouders 

tegenover hun kinderen overeenkomstig artikel 203 §1 BW.   

Een laatste principe is dat volledige compensatie tussen twee alimentatieschulden toegelaten is als aan 

bepaalde voorwaarden voldaan is. De schuldvorderingen moeten wederkerig, zeker en opeisbaar zijn. 

Vervolgens dienen ze ook een nauwe band te vertonen met elkaar en het gevolg te zijn van 

persoonlijke vorderingen die ingesteld zijn in dezelfde hoedanigheid.
131

 

Ten eerste moeten de schuldvorderingen wederzijds zijn. Dat houdt in dat twee personen elk een 

schuldvordering moeten hebben tegenover de andere.  

Ten tweede moeten beide schuldvorderingen die tussen partijen bestaan betrekking hebben op 

vervangbare zaken van dezelfde soort. Die voorwaarde zal als het ware altijd vervuld zijn als de 

schuldvergelijking in geld betaald wordt.  

De derde voorwaarde is dat beide schuldenvorderingen bestaan en vaststaand zijn. Ze mogen niet voor 

ernstige betwisting vastbaar zijn. Aan die voorwaarde is niet voldaan als er een geding betreffende de 

interpretatie van de uitvoerbare titel hangende is bij de bodemrechter. De schuldvergelijking is wel 

toelaatbaar voor wat betreft de niet-betwiste bedragen.  

De vierde voorwaarde betreft de opeisbaarheid van de schuldvorderingen. Als een schuldenaar een 

termijn geniet tegenover de andere, is die niet opeisbaar, maar de compensatie vindt krachtens artikel 

1292 BW ook plaats ondanks de toegekende van termijnen van respijt.
132
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Ten laatste moeten beide personen in dezelfde hoedanigheid handelen. Wanneer de ouders alimentatie 

vorderen op grond van artikel 203 §1 BW in naam van hun minderjarig kind is er geen compensatie 

mogelijk, omdat de ouders niet de schuldenaar zijn van elkaar, maar optreden als vertegenwoordiger 

van het kind. Maar door de invoering van artikel 203bis §2 BW kan de alimentatiebijdrage die 

verschuldigd is door de onderhoudsplichtige ouder ook in persoonlijke naam van de gerechtigde ouder 

gevorderd worden. Dat impliceert dat de onderhoudsgerechtigde ouder die persoonlijk alimentatie 

vordert voor zichzelf, dat bedrag kan compenseren met het bedrag dat die zelf verschuldigd is voor het 

kind als de andere ouder dat in persoonlijke naam vordert. Ze worden beschouwd als persoonlijke 

schuldeisers van elkaar als beide vorderingen wederkerig, zeker en opeisbaar zijn, ondanks de 

verschillende rechtsgrond.
133

 

Als er tussen twee alimentatievorderingen, onverminderd de bovenstaande voorwaarden, ook een 

nauwe band bestaat, kan er volgens de rechtsleer en rechtspraak een volledige beslagbaarheid zijn. In 

dat geval vindt het artikel 1293, 3° BW geen toepassing meer. Er moet wel sprake zijn van een 

voldoende nauwe band, zodat een schuldvordering wegens achterstallige onderhoudsgelden en een 

schuldvordering in verband met de vereffening en verdeling niet voor compensatie vatbaar is, voor 

zover het maandelijkse maximumbedrag niet bereikt werd.
134

  

Tussen onderhoudsschulden bestaat een nauwe band indien ze een gelijkaardige juridische grondslag 

hebben en een zekere continuïteit vertonen. Er is een onvoldoende band tussen te veel betaalde 

onderhoudsgelden verschuldigd voor de echtscheiding en de onderhoudsuitkering na de echtscheiding. 

De juridische grondslag is immers verschillend. Er is tevens te veel tijd verstreken tussen beide 

schuldvorderingen. Daardoor is niet aan de vereiste van continuïteit voldaan.  

Er bestaat discussie over de compensatie tussen de achterstallige onderhoudsgelden en de 

onverschuldigd betaalde onderhoudsgelden als gevolg van retroactieve vermindering of opheffing van 

de onderhoudsbijdrage. Een aantal auteurs verdedigen dat het niet mogelijk is die schuldvergelijking 

toe te laten zonder beperkingen. Andere auteurs en het hof van beroep in Gent oordeelden dat artikel 

1293, 3° BW zich niet verzet tegen een compensatie, tenzij de rechter een andere beslissing zou 

nemen. In een later arrest werd dat genuanceerd met een vereiste van nauwe samenhang tussen beide 

onderhoudsschulden. Die nauwe samenhang betreft zowel de juridische grondslag of oorzaak van de 

schuldvordering als de termijn die vergaan is tussen beide schulden.
135

 

De wettelijke compensatie vervat in artikel 1291 BW is automatisch van toepassing tussen twee  

schuldvorderingen en vernietigt de schuldvorderingen ten belope van het gecompenseerde bedrag. Die 

wettelijke schuldvergelijking gaat in als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. De beslagrechter is 

bevoegd de wettelijke schuldvergelijking vast te stellen. Als niet aan de voorwaarden voor de 

wettelijke schuldvergelijking voldaan is, kan de rechter de gerechtelijke schuldvergelijking uitspreken. 

De beslagrechter daarentegen kan nooit een gerechtelijke schuldvergelijking uitspreken. Hij zou 

immers uit zijn bevoegdheid treden door te oordelen over de materieelrechtelijke verhouding van de 

partijen, zoals eerder al vermeld. Zo is hij evenmin bevoegd om te oordelen over de wijziging of 

opheffing van de alimentatieschuld, noch over onterecht betaalde alimentatie waarvoor compensatie 

wordt ingeroepen als de bodemrechter daarover nog geen vonnis had geveld.  
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3. Verjaring 
136

 
 

De titel kan zijn actualiteit ook verliezen door verjaring. Die verjaring wordt vaak ingeroepen door de 

alimentatieplichtige om zich tegen de tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titel te verzetten. Doorheen 

de jaren heeft het Hof van Cassatie duidelijkheid gebracht in die materie en is er nagenoeg geen 

discussie meer mogelijk. Krachtens artikel 2277 BW verjaren periodieke uitkeringen tot 

levensonderhoud na verloop van vijf jaar. De ratio legis van die verkorte verjaringsperiode is 

tweeërlei. Enerzijds wordt ermee verhinderd dat de onderhoudsbijdragen die de 

alimentatieschuldenaar moet betalen onbewust opgestapeld worden. Door het stilzitten van de 

alimentatieschuldeiser zou immers een immense schuldvordering kunnen ontstaan die tot het ruïneren 

van de schuldenaar kan leiden.
137

 Anderzijds zet de korte verjaringsperiode de alimentatiegerechtigde 

ertoe aan om niet stil te zitten. Het is ook vaste rechtspraak dat het stilzitten van de 

alimentatiegerechtigde een vermoeden creëert dat die laatste geen behoefte heeft aan de uitkering.
138

 

Over die verkorte verjaringstermijn liepen de meningen uiteen, maar zoals hieronder uiteengezet zal 

worden, heeft het Hof van Cassatie langzamerhand duidelijkheid gebracht in deze materie.  

Een eerste strekking stelde dat de verkorte verjaringstermijn van artikel 2277 BW niet van toepassing 

is op de reeds toegekende onderhoudsbijdrage in een gerechtelijke uitspraak. Het cassatiearrest van 21 

februari 1985
139

 bevestigde die gedachtegang en stelde dat onderhoudsbijdragen vastgesteld in een 

gerechtelijke beslissing pas verjaren na een termijn van tien jaar overeenkomstig artikel 2262bis §1, 

eerste lid BW, te berekenen vanaf de datum van het vonnis.
140

 Vanaf de tussenkomst van een 

gerechtelijke uitspraak verjaart de rechtsvordering tot tenuitvoerlegging van de veroordeling (actio 

judicati) na tien jaar, ondanks de verkorte verjaringstermijn die van toepassing is op het voorwerp van 

de veroordeling.
141

 Die strekking breidt dat toepassingsgebied uit en verdedigt dat ook de 

onderhoudsuitkeringen vastgelegd in een uitvoerbare notariële akte onder de tienjarige 

verjaringstermijn vallen. Het artikel 2277 BW zal volgens hen slechts van nut zijn voor de verjaring 

van onderhoudsgelden die nog niet werden vastgelegd in een gerechtelijke beslissing of notariële akte. 

Dat betekent concreet dat de alimentatiebijdrage slechts voor vijf jaar voorafgaand aan de vordering 

ervan kan toegekend worden. Zodra er een uitvoerbare titel voorhanden is, zal de tienjarige 

verjaringstermijn van de actio judicati weer gelden.
142

  

Door een tweede strekking werd verdedigd dat het irrelevant is of de onderhoudsbijdrage door een 

notariële akte dan wel in een vonnis of arrest toegekend wordt voor de toepassing van de vijfjarige 

verjaring van artikel 2277 BW. De tienjarige verjaringstermijn is slechts van toepassing voor zover er 

geen lex specialis bestaat. De verkorte verjaringstermijn is een uitzondering op de gemeenrechtelijke 

verjaringstermijn van artikel 2262bis § 1, eerste lid BW. Het zijn de onderhoudsuitkeringen zelf die na 

verloop van vijf jaar verjaren en niet de vordering tot het verkrijgen van alimentatiegeld, zoals de 

eerste strekking meent. Het artikel 2277 BW is volgens hen dus niet enkel van toepassing op de 

onderhoudsgelden die nog niet vastgesteld werden in een gerechtelijke titel of notariële akte zoals de 
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eerste strekking beweert, maar ook op de onderhoudsgelden die reeds vastgesteld werden in een 

uitvoerbare titel.
143

 Ze baseren zich daarvoor op de tekst van artikel 2277 BW en de ratio legis ervan. 

De tienjarige verjaringstermijn is van toepassing op de actio judicati van de onderhoudsgelden die 

reeds vervallen zijn bij het ontstaan van de uitvoerbare titel. Dat is het geval bij een veroordeling tot 

een kapitaalschuld. Het is een schuld waarvan het bedrag niet toeneemt na verloop van tijd. Ze blijven 

dus eisbaar zolang de titel niet verjaard is.
144

  

In beide stellingen is er eensgezindheid over de vijfjarige verjaringtermijn van een initiële vordering 

tot onderhoudsgeld. Als men een uitvoerbare titel wenst voor achterstallige alimentatiegelden, kan 

men die slechts retroactief vorderen voor de vijf voorgaande jaren. Met die uitvoerbare titel kan men 

de toegekende achterstallen gedurende een periode van tien jaar vorderen van de schuldenaar. Het 

betreft namelijk een kapitaalschuld die niet voldoet aan de vereiste van ‘nog niet vervallen periodieke 

schulden’. Discussie blijft voor de toekomstige onderhoudsbijdragen die in de uitvoerbare titel 

toegekend werden, de eerste strekking geeft de schuldeiser tien jaar om die te vorderen en de tweede 

strekking slechts vijf jaar.
145

 Aan die discussie kwam een einde met het cassatiearrest van 8 december 

2000.
146

  

Volgens het cassatiearrest van 21 februari 1985 was de tienjarige verjaringstermijn inzake de actio 

judicati van toepassing voor de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing of notariële akte 

waarin een onderhoudsbijdrage werd toegekend (eerste strekking). Het Hof heeft zijn mening herzien 

in het cassatiearrest van 8 december 2000 en sloot zich daarmee aan bij de tweede strekking.
147

 De 

vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2277 BW is van toepassing op periodiek te vervallen 

onderhoudsuitkeringen en het is hierbij irrelevant of de onderhoudsbijdrage vastgelegd werd in een 

notariële akte of een rechtelijke beslissing.
148

 Het toepassingsgebied van artikel 2277 BW dient wel 

restrictief te worden geïnterpreteerd: de verkorte verjaringstermijn geldt uitsluitend voor de 

onderhoudstermijnen die vervallen na de totstandkoming van de uitvoerbare titel.
149

 

Het cassatiearrest van 7 maart 2003
150

 bevestigt de toepassing van de verkorte verjaringstermijn 

ongeacht of de onderhoudsverplichting voortvloeit uit een overeenkomst of een rechterlijke beslissing. 

Het Hof maakt wel een onderscheid tussen de verjaring van een veroordeling tot achterstallige 

alimentatiegelden en periodiek toekomstige schulden.
151

 De veroordeling van achterstallige gelden 

heeft het karakter van een kapitaalschuld die in één keer moet worden betaald. Ze is dus vanaf het 

begin bepaald. Dat impliceert dat de schuldenaar niet geconfronteerd kan worden met een grote 

geaccumuleerde schuld.
152

 Een kapitaalschuld vertoont geen periodiek karakter en valt bijgevolg niet 

onder toepassing van artikel 2277 BW, maar onder de tienjarige verjaring van de actio judicati. Voor 
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de vordering van toekomstige periodieke gelden vervat in een uitvoerbare titel is de vijfjarige verjaring 

wel van toepassing.
153

  

De vordering tot terugvordering van onverschuldigd betaalde onderhoudsuitkeringen valt onder de 

tienjarige verjaring. De reden daarvoor is dat er geen sprake is van periodieke uitkeringen maar van 

een bepaald bedrag dat eenmalig dient te worden betaald. Het cassatiearrest van 21 mei 2001 voegt 

daar het volgende argument aan toe. De terugbetaling van onverschuldigde onderhoudsgelden heeft 

niet dezelfde juridische grondslag als de voldoening van de onderhoudsverplichting. Dat argument 

werd toegevoegd aan de stelling dat de onverschuldigde onderhoudsbijdragen niet periodiek zijn 

omdat er over dat periodieke karakter twijfel kan ontstaan. Onverschuldigde bedragen die maand na 

maand werden betaald, zouden eigenlijk onmiddellijk terugbetaald moeten worden door het ontstaan 

van een verbintenis tot teruggave. Maar eigenlijk is er geen sprake van periodiciteit omdat er in eerste 

instantie geen periodieke verplichting tot betaling was.
154

  

Het recht op alimentatie zelf is onverjaarbaar. Het kan dus eender wanneer worden ingeroepen. Maar 

men zal retroactief maximum 5 jaar onderhoudsgeld kunnen verkrijgen door de verjaring op grond van 

2277 BW. 

Krachtens artikel 2244 BW kan de verjaring gestuit worden door de betekening van het 

dagvaardingsexploot, het bevel tot betaling of het beslag. Dit betekent dat de tijdspanne van vóór de 

stuiting niet meer in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de verjaringstermijn. De 

verjaring kan ook gestuit worden door erkenning van schuld door de onderhoudsplichtige (artikel 2248 

BW). Dit artikel vindt slechts toepassing indien uit de erkenning van de schuld blijkt dat de 

schuldenaar ook werkelijk weet heeft van het bestaan van de schuld.
155

 De uitvoering van de 

verbintenis door betaling aan de onderhoudsgerechtigde wordt gekwalificeerd als schulderkenning en 

stuit de verjaring. Maar dit kan niet weerhouden worden voor wat de verschuldigde indexaanpassingen 

betreft.
156

  

Tussen echtgenoten wordt de verjaring van alle vorderingen geschorst tot het ogenblik van de 

ontbinding van het huwelijk. Zowel de onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten als de alimentatie voor 

de kinderen worden daardoor geschorst. De verjaring vangt aan bij de echtscheiding, maar zolang het 

huwelijk bestaat, worden zowel de initiële vordering tot het verkrijgen van onderhoudsgeld als de 

onderhoudsuitkering reeds vastgelegd in een uitvoerbare titel, geschorst op grond van artikel 2253 

BW. Ook de verjaring van vervallen onderhoudsuitkeringen, ter uitvoering van artikel 1280 Ger. W., 

wordt geschorst zolang de echtscheidingsprocedure lopende is. De rechter kan daardoor retroactief een 

onderhoudsuitkering toekennen voor een langere periode dan vijf jaar voor het instellen van de 

vordering.
157

 

Het Arbitragehof oordeelde in een arrest van 14 september 2006
158

 dat het gelijkheidsbeginsel niet 

geschonden is in zoverre het artikel 2253 BW van toepassing is op het huwelijk en niet op andere 
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samenlevingsvormen zoals het wettelijk samenwonen. Dat arrest had tot doel om de stabiliteit van het 

huwelijk te bevorderen en om geen verslechtering van de relatie teweeg te brengen enkel met het 

motief de alimentatievordering te stuiten.  

Over de verjaring van de buitengewone kosten kan worden gediscussieerd. De vraag stelt zich of ze 

een periodiek karakter vertonen. Ze dienen betaald te worden naargelang de kosten worden gemaakt, 

maar ze hebben dezelfde wettelijke grondslag als de maandelijkse onderhoudsgelden. Het is 

onduidelijk zich of het ritme van de betaling een beslissende rol kan spelen in het onderbrengen van de 

buitengewone kosten onder “periodieke schulden”. Dienen de schulden op een vast, vooraf bepaald 

tijdstip betaald te worden of kan een frequente, maar onregelmatige schuld daar ook onder 

ressorteren?
159

  

4. Executieafspraken – dading – kwijtschelding van schuld 
 

Er bestaat discussie over de bevoegdheid van de beslagrechter inzake het vaststellen van het bestaan 

van een nieuwe overeenkomst en de rechtsgeldigheid ervan. Het baanbrekende cassatiearrest van  

15 januari 1999
160

 breidde de bevoegdheid van de beslagrechter uit. Het Hof besliste dat de 

beslagrechter bevoegd is om te oordelen over de rechtmatigheid en regelmatigheid van het beslag. Hij 

is bevoegd om uitspraak te doen over de materieelrechtelijke positie van de partijen die is geëvolueerd 

sinds het ontstaan van de uitvoerbare titel. De beslagrechter dient de tenuitvoerlegging van de 

uitvoerbare titel dus niet meer te schorsen en hij moet geen beslissing van de bodemrechter meer 

afwachten. Hij kan als het ware als bodemrechter optreden en zowel het bestaan als de 

rechtsgeldigheid van een latere overeenkomst bevestigen.  

In casu waren de partijen na de totstandkoming van een definitief vonnis overeengekomen dat de 

schuldenaar een grote som geld moest betalen aan de schuldeiser ter regeling van het vonnis. Na het 

betalen van die som, heeft de schuldeiser toch uitvoerend derdenbeslag gelegd, op grond van het 

eerder verkregen vonnis. Daarop tekende de debiteur verzet aan bij de beslagrechter. De schuldeiser 

betwistte de rechtsgeldigheid van de tot stand gekomen dading alsook de bevoegdheid van de 

beslagrechter. Maar zowel de beslagrechter als de rechter van hoger beroep hebben zich uitgesproken 

over het ingestelde verzet. De appelrechters herkwalificeerden de betwiste dading als een 

kwijtschelding van schuld. Uiteindelijk is de zaak voor het Hof van Cassatie gekomen en die heeft de 

bevoegdheid van de beslagrechter bevestigd.
161

  

De schuldeiser had aangevoerd dat de artikels 1395 Ger. W. en 1489 Ger. W. geschonden waren 

doordat er een beslissing was genomen over het al dan niet bestaan van een dading, tot stand gekomen 

na de uitvoerbare titel. De beslagrechter is volgens de wet alleen bevoegd om kennis te nemen van de 

vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging. Hij dient tevens te 

oordelen over de regelmatigheid van het beslag, zonder nadeel toe te brengen aan de zaak zelf. Het is 

de bodemrechter die bevoegd is om te oordelen over de materieelrechtelijke positie van de partijen, 

behalve in de uitzonderingen voorzien in de wet zoals revindicatievorderingen (art. 1514 en 1613 Ger. 

W.), de evenredige verdeling (art. 1634 Ger. W.) en de rangregeling (art. 1648 en 1667 Ger. W.). De 

beslagrechter moet zich wel uitspreken over de actualiteit van de uitvoerbare titel. De uitvoerbare titel 
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geeft een beeld van de situatie op het ogenblik dat die ontstaat. Het Hof van Cassatie heeft in 

verscheidene arresten bevestigd dat de beslagrechter niet alleen dient te oordelen over de 

regelmatigheid van de tenuitvoerlegging, maar ook over de rechtmatigheid ervan.
162

 De beslagrechter 

moet daarvoor onvermijdelijk kennisnemen over de grond van de zaak.
163

  

Eerder al was het vaststaande rechtspraak dat de beslagrechter louter declaratoire uitspraken kan 

vellen.
164

 De beslagrechter is bevoegd om vast te stellen dat een schuld is tenietgegaan door betaling 

of is vervallen door verjaring. Ook de compensatie kan hij eenvoudigweg vaststellen. Daarmee raakt 

de beslagrechter niet aan de materieelrechtelijke verhouding tussen de partijen. De titel kan vervallen 

door verjaring waardoor de tenuitvoerlegging niet meer mogelijk is. Wanneer de betaling van de 

alimentatiegelden gerealiseerd is, dooft de titel uit en is de tenuitvoerlegging ook niet mogelijk. Dat 

betreft louter en alleen executiegeschillen die de inhoud van de titel niet raken en waarvoor de 

beslagrechter dus bevoegd is. Het vernieuwende aan dat arrest is dat het Hof de bevoegdheid van de 

beslagrechter bevestigt om nieuwe overeenkomsten of gewijzigde rechtsverhoudingen tussen dezelfde 

partijen vast te stellen. Dat impliceert dat hij kan oordelen over de onrechtmatigheid van de 

tenuitvoerlegging indien een schuldvordering is tenietgegaan ingevolge een nieuwe overeenkomst. 

Voordien kon de beslagrechter enkel oordelen over de ernst van het verweer en indien nodig de 

tenuitvoerlegging schorsen in afwachting van de uitspraak van de bodemrechter. De titel weerspiegelt 

slechts de situatie tussen partijen op het ogenblik van zijn ontstaan. Wanneer de beslagrechter dus 

vaststelt dat de materieelrechtelijke verhouding tussen partijen gewijzigd is en de titel zijn actualiteit 

verliest, kan de beslagrechter niet verweten worden afbreuk te doen aan de eerder tot stand gekomen 

uitvoerbare titel.
165

 

De beslagrechter neemt dus kennis van gewijzigde omstandigheden die zich in principe hebben 

voorgedaan na het ontstaan van de uitvoerbare titel. Hij is bevoegd zich uit te spreken over een 

afbetalingsovereenkomst tussen partijen die de uitvoerbare titel wijzigt. De bewijslast rust op de partij 

die de uitvoerbare titel betwist. De beslagrechter van Gent illustreert dit door te oordelen dat de 

afbetalingsovereenkomst de tenuitvoerlegging niet onregelmatig maakt, vermits de debiteur nalaat het 

bestaan van de overeenkomst te bewijzen. Uit de eenmalige afwezigheid van reactie vanwege de eiser 

kan niet worden afgeleid dat er een overeenkomst is ontstaan die de schuldenaar gedeeltelijk van 

betaling ontlast.
166

 

Vroeger moest een onderscheid gemaakt worden tussen overeenkomsten die de inhoud en modaliteiten 

van de aanvankelijke uitvoerbare titel wijzigen en executieafspraken die enkel de tenuitvoerlegging 

van de uitvoerbare titel stilleggen onder de voorwaarde dat de schuldenaar regelmatig afbetaalt.
167

  

Het cassatiearrest van 15 januari 1999 verruimt de bevoegdheid van de beslagrechter voor wat betreft 

de eerst aangehaalde categorie overeenkomsten. Voordien was het uitgesloten dat de beslagrechter 

zich over de gewijzigde schuldvordering kon uitspreken. Hij kon slechts oordelen over de ernst van 
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het verweer en in voorkomend geval de tenuitvoerlegging schorsen. Thans is de beslagrechter bevoegd 

te oordelen over de rechtsgeldigheid van een – na de uitvoerbare titel – tot stand gekomen 

overeenkomst. Dit kan voorkomen wanneer de onderhoudsgerechtigde zich akkoord verklaard 

genoegen te nemen met een lagere onderhoudsuitkering wegens financiële moeilijkheden van de 

onderhoudsplichtige. Deze overeenkomst mag niet geïnterpreteerd worden als een volledige verzaking 

van zijn titel. Aan een onderhandse overeenkomst die afwijkt van de oorspronkelijke uitvoerbare titel 

moet een beperkende uitleg worden gegeven. Dit betekent dat de onderhoudsgerechtigde op elk 

ogenblik kan terugkomen op de onderhandse afspraak voor wat de toekomst betreft. Hij kan alsnog 

overgaan tot de gedwongen tenuitvoerlegging van de oorspronkelijke uitvoerbare titel, maar de 

onderhandse akte maakt dit niet meer mogelijk voor wat het verleden betreft.
168

 Dus als de 

onderhoudsplichtige na verloop van tijd een kleinere bijdrage dan afgesproken of zelfs niets meer zou 

betalen, beschikt de onderhoudsgerechtigde nog steeds over zijn uitvoerbare titel en moet hij geen 

nieuwe procedure opstarten bij de bodemrechter. De gedwongen tenuitvoerlegging zal slechts 

mogelijk zijn voor het later afgesproken bedrag. Wanneer de onderhoudsgerechtigde beslag legt voor 

het bedrag vermeld in de oorspronkelijke titel, kan hem verweten worden te handelen in strijd met 

gemaakte afspraken.
169

  

Betwistingen omtrent executieafspraken vallen alleszins onder de bevoegdheid van de beslagrechter 

aangezien ze enkel betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titel. Ze nemen 

voornamelijk de vorm aan van respijttermijnen of afbetalingsplannen die ten gunste van de 

schuldenaar worden bedongen. Als die afspraken gerespecteerd worden, kan de schuldeiser geen 

uitvoerend beslag leggen om zijn geld eerder te bekomen. Als de schuldenaar zijn afspraken 

daarentegen niet nakomt, kan de tenuitvoerlegging plaatsvinden met de eerder geldig verkregen 

uitvoerbare titel. Die executieafspraken betreffen niet de schuldvordering zelf, maar uitsluitend de 

wijze van tenuitvoerlegging. De beslagrechter is in dat verband bevoegd om te beslissen over het 

bestaan, de interpretatie en de uitvoeringsmogelijkheden die de afspraken met zich meebrengen.
170

  

Het cassatiearrest van 15 januari 1999 geeft de beslagrechter een bredere bevoegdheid. Het voordeel 

van deze verruimde bevoegdheid is dat er geen twee procedures, voor de beslagrechter en voor de 

bodemrechter, meer moeten worden gevoerd. Op proceseconomisch vlak is dat een gunstige evolutie. 

Het nadeel is dat de bevoegdheid van de beslagrechter niet concreet is afgebakend waardoor er 

betwisting kan ontstaan over welke rechter bevoegd is voor de vordering. Het is niet duidelijk of de 

beslagrechter verplicht is te oordelen over de totstandkoming van de nieuwe overeenkomst. Wat als de 

vordering voor de bodemrechter wordt aangevoerd? In principe mag de beslagrechter niet ingrijpen in 

de materieelrechtelijke verhouding tussen partijen. Maar men kan evenwel verdedigen dat ook een 

uitspraak over een betwiste betaling, de materieelrechtelijke verhouding tussen partijen raakt. Want 

wat als de betaling niet verliep zoals bepaald in de uitvoerbare titel? Wat als de betaling niet aan de 

juiste persoon werd voldaan?
171

 Deze beslissingen hebben betrekking op de grond van de zaak. De 

‘nieuwe’ bevoegdheid van de beslagrechter mag dus niet op een zodanig ruime manier geïnterpreteerd 

worden dat er afbreuk gedaan wordt aan de stelling dat hij enkel bevoegd is de draagwijdte van een 
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duidelijke uitvoerbare titel ‘vast te stellen’. Bij ernstige betwisting omtrent de draagwijdte van de titel 

moet de beslagrechter de tenuitvoerlegging nog steeds schorsen in afwachting van de uitspraak van de 

bodemrechter.
172

  

5. Afstand van recht en rechtsverwerking  
 

Afstand van recht en rechtsverwerking zijn twee afzonderlijke rechtsfiguren die vaak door elkaar 

gebruikt worden in de rechtsleer en rechtspraak. Uit wat volgt zal blijken dat er essentiële verschillen 

zijn die beide begrippen van elkaar onderscheiden. Vervolgens zullen deze rechtsfiguren toegepast 

worden op de onderhoudsverplichting om ten slotte te onderzoeken wat de bevoegdheid van de 

beslagrechter is in deze materie.  

a) Afstand van recht 

 

Afstand van recht is een eenzijdige rechtshandeling waarbij stilzwijgend of uitdrukkelijk een intentie 

wordt geuit om afstand te doen van een bepaald recht, met een verval van recht als gevolg.
173

 De 

eenzijdige rechtshandeling en het intentionele aspect zijn twee constitutionele elementen. De afstand 

wordt niet vermoed
174

 en het louter stilzitten is onvoldoende om er een afstand van recht uit af te 

leiden.
175

 Het Hof van Cassatie heeft in dat verband het volgende bepaald: “De afstand van recht wordt 

niet vermoed, moet strikt geïnterpreteerd worden en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor 

geen andere uitlegging vatbaar zijn. De feitenrechter stelt onaantastbaar de feiten vast waaruit hij 

afstand van recht afleidt.”
176

 Het loutere feit dat de eiseres na verloop van tijd haar recht opnieuw 

uitoefent door een procedure op te starten wijst er dus op dat ze geen stilzwijgende afstand heeft 

gedaan.
177

 

b) Rechtsverwerking 

 

Het Hof van Cassatie erkent de rechtsverwerking niet als een algemeen rechtsbeginsel.
178

 Het is een 

afgeleide van het beginsel van de goede trouw (artikel 1134, derde lid BW).
179

 Het vloeit voort uit een 

bepaalde objectieve houding van de alimentatieschuldeiser, waarop hij niet kan terugkomen, die 

onverenigbaar is met de uitvoering van de titel.
180

 Er moet sprake zijn van een houding die de 

schuldenaar benadeelt in de zin dat die zijn rechtmatig vertrouwen over het niet invorderen van de 

onderhoudsbijdrage verschalkt. De houding moet geen fout van de schuldeiser uitmaken. Ze moet 
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evenmin de intentie hebben rechtsverwerking uit te lokken. In tegenstelling tot de afstand van recht 

kan de rechtsverwerking dus buiten de wil van de schuldeiser optreden.
181

 

Ook hier is het louter stilzitten onvoldoende om rechtsverwerking of andere rechtsgevolgen te doen 

ontstaan. Er dienen daarnaast handelingen aangetoond te worden die objectief onverenigbaar zijn met 

het vermeende recht van de schuldeiser. De schuldeiser is immers vrij om te beslissen of hij zijn recht 

al dan niet wil uitoefenen. Uit het louter stilzitten kunnen dan ook geen rechtsgevolgen ontstaan.
182

 Op 

die manier wordt vermeden dat rechtsverwerking zou worden toegepast om de regels van de verjaring 

te ontwijken.
183

 Zelfs uit het feit dat de schuldeiser gedurende negen jaar geen stappen onderneemt om 

het vonnis ten uitvoer te leggen kan geen rechtsverwerking worden afgeleid als er geen objectieve 

houding aan de grondslag ligt die onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de titel en als de 

schuldenaar er niet rechtmatig op kon vertrouwen dat de schuldeiser zijn recht in de titel niet meer zou 

opeisen.
184

 Zoals verder zal blijken kan de rechter in uitzonderlijke omstandigheden de passiviteit van 

de schuldeiser toch als rechtsverwerking kwalificeren.
185

 

In de rechtspraak is de verschuiving van rechtsverwerking naar het verbod van rechtsmisbruik 

merkbaar.
186

 Hoewel rechtsverwerking niet als autonoom rechtsbeginsel wordt beschouwd, aanvaardt 

het cassatiearrest van 1 oktober 2010 de rechtsverwerking als toepassing van het verbod op 

rechtsmisbruik.
187

 Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer de schuldeiser zijn recht uitoefent op een 

wijze die kennelijk de grenzen van een normale uitoefening door een voorzichtig persoon te buiten 

gaat.
188

 Dat is het geval als de veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de 

houder van het recht beoogt of heeft verkregen. Bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen 

moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak. Die omstandigheden kunnen 

juist het niet uitoefenen van een recht zijn waardoor er sprake kan zijn van rechtverwerking.
189

 

c) Onderhoudsverplichting 

 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verzaking aan de bijdrage op zich enerzijds en de 

verzaking aan het recht om de bijdrage te vorderen van de onderhoudsplichtige anderzijds.
190
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Er kan geen afstand gedaan worden van het recht op bijdrage voor de toekomst, omdat de 

onderhoudsverplichting, het obligatio-aspect, van ouders tegenover hun kinderen de openbare orde 

raakt. Het is wel mogelijk afstand te doen van het recht op onderhoudsbijdrage voor de achterstallen 

voor zover dat niet nadelig is voor het kind.
191

 

De verzaking aan het recht om de bijdrage te vorderen is mogelijk aangezien die dezelfde gevolgen 

heeft als een nihilbeding in de familierechtelijke overeenkomst. Daarbij maakt men een overeenkomst 

over het contributio-aspect van de onderhoudsverplichting, dat de openbare orde niet raakt. De 

verzaking heeft wel slechts een voorlopig en tijdelijk karakter en kan worden herzien als het belang 

van het kind in het gedrang komt. Een nihilbeding is herroepelijk. Daarin verschilt het van de afstand 

van recht die onherroepelijk is.
192

 

Als de onderhoudsgerechtigde ouder gedurende een bepaalde periode de onderhoudsuitkering niet 

gevorderd heeft van de onderhoudsplichtige, kan hij of zij te allen tijde terugkomen op die verzaking 

om de onderhoudsuitkering in de toekomst opnieuw te ontvangen. Er bestaat discussie over of de 

onderhoudsgerechtigde ook kan terugkomen op de verzaking in het verleden om alsnog de tijdens de 

verzaking vervallen termijnen terug te vorderen. Volgens de eerste strekking is dat mogelijk, 

aangezien de verzaking strijdig is met de openbare orde. Analoog daarmee oordeelde het Hof van 

Cassatie dat er geen sprake is van rechtsmisbruik wanneer de onderhoudsgerechtigde overgaat tot 

invordering van zijn onderhoudsuitkering na een periode van stilzitten. De tweede strekking oordeelt 

daarentegen dat de invordering van achterstallen niet mogelijk is. Voor hen wijst het stilzitten van de 

onderhoudsgerechtigde er immers op dat de onderhoudsgerechtigde tijdens de verzaking over 

voldoende financiële middelen beschikte om in het levensonderhoud van het kind te voorzien. Als een 

onderhoudsgerechtigde er tijdelijk mee instemt dat de onderhoudsplichtige een lagere bijdrage betaalt 

omdat die financiële problemen heeft of dat die tijdelijk aan de onderhoudsbijdrage verzaakt, betekent 

dat niet dat de onderhoudsgerechtigde daar niet op kan terugkomen. De onderhoudsgerechtigde kan de 

oorspronkelijke bijdrage vragen voor de toekomst. Hij of zij kan echter niet terugkomen op het 

verleden. We merken op dat ook die strekking steun vindt in de cassatierechtspraak. Ouders zijn 

gerechtigd een overeenkomst te sluiten omtrent de respectieve bijdrage voor zover die een ouder niet 

ontheft van zijn verplichting tegenover zijn kind en niet in strijd is met het belang van het kind. De 

tweede strekking verdient de voorkeur.
193

  

Het is dus van essentieel belang dat de partijen in de familierechtelijke overeenkomst een duidelijk 

onderscheid maken tussen het eigenlijke recht op de bijdrage en de uitoefening van dat recht op 

onderhoud.  

d) Bevoegdheid van de beslagrechter 

 

Aangezien de beslagrechter bevoegd is te oordelen over het tot stand komen van een dading, is hij ook 

bevoegd om te beslissen over een afstand van recht. Wanneer de onderhoudsgerechtigde impliciet of 
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expliciet afstand heeft gedaan van zijn recht vervallen onderhoudsbijdragen in te vorderen, verliest de 

oorspronkelijke titel zijn actualiteit. De tenuitvoerlegging ervan zou onrechtmatig zijn. Wanneer de 

onderhoudsgerechtigde uitdrukkelijk afstand deed van zijn recht, kan er niet getwijfeld worden aan de 

bevoegdheid van de beslagrechter om daarover zelf te oordelen. Maar als de afstand impliciet tot stand 

kwam en moet worden afgeleid uit omstandigheden die voor interpretatie vatbaar zijn, kan de 

beslagrechter de tenuitvoerlegging schorsen, wanneer hij van oordeel is dat het verweer ernstig is. Hij 

kan alleszins geen beslissing nemen over de toekomstige materieelrechtelijke verhouding van de 

partijen.
194

 

Wanneer de onderhoudsplichtige rechtsverwerking inroept, is de beslagrechter in principe bevoegd 

daarover te oordelen. Zonder twijfel kan hij zich uitspreken over de rechtsverwerking die enkel de 

tenuitvoerlegging van de titel betwist. Een voorbeeld van zo’n situatie is als er beslag gelegd werd 

voor achterstallige alimentatie en de bodemrechter gevat werd om het onderhoudsgeld retroactief aan 

te passen. De bodemrechter had zich slechts uitgesproken over de toekomstige onderhoudsuitkeringen, 

maar had op verzoek van de partijen nog geen beslissing genomen over het verleden. Aangezien de 

onderhoudsgerechtigde de zaak ten gronde wilde ontwijken, is de tenuitvoerlegging van de 

achterstallige alimentatiegelden niet mogelijk.
195

 De bevoegdheid van de beslagrechter is delicater 

wanneer de rechtsverwerking niet alleen de tenuitvoerlegging, maar ook de materieelrechtelijke 

verhouding tussen partijen raakt. Dat is het geval wanneer de onderhoudsplichtige meent dat hij geen 

onderhoudsgeld meer moet betalen ingevolge de rechtsverwerking. Net zoals bij de beoordeling van 

de afstand van recht, moet de beslagrechter de tenuitvoerlegging schorsen als het verweer ernstig blijkt 

te zijn.
196

 

6. Tussenkomst van een nieuw vonnis en gewijzigde omstandigheden 
 

Als een titel hervormd of vernietigd werd door een nieuw vonnis, moet de beslagrechter daarmee 

rekening houden. Zo’n hervorming of vernietiging komt voor als de onderhoudsbijdrage door de 

bodemrechter werd verminderd of afgeschaft wegens gewijzigde omstandigheden. Over een vordering 

over de toekenning, vermindering of afschaffing van onderhoudsgelden kan de beslagrechter alleszins 

niet zelf oordelen. Dat impliceert dat hij een onderhoudsbijdrage niet zelf mag aanpassen bij 

gewijzigde omstandigheden. Zo’n vordering dient door de partijen bij de rechter ten gronde te worden 

gebracht. De beslagrechter dient in beginsel de uitvoerbare titel uit te voeren. Slechts bij zeer ernstige 

betwisting over de toekomstige geldigheid van de uitvoerbare titel kan hij de tenuitvoerlegging 

schorsen in afwachting van de uitspraak van de bodemrechter over de gewijzigde omstandigheden. 

Enerzijds mag de beslagrechter dus geen afbreuk doen aan wat de bodemrechter eerder had beslist, 

maar anderzijds mag hij bij ernstige betwisting de tenuitvoerlegging wel schorsen.
197

 

Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als de beslagrechter moet oordelen over de alimentatiebijdrage nadat 

het kind op internaat werd gestuurd. Dan is er sprake van een gewijzigde omstandigheid. De 

beslagrechter kan ingevolge die betwisting de gedwongen tenuitvoerlegging bevelen van de  

alimentatiegelden die vermeld staan in de uitvoerbare titel onder aftrek van de internaatskosten. 
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Daarbij beslist hij dus dat de tenuitvoerlegging slechts mogelijk is voor de bedragen die een zeker 

karakter vertonen in de zin van artikel 1494 Ger. W.
198

 De beslagrechter is immers niet bevoegd de 

tenuitvoerlegging volledig stil te leggen. Dat is niet mogelijk voor het bedrag dat niet betwist wordt en 

voldoet aan de voorwaarden van artikel 1494 Ger. W.
199

 Wanneer de clausule niet geïnterpreteerd 

moet worden, is de beslagrechter bevoegd om geschillen over de afrekening te beoordelen.
200

  

Een ander voorbeeld is de situatie waarbij de familierechtelijke overeenkomst bepaalt dat de vader 

onderhoudsgeld moet betalen voor het kind dat bij de moeder verblijft. Wanneer het kind na de 

echtscheiding bij de vader verblijft, komen de partijen overeen dat de vader geen onderhoudsbijdrage 

verschuldigd is. Het kind verhuisde vervolgens opnieuw naar de moeder, die opnieuw haar 

onderhoudsgeld op grond van de oorspronkelijke familierechtelijke overeenkomst invorderde. De 

beslagrechter oordeelde dat ingevolgde de gewijzigde verblijfplaats van het kind, de familierechtelijke 

overeenkomst haar uitvoerbare kracht herwon.
201

  

Wanneer de familierechtelijke overeenkomst bepaalt dat de onderhoudsbijdrage niet meer 

verschuldigd is bij de verwezenlijking van een bepaalde voorwaarde en wanneer die concrete 

omstandigheden ondubbelzinnig vermeld worden, kan de beslagrechter in voorkomend geval de 

uitvoering opheffen omdat de schuldvordering niet meer actueel is. De onderhoudsplichtige mag de 

betaling van de alimentatie niet op eigen gezag stopzetten omdat hij meent dat die niet meer 

verschuldigd is. Hij dient zich tot de bodemrechter te wenden die zijn alimentatie aan de gewijzigde 

omstandigheden zal aanpassen. De beslagrechter kan zich niet uitspreken over de vervulling van de 

voorwaarden waaraan die onderhoudsverplichting gekoppeld is.
202

  

Wanneer de EOT-akte bepaalt dat er geen onderhoudsgeld meer verschuldigd is “wanneer de vrouw 

een bruto maandelijks inkomen van X euro heeft of de eventuele partner met wie zij samenwoont, 

inwoont en/of hertrouwt over een dergelijk inkomen beschikt” kan de beslagrechter vaststellen dat de 

schuldvordering zijn actualiteit verliest als die voorwaarde vervuld is. Dat kan uitsluitend als dat 

eenvoudigweg en zonder betwisting kan worden vastgesteld op basis van objectieve gegevens.
203

 

Het volgende hoofdstuk handelt over de vorderingen tot wijziging of afschaffing van de 

alimentatiebijdragen ten behoeve van kinderen enerzijds en tussen echtgenoten anderzijds. Als de 

wijziging of afschaffing werd toegestaan en er dus een nieuwe titel werd bekomen, zal de vorige 

uitvoerbare titel zijn uitwerking verliezen voor de toekomst en bijgevolg niet meer actueel zijn. Als de 

wijziging retroactief werd toegekend, zal de uitvoerbare titel ook niet meer kunnen worden aangewend 

om de achterstallige alimentatiegelden te vorderen.   
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IV. Vorderingen tot wijziging van de 

alimentatiebijdrage 

Onderhoudsuitkeringen zijn overeenkomstig artikel 209 BW veranderlijk en kunnen steeds 

verminderd of afgeschaft worden: “Wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt of hij die het geniet, 

tot zodanige staat komt dat de ene het niet meer kan verschaffen of de andere het niet meer nodig 

heeft, hetzij voor het geheel, hetzij voor een gedeelte, kan ontheffing of vermindering ervan gevorderd 

worden.” Het principe van wijzigbaarheid is van openbare orde en vindt toepassing ongeacht of de 

onderhoudsbijdrage werd opgelegd met een rechtelijke uitspraak of met een overeenkomst. De 

uitvoerbare titel waarin de onderhoudsbijdrage bepaald wordt, heeft slechts gezag van gewijsde rebus 

sic stantibus, m.a.w. voor wat de toestand op dat moment betreft.
204

  

De wetgever heeft naast dat algemene beginsel specifieke wetsartikels ingevoerd voor het wijzigen 

van de onderhoudsbijdrage. Eerst zullen de wijzigingsmogelijkheden van de alimentatie ten aanzien 

van kinderen worden besproken en vervolgens die van de ex-echtgenoten. Ten aanzien van kinderen 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de eenzijdige wijziging van de EOT-akte na echtscheiding en 

de wijziging ervan in gemeen akkoord. Voor de alimentatiewijziging tussen ex-echtgenoten zal het 

onderscheid in de twee echtscheidingsvormen liggen.  

1. Alimentatiewijziging ten aanzien van kinderen  

a) Eenzijdige wijziging van een EOT-akte na echtscheiding 

 

De EOT-akte kan op twee manieren worden gewijzigd. Enerzijds kunnen er in de EOT-akte 

herzieningsclausules worden opgenomen die een wijziging mogelijk maken. Anderzijds kan men 

steeds terugvallen op de wettelijke basis van artikel 1288, tweede lid Ger. W. als er niet in 

herzieningsclausules werd voorzien. In wat volgt zullen beide mogelijkheden besproken worden.  

i) Artikel 1288, tweede lid Ger. W. 

 

Bovenvermeld artikel 1288, tweede lid Ger. W. is het resultaat van de wetswijzigingen van de wet van 

30 juni 1994
205

 enerzijds en van de wet van 20 mei 1997
206

 anderzijds.  

De wet van 30 juni 1994 liet de vrederechter toe de onderhoudsbijdrage aan te passen als nieuwe en 

onvoorziene omstandigheden de toestand van het kind ingrijpend wijzigden. In de praktijk was de 

verhoging enkel mogelijk als de ouder niet meer in staat was om het kind te onderhouden. Ook een 

vermindering werd praktisch nooit door de rechter toegestaan aangezien die nooit in het belang van het 

kind kan zijn. 
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Met de wet van 20 mei 1997 wilde de wetgever de ‘de facto’ quasi-onveranderlijkheid van de 

uitkering voorkomen door de voorwaarden voor een wijziging te versoepelen. Het artikel 1288, tweede 

lid Ger. W. vereist heden ten dage drie cumulatieve voorwaarden om de uitkering ten aanzien van 

kinderen te kunnen wijzigen. Het luidt als volgt: “Wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van 

de partijen hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen, kunnen de beschikkingen bedoeld 

in het 2° en 3° van het voorgaande lid na de echtscheiding worden herzien door de bevoegde rechter”. 

Er moet dus in eerste instantie sprake zijn van nieuwe omstandigheden. Die moeten zich bovendien 

buiten de wil van de partijen hebben voorgedaan en ten slotte moeten die omstandigheden de toestand 

van de ouders of die van de kinderen ingrijpend wijzigen. Het artikel is van toepassing op alle EOT-

akten ongeacht de datum van het echtscheidingsvonnis. De wijzigingsmogelijkheid bestaat dus ook 

voor partijen met een EOT-akte die dateert van vóór 20 mei 1997.
207

  

Nieuwe omstandigheden 

De omstandigheden die aan de grondslag liggen van de wijziging die men wil doorvoeren moeten 

nieuw zijn. Onder bovenvermelde wet van 30 juni 1994 doelde het begrip van de gewijzigde 

omstandigheden enkel op de gewijzigde omstandigheden voor het kind. Gewijzigde omstandigheden 

voor de schuldenaar konden niet in aanmerking worden genomen. Nu komen zowel die voor de 

ouders, als die voor de kinderen in aanmerking, op voorwaarde dat ze ingrijpend genoeg zijn.  

Of het louter ouder worden van een kind een nieuwe omstandigheid is, blijft een heikel punt in de 

rechtspraak. Sommige rechters vinden dat die omstandigheid als nieuw moet worden gekwalificeerd
208

 

en beslissen dat de onderhoudsbijdrage verhoogd moet worden in het belang van het kind. Volgens 

hen kan ook een voorziene gebeurtenis, zoals het kind dat hogere studies aanvangt, als een nieuwe 

omstandigheid worden beschouwd. Andere feitenrechters daarentegen zien in het ouder worden geen 

nieuwe omstandigheid, maar verhogen de bijdrage wel op grond van een gewijzigde 

onderwijssituatie.
209

  

Het cassatiearrest van 9 december 2004
210

 nuanceert de zienswijze van de eerst aangehaalde rechters. 

In het arrest wordt bepaald dat de herziening slechts kan plaatsvinden indien de nieuwe 

omstandigheden zich buiten de wil van de partijen voordoen. De nieuwe omstandigheden dienen 

voldoende bewezen te worden en moeten in het belang van het kind zijn. Zo werd geoordeeld dat het 

loutere feit dat een kind ouder wordt en daardoor hogere onderwijskosten met zich meebrengt geen 

nieuwe omstandigheid is als daarmee rekening werd gehouden in de EOT-akte en zeker niet als de 

ouders voldoende middelen hebben om in het levensonderhoud van het kind te voorzien.
211

 Rechters 

blijven toch geneigd de wijziging niet toe te staan als de nieuwe omstandigheden voorzienbaar waren, 

maar niet opgenomen werden in de overeenkomst. Om te beoordelen of bepaalde kosten zoals die voor 
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universitaire studies voorzienbaar waren, houdt de rechter rekening met het milieu waarin de ouders 

leven.
212

 

Buiten de wil van de partijen 

Partijen die zelf bijdragen in hun onvermogendheid kunnen geen toepassing maken van de wettelijke 

regeling om de uitkering te wijzigen, aangezien er niet aan de tweede voorwaarde voldaan is. De 

situatie heeft zich immers niet buiten de wil van de partijen voorgedaan. Zo zal de partij die door 

eigen toedoen ontslagen wordt of ontslag neemt geen verlaging kunnen verkrijgen op grond van  

artikel 1288, tweede lid Ger. W.  

Ingrijpende wijziging 

De derde voorwaarde is vervuld als de nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen de 

toestand van de partijen of die van de kinderen ingrijpend wijzigen. Een versoepeling ten aanzien van 

de vorige wet is dat de gewijzigde omstandigheden niet meer onvoorzienbaar dienen te zijn. Sinds de 

wetswijziging kunnen alle nieuwe omstandigheden een grondslag vormen voor de aanpassing van de 

onderhoudsbijdrage, op voorwaarde dat ze onafhankelijk zijn van de wil van de partijen en ingrijpend 

genoeg zijn. Meerdere gebeurtenissen of elementen kunnen gezamenlijk als een ingrijpende wijziging 

gekwalificeerd worden, zonder dat elk element op zich ingrijpend genoeg is. Zo kan volgens het hof 

van beroep van Brussel de verandering van verblijfsregeling een ingrijpende wijziging uitmaken en is 

de wijziging van woonplaats bepalend voor de berekening van de onderhoudsbijdrage.
213

  

Het belang van het kind 

In de rechtsleer is er nog geen eensgezindheid over een vierde voorwaarde: de wijziging van de 

onderhoudsbijdrage moet in het belang zijn van het kind. Sommige auteurs betreuren het dat dat 

criterium niet uitdrukkelijk is opgenomen in de wet.
214

 De belangen van het kind verdedigen blijft 

immers de belangrijkste reden van de hele procedure. Volgens de auteurs BUYSSENS
215

 en VAN 

LIERDE zijn er situaties denkbaar waarin de andere voorwaarden niet vervuld dienen te worden. Het 

belang van het kind kan een verhoging van de uitkering rechtvaardigen zelfs als bewuste 

gebeurtenissen de oorzaak van wijzigende omstandigheden zijn. Bij wijze van voorbeeld kan men de 

geboorte van een vierde kind niet bestempelen als een gebeurtenis buiten de wil van de partijen, maar 

ze kan de financiële situatie van een ouder wel aanzienlijk bemoeilijken en de belangen van het kind 

voor wie alimentatie moet worden betaald in het gedrang brengen. De wetgever heeft die 

grondvoorwaarde niet opgenomen in de wet omdat ze rechtsonzekerheid zou kunnen veroorzaken. 

Partijen zouden zich op het vage begrip kunnen beroepen en zo de andere grondvereisten uithollen. Er 

dient dus een afweging te worden gemaakt tussen de positieve gevolgen die de invoering van het 

criterium zouden teweegbrengen en de negatieve door de mogelijke uitholling van de andere 

voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 1288, tweede lid Ger. W.
216
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Daarbij komt nog dat men moet kunnen bewijzen dat de wijziging in het belang van het kind is. Als de 

ouder die verantwoordelijk is voor de huisvesting van het kind niet voldoende aantoont dat het kind de 

verhoging daadwerkelijk nodig heeft, zal de verhoging niet of slechts gedeeltelijk toegestaan worden. 

En de kans op de afwijzing van de verhoging door de rechter is nog groter als die ouder zelf genoeg 

middelen heeft om in het onderhoud van het kind te voorzien. 

Als de ouder die instaat voor het levensonderhoud van het kind een verhoging van de bijdrage wenst te 

bekomen wordt dan ook aangeraden om niet te treuzelen met het indienen van de vordering tot 

wijziging van alimentatie. Anders creëert die immers het vermoeden dat de verhoging van de bijdrage 

niet absoluut noodzakelijk is. Voor de periode waarin de onderhoudsgerechtigde geen verhoging 

gevorderd heeft, geldt het vermoeden dat die het onderhoudsgeld niet nodig had en zelf nog in staat 

was om in het levensonderhoud van het kind te voorzien. Dezelfde redenering geldt voor het niet 

vragen van de bijdrage in buitengewone kosten of een niet-opvraging van de indexatie. Naast het 

nadeel dat er niet meer voor het verleden kan worden gevorderd, kan dat ook een impact hebben voor 

de toekomst. Mocht de andere partij een verlaging van zijn bijdrage willen vorderen, zou die immers 

voor de rechter als argument kunnen opwerpen dat de andere ouder voldoende geld heeft om het kind 

te onderhouden.
217

 

ii) Herzieningsclausules  

 

Zoals reeds aangehaald kunnen de partijen beslissen om een herzieningsclausule op te nemen in de 

EOT-akte. In die clausule kunnen ze andere voorwaarden overeenkomen die tot een wijziging van de 

uitkering kunnen leiden. Als ze zo’n herzieningsclausule opgenomen hebben, zal dat beding primeren 

op artikel 1288, tweede lid Ger. W. Partijen dienen zich bewust te zijn van het belang van die 

herzieningsclausule. Maar bij gebrek aan zo’n clausule kunnen ze nog steeds op de wettelijke bepaling 

van artikel 1288, tweede Ger. W. terugvallen. 

De herzieningsclausule moet duidelijk zijn. Ze dient bij voorkeur te vermelden in welke 

omstandigheden en op welk tijdstip een herziening van de bijdrage kan plaatsvinden. Wat partijen al te 

vaak vergeten is vast te leggen op welke manier de nieuwe bijdrage zal worden bepaald, met name 

welke criteria en berekeningswijze daarvoor gebruikt zullen worden.  

Rechters zijn terughoudend om een wijziging toe te staan als de familierechtelijke overeenkomst werd 

opgesteld in het bijzijn van een ervaren jurist zoals een advocaat of notaris. In dergelijke gevallen 

oordelen rechters dat mogelijke omstandigheden die niet werden vermeld in een herzieningsclausule 

een bewuste keuze uitmaken van de ouders. Hij zal besluiten dat de kosten die ermee gepaard gaan al 

in de maandelijkse bijdrage voorzien zijn en dat er geen sprake is van een nieuwe omstandigheid 

buiten de wil van de partijen zoals bedoeld in artikel 1288, tweede lid Ger. W. Notarissen en 

advocaten dienen hun cliënten zorgvuldig bij te staan om zo ook hun beroepsaansprakelijkheid niet in 

het gedrang te brengen.
218

  

Het cassatiearrest van 30 april 2004
219

 oordeelde dat de rechter de herzieningsclausule moet 

respecteren en geen gebruik mag maken van de wettelijke criteria vervat in artikel 1288, tweede lid 

Ger. W. Die criteria dienen vervangen te worden door die die werden overeengekomen tussen de 
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partijen om het artikel 1134 BW niet te schenden. Ook in het cassatiearrest van 7 december 2006
220

 

benadrukt het Hof dat de wijziging dient te gebeuren met respect voor de herzieningsclausule die werd 

bedongen tijdens de EOT-procedure. Als de partijen de wijziging in behoeften van de kinderen als 

voorwaarde voorzien, mag men niet meer oordelen dat er geen nieuwe omstandigheden buiten de wil 

van de partijen om zijn en dat er geen wijziging mogelijk is. Zo niet worden de artikelen  

1134 BW en 1288 eerste lid, 3° Ger. W. geschonden.
221

 Er kan dus besloten worden dat 

herzieningsclausules alimentatiewijzigingen kunnen vergemakkelijken indien ze met de nodige 

zorgvuldigheid worden opgesteld. 

b) Wijziging van de EOT-akte in gemeen akkoord na de echtscheiding 

 

De vraag rijst of een EOT-akte die de alimentatie regelt ten aanzien van kinderen na de 

echtscheidingsprocedure gewijzigd kan worden zonder rechterlijke tussenkomst.
222

 Vóór de 

wetswijziging van 30 juni 1994 kon men dat doen in onderling overleg. De algemene regels van het 

verbintenissenrecht waren van toepassing omdat de overeenkomst over de alimentatie van kinderen 

geen opportuniteitscontrole vereiste door de rechter, noch een rechterlijke homologatie. De 

onderhoudsverplichting raakte de openbare orde, net zoals de uitoefening van het ouderlijke gezag. De 

onderhoudsbijdrage daarentegen was niet van openbare orde en dus konden de ouders hun bijdrage 

vrij overeenkomen op voorwaarde dat het kind kreeg waar het recht op had.  

Sinds de wetswijziging van 30 juni 1994 moeten het Openbaar Ministerie en de rechter een 

opportuniteitscontrole uitvoeren op de initiële overeenkomst over de kinderen. De meerderheid van de 

auteurs waren het oneens over de mogelijkheid die overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te 

wijzigen na de echtscheidingsprocedure. Enerzijds werd verdedigd dat het onaanvaardbaar was dat 

ouders onderling zouden kunnen terugkomen op een overeenkomst die de rechter eerder tijdens de 

echtscheidingsprocedure in het belang van het kind had gecontroleerd na deze eventueel gewijzigd te 

hebben. Anderzijds kan geargumenteerd worden dat ouders steeds de rechter kunnen raadplegen als er 

een conflict zou opduiken over de nieuwe (niet uitvoerbare) overeenkomst.  

De wet van 20 mei 1997 voerde met artikel 1298 Ger. W. in dat de overeenkomst over minderjarige 

kinderen gehomologeerd moet worden door de echtscheidingsrechter. In de rechtsleer zijn twee 

strekkingen te vinden die lijnrecht tegenover elkaar staan. De ene verdedigt de stelling dat de 

homologatie van de rechter verplicht is bij het wijzigen van (eerder door de rechter gehomologeerde) 

overeenkomsten over kinderen. Andere auteurs zijn van mening dat de homologatie niet vereist is.
223

  

 De auteurs SENAEVE, DEMARS en BUYSSENS zijn van mening dat een nieuwe overeenkomst, 

aangegaan na de echtscheidingsprocedure in gemeen akkoord, moet worden goedgekeurd door de 

rechtbank. Zij halen de volgende argumenten aan. Als de partijen de gehomologeerde overeenkomst 

naderhand kunnen wijzigen, kan dat in het nadeel van het kind zijn. Daarnaast is de 

onderhoudsverplichting ten aanzien van minderjarige kinderen van openbare orde. Dat impliceert dat 

ouders niet vrij kunnen beslissen over die materie. Bovendien zou de rechtszekerheid in het gedrang 

kunnen komen. Daarnaast menen ze dat de gehomologeerde overeenkomst deel uitmaakt van het 
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echtscheidingsvonnis dat gezag van gewijsde heeft. Er staan strafrechtelijke sancties op het afwijken 

van de gehomologeerde overeenkomst. Nog een argument is te vinden in het artikel 387bis BW dat de 

jeugdrechtbank toelaat alle beschikkingen op te leggen of te wijzigen met betrekking tot het ouderlijke 

gezag in het belang van het kind. Ten slotte bepaalt het artikel 1288, tweede lid Ger. W. dat de 

onderhoudsbijdrage herzien kan worden door de bevoegde rechter.
224

  

Door de tweede strekking, waar GERLO, MASSON, POULEAU, RENCHON en VIEUJEAN deel van 

uitmaken, wordt het tegenovergestelde verdedigd. Volgens hen is het niet vanzelfsprekend dat de 

verplichte homologatie zou bijdragen tot de rechtszekerheid in het belang van het kind. Door een 

gebrek aan goedkeuring door de rechtbank zouden plots een groot aantal ongeldige overeenkomsten 

ontstaan. Een tweede argument is dat de homologatie niet kan worden geëist zonder wetgevende 

grondslag. Ook het openbare karakter van de onderhoudsverplichting verhindert volgens hen niet dat 

geldige overeenkomsten kunnen worden gesloten, op voorwaarde dat ze niet strijdig zijn met 

wettelijke principes. In de artikels 387bis BW en 1288, tweede lid Ger. W. kan niet de verplichting 

worden gelezen om de overeenkomst die de ouders overeenkomen te laten homologeren door de 

rechter. Het betreft enkel een algemene regeling over de herziening van regelingen over kinderen. De 

gehomologeerde overeenkomst heeft ook volgens die strekking gezag van gewijsde, maar ze is 

volgens hen betrekkelijk omdat herziening mogelijk is bij gewijzigde omstandigheden. Ten slotte 

heeft het Hof van Cassatie
225

 bevestigd dat de wetgeving niet belet dat de ouders een nieuwe regeling 

kunnen overeenkomen na de gehomologeerde overeenkomst die werd vastgelegd tijdens de 

echtscheidingsprocedure. Maar dat is alleen mogelijk als ze daarmee de belangen van het kind 

respecteren en voor zover geen van beide zich onttrekt aan de verplichting levensonderhoud, 

opvoeding en opleiding te verstrekken. De gerechtelijke titel blijft actueel zolang er geen andere titel 

verkregen wordt door een vonnis of overeenkomst (dat/die al dan niet uitvoerbaar is). De reden 

daarvoor is dat enkel de onderhoudsverplichting van openbare orde is, in tegenstelling tot de 

onderhoudsbijdrage.
226

 

Men kan concluderen dat het mogelijk is de gehomologeerde overeenkomst te wijzigen zonder 

gerechtelijke controle, indien de belangen van het kind niet geschaad worden. Dat zal geen problemen 

opleveren als partijen hun naderhand overeengekomen verbintenissen nakomen. De rechterlijke 

controle zal pas a postiori plaatsvinden bij conflict tussen de ouders. Het staat de partijen evenwel vrij 

hun overeenkomst toch vooraf te laten homologeren en zo ook een uitvoerbare titel te verkrijgen voor 

het geval een ouder in gebreke blijft. 
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2. Alimentatiewijzingen tussen ex-echtgenoten 

a) Echtscheiding in onderlinge toestemming 

i) Vóór de wet van 27 april 2007 

 

Vóór de wet van 27 april 2007 gold de regel dat echtgenoten die een onderhoudsuitkering waren 

overeengekomen op grond van artikel 1288, eerste lid, 4° Ger. W. en daarbij geen 

herzieningsclausules hadden voorzien, de onderhoudsbijdrage niet konden wijzigen. Partijen die de 

mogelijkheid wilden openlaten om in een later stadium een wijziging door te voeren, konden 

indexatie-, herzienings- of uitdovingsclausules opnemen in hun EOT-akte. De overeenkomst tussen 

partijen strekt hen tot wet en ze moeten die te goeder trouw uitvoeren zoals bepaald in  

artikel 1134, eerste lid BW. De initiële overeenkomst kon enkel gewijzigd worden met de regels van 

het algemene verbintenissenrecht of met wederzijds akkoord. Zo niet zou de harde regel van “pacta 

sunt servanda” gehanteerd worden, hoe onbillijk de situatie dan ook kan zijn.
227

   

In de rechtsleer en rechtspraak werden verscheidene rechtsfiguren gehanteerd om die onwijzigbaarheid 

te omzeilen.  

Vooreerst werd geprobeerd de onwettigheid van de artikels zelf op te werpen. In het arrest van  

2 juli 2003
228

 van het toenmalige Arbitragehof werd gevraagd of het discriminatoir was dat partijen die 

waren gescheiden onder de regeling van onderlinge toestemming geen wijziging van onderhoudsgeld 

konden vragen zonder herzieningsclausules maar alleen mits wederzijdse toestemming of met regelen 

van het algemeen verbintenissenrecht, terwijl de partijen die waren gescheiden op grond van fout wel 

hun onderhoudsbijdrage konden wijzigen via het oude artikel 301 §3 BW en degene die waren 

gescheiden op grond van twee jaar feitelijke scheiding via het oude artikel 307bis BW. Het 

Arbitragehof argumenteerde dat als men scheidt onder de regeling van onderlinge toestemming de 

onderhoudsbijdrage een conventioneel karakter heeft zonder schuldcriterium in tegenstelling tot de 

bijdrage na echtscheiding op grond van bepaalde feiten die een wettelijk alimentair en indemnitair 

karakter heeft. Het Arbitragehof steunde zijn beslissing op het objectieve en relevante onderscheid 

tussen de echtscheidingsvormen. Er staat de partijen immers niets in de weg om herzieningsclausules 

op te nemen in hun EOT-akte. Daarom worden de gevolgen als proportioneel beschouwd. Er is ook 

geen schending van het gelijkheidsbeginsel in de verschillende behandeling die geldt ten voordele van 

kinderen bij de echtscheiding in onderlinge toestemming. De uitkering is immers gesteund op de 

wettelijke onderhoudsplicht en is niet contractueel van aard zoals de bijdrage tussen ex-echtgenoten. 

Het is volgens het Hof dan ook proportioneel om de onderhoudsuitkeringen ten aanzien van de 

kinderen te kunnen aanpassen. De artikels 1134 BW en 1288 Ger. W. werden dus ten onrechte 

aangevochten en vormden geen grond om de onwijzigbaarheid van de onderhoudsbijdrage in een 

EOT-akte aan te vechten.
229

 

Een tweede manier om de onwijzigbaarheid te ontwijken is door de clausule die de 

onderhoudsbijdrage oplegt in se aan te vechten op grond van de wilsgebreken. Die methode kan enkel 

soelaas brengen als de misleidende omstandigheden zich hebben voorgedaan op het ogenblik van de 

totstandkoming van de overeenkomst. Ze biedt geen oplossing voor de omstandigheden die na de 
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echtscheiding gewijzigd zijn. In het baanbrekend cassatiearrest van 16 juni 2000
230

 stelt het Hof dat de 

nietigheid van het beding overeenkomstig artikel 1288, 4° Ger. W. de echtscheiding op zich niet 

aantast. De echtscheiding blijft overeind, ook al wordt het beding dat tot stand kwam tijdens de EOT 

nietig verklaard, behalve als het tegengestelde werd bedongen. In casu werd aanvaard dat de clausule 

van 1288, 4° Ger. W. was aangetast door bedrog en dus nietig was. Dat arrest is van groot belang 

omdat de meerderheid van de rechtsleer en rechtspraak voordien aannamen dat de nietigheid van een 

clausule de nietigheid van de echtscheiding zelf tot gevolg had. Men kwam immers terug op de 

toestemming. Ook andere wilsgebreken zoals geweld kunnen aan de grondslag van de nietigheid 

liggen. Dwaling zal echter moeilijker worden aanvaard volgens BUYSSENS en JONCKERS.
231

  

Om de initiële overeenkomst te kunnen wijzigen op basis van omstandigheden die zich hebben 

voorgedaan na de totstandkoming ervan, heeft de rechtspraak verscheidene achterpoortjes gezocht. 

Zonder hierop verder in te gaan wordt gedacht aan het inroepen van billijkheid, rechtsmisbruik, 

imprevisieleer, overmacht en uitstel van betaling.  

Als er dus geen wijzigingsclausules werden opgenomen, kunnen de partijen voor de meest absurde 

situaties komen. Zo zal iemand met een fluctuerend inkomen zich dan niet op zijn verslechterde 

financiële situatie kunnen beroepen om de overeenkomst te wijzigen. Hij zal mogelijks zijn eigen 

kapitaal moeten aanspreken als zijn beroepsinkomen ontoereikend is. Daarnaast kan een schuld 

overgaan op de erfgenamen van de schuldenaar als er geen uitdrukkelijke of stilzwijgende 

overeenkomst bestaat over de overdraagbaarheid ervan.
232

 Bovendien zal de rechter het verval van 

recht niet ambtshalve kunnen inlassen bij het hertrouwen van de alimentatieschuldeiser als men dat 

niet heeft voorzien. Het hertrouwen kan men niet gelijkstellen met het wettelijk samenwonen. Ook dat 

dient dus nauwkeurig vermeld te worden. Vervolgens moet ook de indexering van de uitkering 

duidelijk blijken uit de overeenkomst als men die wenst te vorderen. De rechter kan die niet wijzigen, 

afschaffen of toekennen als die mogelijkheid niet in de overeenkomst vermeld staat.
233

 En ook de 

situatie waarin een partij niet meer behoeftig is, zal niet kunnen worden ingeroepen door de 

schuldenaar.
234

  

ii) Na de wet van 27 april 2007  

Wijziging van uitkering tijdens de echtscheidingsprocedure  

 

Het artikel 1293, eerste lid Ger. W. bepaalt dat wanneer de echtgenoten of één van hen nieuwe en 

onvoorzienbare omstandigheden aanvoeren waardoor hun toestand, de toestand van één van hen of die 

van hun kinderen ingrijpend wordt gewijzigd en indien daarvan naar behoren het bewijs wordt 

geleverd, ze een gezamenlijk voorstel tot wijziging van hun oorspronkelijke overeenkomsten ter 

beoordeling aan de rechter kunnen voorleggen. Aanvankelijk was het de bedoeling die wijziging 

slechts mogelijk te maken tussen de eerste en de tweede verschijning. Omdat de echtscheidingswet 

van 27 april 2007 de mogelijkheid creëert geen tweede keer voor de rechtbank te verschijnen, ontstaat 

                                                           
230

 Cass. 16 juni 2000, EJ 2001, 31.  
231

 F. BUYSSENS, “nietigverklaring wegens bedrog van het beding betreffende de uitkering tussen echtgenoten in 

een aan de EOT voorafgaande overeenkomst”, TBBR 2000, 658; C. JONCKERS, “onwijzigbaarheid van de 

uitkering tussen echtgenoten na EOT: vaststaand feit of verleden tijd?”, AJT 2001-02, 56. 
232

 S. BROUWERS, Alimentatie in APR, Mechelen, Kluwer, 2009, 574-575. 
233

 F. APS, “Aanpassing van de uitkering tussen gewezen echtgenoten en inkomstendelegatie na EOT”, 

Not.Fisc.M. 1992, 303-309.  
234

 S. BROUWERS, “Alimentatievorderingen tussen ex-echtgenoten” in ORDE VAN  VLAAMSE BALIES (ed.), 

Handboek voor de advocaat-stagiair 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, (439) 498. 



49 
 

het gevaar dat partijen een wijziging overeenkomen in een geheime tegenbrief. Deze tegenbrieven 

opgesteld tijdens de echtscheidingsprocedure zijn absoluut nietig, aangezien de procedure de openbare 

orde raakt.
235

 Als partijen een wijziging wensen tussen de neerlegging van het verzoekschrift en de 

eerste verschijning, moeten ze geen nieuwe en onvoorzienbare omstandigheden aantonen. Maar 

wanneer de eerste verschijning reeds heeft plaatsgevonden en partijen nadien een wijziging willen 

aanbrengen, zal de echtscheidingsprocedure moeten worden herbegonnen. Vandaar dat partijen 

geneigd zijn geheime tegenbrieven te sluiten.  

Wijziging van uitkering na de echtscheiding 

 

Er bestaat geen twijfel over de mogelijkheid oorspronkelijke overeenkomsten over onderhoudsgelden 

tussen ex-echtgenoten te wijzigen door middel van een gemeen akkoord van beide partijen (art. 1134, 

tweede lid BW).  

Anders is de situatie indien slechts één van de partijen een wijziging van de alimentatie wenst. Met de 

wet van 27 april 2007 kwam er verandering in de onwijzigbaarheid van de onderhoudsbijdrage tussen 

ex-echtgenoten die zijn gescheiden in onderlinge toestemming. Vanaf 1 september 2007 is de regeling 

van artikel 301 §7, eerste lid BW (thans art. 1288, laatste lid Ger. W.)
236

 van toepassing. Daarin staat 

dat de rechtbank bij EOT de uitkering kan verhogen, verminderen of afschaffen in een vonnis dat de 

echtscheiding uitspreekt of door een latere beslissing, indien ten gevolge van de nieuwe 

omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen het bedrag niet meer aangepast is. De 

wijzigbaarheid van de uitkering in het kader van de echtscheiding door onderlinge toestemming is niet 

van dwingend recht. Dat impliceert dat partijen die wijzigbaarheid schriftelijk kunnen uitsluiten.
237

 Dat 

kan ook nog na de echtscheiding. Die overeenkomst zal hen tot wet strekken en zal in de toekomst niet 

meer gewijzigd kunnen worden. De bewijslast ligt bij de partij die de nieuwe omstandigheden inroept. 

Daarbij moet er sprake zijn van essentiële omstandigheden die gewijzigd zijn sedert de uitspraak.
238

  

Herzieningsclausules 

 

Zoals eerder vermeld staat het de partijen vrij andere criteria overeen te komen dan die die zijn 

opgenomen in artikel 1288, laatste lid Ger. W. in een herzieningsclausule op grond van artikel 1288, 

eerste lid, 4° Ger. W. Indien er geen herzieningsclausule werd opgenomen, blijft de wettelijke regeling 

gelden en is een wijziging mogelijk behoudens indien partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten.  

Naast herzieningsclausules kunnen ook vervalclausules worden opgenomen in de familierechtelijke 

overeenkomst. Daarin bepalen de partijen dat de onderhoudsuitkering niet meer verschuldigd is als aan 

bepaalde voorwaarden is voldaan. De meeste problemen doen zich voor wanneer partijen het verval 

van alimentatie koppelen aan de voorwaarde van concubinaat, samenwoning of nieuwe vaste relatie. 

In de akte zou de volgende clausule kunnen worden opgenomen: de man moet aan zijn ex-echtgenote 

een maandelijkse uitkering van X euro betalen tot mevrouw “hertrouwt, een nieuwe vaste relatie heeft 

of een officieel inkomen verwerft.” De man kon aan de hand van detectiveverslagen aantonen dat de 

vrouw regelmatig en langdurig bij een andere man verbleef. De vrouw voerde aan dat er op “een 

nieuwe vaste relatie” geen definitie kan worden gekleefd en dat er alleen van een nieuwe vaste relatie 
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sprake kan zijn als ze economisch-financieel voordeel met zich meebrengt. Die argumentatie werd 

verworpen en de rechter oordeelde enerzijds dat er wel degelijk een vaste relatie bestond met een 

andere man en anderzijds dat aan de vervalclausule geen nieuwe elementen mogen worden toegevoegd 

zoals een voorwaarde van economisch-financieel voordeel.
239

  

Het is aangeraden dat partijen een beroep doen op een ervaren jurist voor de redactie van de 

familierechtelijke overeenkomst. Die zal zich moeten vergewissen van de bedoeling van de partijen en 

die vervolgens in een nauwkeurig opgestelde clausule verwoorden. Als de alimentatie een morele 

compensatie beoogt, dan dient het verval gekoppeld te worden aan “het hebben van een nieuwe relatie, 

al dan niet in huwelijksverband”. Als de uitkering een economisch voordeel beoogt in die zin dat ze 

dient ter financiële ondersteuning voor de ander in een alleenstaande periode, dan zou de 

vervalclausule als volgt kunnen luiden: “het hebben van een nieuwe relatie, al dan niet in 

huwelijksverband, met wie een feitelijke gezamenlijke huishouding gevoerd wordt”. De term 

“samenwoning” wordt beter vermeden of gepreciseerd, aangezien feitelijke samenwoning niet 

verplicht is voor de wettelijke samenwoning (art. 1475 BW). Om een interpretatiegeschil te 

voorkomen kan de vervalclausule ook worden gekoppeld aan een vaste termijn. De 

onderhoudsuitkering zou dan trapsgewijs verminderd kunnen worden op vooraf bepaalde data.
240

  

Overgangsbepalingen 

 

Onvermijdelijk werden rechters geconfronteerd met vorderingen tot wijziging na de inwerkingtreding 

van de wet op basis van EOT-akten gesloten vóór 1 september 2007. De wet heeft geen specifieke 

overgangsbepalingen voorzien. Dat maakt dat de algemene principes van het overgangsrecht 

toepassing vinden. De algemene regel stelt dat de wet geen uitwerking krijgt op toekomstige gevolgen 

van een overeenkomst die werd gesloten onder de oude wet. Dat zou enkel het geval zijn als de nieuwe 

wet van openbare orde zou zijn of dwingend van aard. Maar aangezien artikel 301 §7, eerste lid BW 

(thans artikel 1288, laatste lid Ger. W.) bepaalt dat de partijen herzieningsclausules mogen opnemen 

en zelfs toelaat dat artikel gewoonweg uit te sluiten, kan men besluiten dat er geen sprake is van 

openbare orde of dwingend karakter.  

De datum waarop de EOT-akte werd ondertekend is dus beslissend voor de toepassing van het artikel 

301 §7, eerste lid BW (thans artikel 1288, laatste lid Ger. W.). Als de overeenkomst vóór 1 september 

2007 werd gesloten, is de nieuwe regeling niet van toepassing en dient men terug te vallen op de 

regels van het algemene verbintenissenrecht of is een wederzijdse instemming vereist. Als de 

overeenkomst na 1 september 2007 werd gesloten, is de onderhoudsbijdrage wijzigbaar onder de 

voorwaarden van artikel 301 §7, eerste lid BW (thans artikel 1288, laatste lid Ger. W.) behalve als de 

partijen dat conventioneel hebben uitgesloten, ingeperkt of uitgebreid.
241

  

In antwoord op een prejudiciële vraag heeft het Grondwettelijk Hof zich in zijn arrest van  

17 september 2009
242

 uitgesproken over de mogelijke schending van de artikels 10 en 11 van de 

Grondwet. De aanleiding daarvoor was dat de nieuwe regeling een verschil in behandeling invoert 

tussen de personen die gescheiden zijn in onderlinge toestemming die hun EOT-akte hebben gesloten 
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vóór 1 september 2007 en de mensen die ze daarna hebben gesloten. Het artikel 301 §7 BW dat een 

wijziging van de uitkering mogelijk maakt, is slechts van toepassing op EOT-akten die werden 

gesloten na 1 september 2007. Het Hof oordeelde dat het gelijkheidsbeginsel pas zou zijn geschonden 

als er geen redelijke verantwoording is voor het verschil in behandeling of als er op een buitensporige 

wijze afbreuk werd gedaan aan het vertrouwensbeginsel. Dat is het geval als de rechtmatige 

verwachtingen van een groep rechtsonderhorigen worden miskend zonder dat een dwingende reden 

van algemeen belang voorhanden is die het ontbreken van de overgangsregeling kan verantwoorden. 

De wetgever heeft daarentegen de gewettigde verwachtingen gewaarborgd. Het Hof oordeelde 

uiteindelijk dat er geen schending is van artikels 10 en 11 van de Grondwet omdat de wetgever geen 

miskenning van de rechtmatige belangen van de rechtsonderhorige kan verweten worden.
243

  

b) Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting 

 

Het oude artikel 301 §7, eerste lid BW bepaalde dat “zelfs in geval van echtscheiding door onderlinge 

toestemming, en uitgezonderd indien de partijen in dat geval uitdrukkelijk het tegenovergestelde 

waren overeengekomen, de rechtbank de uitkering kon verhogen, verminderen of afschaffen in een 

vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of door een latere beslissing, indien ten gevolge van de nieuwe 

omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen het bedrag niet meer was aangepast.”  

Het nieuwe artikel 301 §7, eerste lid BW bepaalt: “Uitgezonderd indien de partijen uitdrukkelijk het 

tegenovergestelde zijn overeengekomen, kan de rechtbank, op vordering van een van de partijen, de 

uitkering later verhogen, verminderen of afschaffen, indien, ingevolge nieuwe omstandigheden 

onafhankelijk van de wil van de partijen, het bedrag ervan niet meer is aangepast.” 

De wet van 2 juni 2010
244

 schrapte de woorden die verwezen naar de echtscheiding door onderlinge 

toestemming in het artikel 301 §7, eerste lid BW (zie eigen cursivering). Het artikel 301 BW handelt 

voor het overige immers uitsluitend over de onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van 

onherstelbare ontwrichting. De wetgever opteerde er dan ook voor een derde lid toe te voegen aan 

artikel 1288 Ger. W. waarin een gelijkaardige regeling opgenomen werd voor echtgenoten die 

scheiden in onderlinge toestemming.  

Het belang van dat nieuwe artikel is tweeërlei. Ten eerste wordt voor echtgenoten die scheiden op 

grond van onherstelbare ontwrichting de discussie over de (vroeger betwiste) mogelijkheid om de 

wijzigbaarheid van de onderhoudsuitkering contractueel uit te sluiten beëindigd.
245

 Sinds de invoering 

van het nieuwe artikel kunnen partijen voortaan uitdrukkelijk het recht op latere wijziging uitsluiten. 

Vervolgens wordt door schrapping van de woorden “in een vonnis dat de echtscheiding uitspreekt” 

bepaald dat de wijzigingsmogelijkheid betrekking heeft op de periode na de echtscheidingsprocedure. 

Tijdens de echtscheidingsprocedure kunnen partijen immers een vergelijk treffen over het bedrag van 

de uitkering op grond van artikel 301 §9 BW.
246
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V. Indexering van de alimentatiebijdrage 

1. Indexering alimentatiebijdrage tussen ex- echtgenoten 

a) Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting 

 

Het artikel 301 §6 BW betreft de indexatie van de onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van 

onherstelbare ontwrichting. De wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding 

herneemt letterlijk de tekst uit het oude artikel 301 §2 BW.  

Het artikel 301 §6 BW bepaalt dat de rechter die de uitkering toekent, vaststelt dat de 

onderhoudsuitkering van rechtswege aangepast wordt aan de schommelingen van het indexcijfer van 

de consumptieprijzen. Ook als de rechter de indexatie niet vaststelt, moet het bedrag van de 

onderhoudsuitkering op wettelijke basis geïndexeerd worden.
247

 Het basisbedrag van de uitkering 

stemt overeen met het indexcijfer van de maand waarin de echtscheidingsuitspraak in kracht van 

gewijsde is getreden, tenzij de rechtbank daar anders over had beslist. Om de twaalf maanden wordt de 

uitkering van rechtswege aangepast in verhouding tot de verhoging of de verlaging van het indexcijfer 

van de overeenstemmende maand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe  indexcijfer zal 

op de eerste vervaldag na de publicatie toegepast worden.
248

 De rechtbank kan ook een ander systeem 

van aanpassing of een andere basisindex bepalen, maar uit recente rechtspraak blijkt dat rechters dat 

niet doen.
249

 Enkel voor de afwijking van het systeem van aanpassing vereist de wetgever welbepaalde 

omstandigheden. Van de basisindex daarentegen kan zonder verantwoording worden afgeweken.  

Het cassatiearrest  van 7 mei 1998
250

 bepaalt dat de rechter die ambtshalve de indexatie van 

rechtswege toekent, het beschikkingsbeginsel niet schendt. Maar het Hof oordeelde in een arrest van 5 

november 1998
251

 dat het artikel 301 §2 BW (nu artikel 301 §6 BW) wordt geschonden als de rechter 

de onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van feitelijke scheiding niet indexeert. Het Hof 

breidt daarmee het toepassingsgebied van de automatische indexering uit naar onderhoudsuitkeringen 

na een echtscheiding op grond van feitelijke scheiding.  

Het Hof verplicht de rechter een systeem van aanpassing van de onderhoudsuitkering te voorzien in 

zijn uitspraak.
252
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b) Echtscheiding in onderlinge toestemming 

 

De onderhoudsbijdrage zal slechts geïndexeerd worden als dat voorzien is in de EOT-akte. Als de 

partijen hebben nagelaten de indexering in hun overeenkomst op te nemen, zal die enkel nog mogelijk 

zijn in gemeen akkoord van de partijen. Als de indexatie niet nader werd bepaald en dus niet naar de 

consumptie-index of gezondheidsindex verwijst, zal volgens de vrederechter van Waver de 

consumptie-index toegepast worden. Daarbij verwijst hij onder meer naar het artikel 301 BW waarin 

de wetgever de consumptie-index heeft ingevoerd.
253

   

2. Indexering van alimentatiebijdrage voor kinderen 
 

Vóór de wetswijziging van 19 maart 2010 was er geen sprake van automatische indexering. De 

formule van indexatie moest uitdrukkelijk worden opgenomen in het vonnis dat de 

onderhoudsuitkering bepaalde of in de familierechtelijke overeenkomst.  

De onderhoudsbijdrage voor kinderen werd niet van rechtswege gekoppeld aan de schommelingen van 

het indexcijfer van de consumptieprijzen, terwijl dat wel voorzien was voor de uitkering na 

echtscheiding.
254

 In 2004 oordeelde het Arbitragehof
255

 naar aanleiding van een prejudiciële vraag 

daarover dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden werd door het verschil in behandeling tussen de 

artikels 203bis BW en 301 §1 BW.  

De wet van 19 maart 2010 voerde een nieuw artikel 203quater BW in, waarbij de onderhoudsgelden 

voor kinderen van rechtswege geïndexeerd worden met het indexcijfer van de consumptieprijzen. De 

wettelijke bepaling is van toepassing op onderhoudsbijdragen bepaald in artikel 203 §1 BW die vervat 

zitten in rechterlijke beslissingen overeenkomstig artikel 1321 Ger. W. of in overeenkomsten. De 

regeling is dus van toepassing op elke rechterlijke beslissing die een onderhoudsuitkering bepaalt op 

grond van artikel 203 §1 BW en heeft betrekking op uitspraken van de jeugdrechter, vrederechter, 

kortgedingrechter en appelrechter.
256

 Het toepassingsgebied van artikel 203quater BW is ruimer dan 

de regeling na echtscheiding tussen echtgenoten aangezien de onderhoudsbijdragen vastgelegd in een 

overeenkomst ook van rechtswege geïndexeerd worden.
257

 De onderhoudsbijdrage zal automatisch 

worden geïndexeerd, ook als de overeenkomst of het vonnis niets bepaalt omtrent de indexatie.
258

  

Artikel 203quater, tweede en derde lid BW bepaalt: “Deze basisbijdrage is gebonden aan het 

indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het vonnis dat 

de bijdrage van elk van de ouders bepaalt, wordt uitsproken, tenzij de rechter er anders over beslist. 

Om de twaalf maanden wordt het bedrag van de bijdrage van rechtswege aangepast in verhouding tot 

de verhoging of de verlaging van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de overeenstemmende 

maand. Deze aanpassing wordt op de bijdrage toegepast vanaf de vervaldag die volgt op de 

bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in aanmerking te nemen nieuwe indexcijfer.” 
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Anders dan in de regeling tussen echtgenoten waarin het indexcijfer van de maand waarin de uitspraak 

in kracht van gewijsde treedt, toegepast wordt, koos de wetgever voor de indexatie van de 

onderhoudsuitkering voor kinderen voor het basisindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de 

maand van de uitspraak. Dat maakt dat het basisindexcijfer opgenomen kan worden in de uitvoerbare 

titel. Dat cijfer is immers reeds gekend. De aanpassing van de bijdrage vindt om de twaalf maanden 

plaats op basis van het indexcijfer van de maand van de uitspraak. Als de aanpassing zou gebeuren op 

basis van het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de uitspraak, verliest de zin “deze 

aanpassing wordt op de bijdrage toegepast vanaf de vervaldag die volgt op de bekendmaking in het 

Belgisch Staatsblad van het in aanmerking te nemen nieuwe indexcijfer” zijn nut. Bijvoorbeeld: als de 

uitspraak er in april 2011 kwam, is het basisindexcijfer dat van de maand maart 2011. De aanpassing 

gebeurt twaalf maanden na de uitspraak, in casu in de maand april 2012. Het nieuwe indexcijfer is dat 

van de maand april 2012. Maar het zal pas in de maand mei 2012 toegepast worden als het al 

gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.
259

  

Het is toegelaten dat de rechter een andere formule toepast voor de aanpassing van de 

onderhoudsbijdrage. Ook de partijen kunnen een andere aanpassingsformule overeenkomen  

(art. 203quater §1, vierde lid BW). Het is dus mogelijk af te wijken van de wettelijke indexatieformule 

en van het indexcijfer van de consumptieprijzen op zich. Maar als ouders de automatische indexering 

wegbedingen in hun EOT-akte, lopen ze het risico op een negatief advies van het Openbaar Ministerie, 

met een nieuwe verschijning voor de rechter als gevolg. De rechter zou de homologatie van de EOT-

akte kunnen laten afhangen van de schrapping van dat beding.
260

  

De indexering van rechtswege zal maar gelden voor zover de vordering na 31 juli 2010 werd ingeleid 

(of voor zover de overeenkomst na die datum ondertekend werd). Als het vonnis tot het bekomen van 

onderhoud vóór 1 augustus 2010 werd ingesteld, is het noodzakelijk de indexering te vorderen. Als de 

rechter in eerste aanleg nalaat daarover te beslissen, zal  het in hoger beroep moeten worden 

gevorderd.
261
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VI. Onverschuldigde alimentatiegelden 

Indien de vermindering of afschaffing van de onderhoudsbijdrage werd toegestaan, kan het voorkomen 

dat de alimentatiegerechtigde onverschuldigde gelden moet terugbetalen aan de onderhoudsplichtige.  

Er is een verschil tussen onverschuldigd betaalde alimentatiegelden en de vrijwillig betaalde 

alimentatiegelden. Indien de onderhoudsplichtige niet veroordeeld werd tot betaling van een 

onderhoudsuitkering nadat de echtscheiding lastens hem uitgesproken werd, maar deze vrijwillig 

betaalt aan de onderhoudsgerechtigde dan hebben deze betalingen geen onverschuldigd karakter. De 

betaler heeft immers een onderhoudsverplichting die voortvloeit uit de wet. Alleen hoeft de 

onderhoudsgerechtigde zich niet meer tot de rechter te wenden om een veroordeling tot 

onderhoudsgeld te bekomen. Deze betalingen zijn dan ook niet “zonder oorzaak” verricht en kunnen 

niet teruggevorderd worden door de betaler. Anders is de situatie waarbij een rechterlijke beslissing de 

onderhoudsuitkering (retroactief) afschaft of verminderd. Dan kan de onderhoudsplichtige de betaalde 

onderhoudsgelden terugvorderen vanwege het onverschuldigd karakter aangezien de betalingen zonder 

oorzaak verricht werden.
262

  

Indien de voorlopige tenuitvoerlegging door de rechter werd toegestaan kan de schuldeiser krachtens 

artikel 1398 Ger. W. de tenuitvoerlegging van een niet definitief vonnis gelasten niettegenstaande de 

mogelijkheid voor de schuldenaar hoger beroep in te stellen. Alle onderhoudsveroordelingen zijn sinds 

de wetswijziging van 19 maart 2010 van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad behoudens indien op 

vraag van een van de partijen de rechter hierover anders beslist heeft (artikel 1322/1 Ger. W.). De 

uitvoering van het vonnis gebeurt op risico van de schuldeiser. Indien het vonnis in hoger beroep of na 

verzet vernietigd of hervormd wordt, rust er een restitutieplicht op de schuldeiser en zal de 

schuldenaar recht hebben op terugbetaling. Er is terugvordering mogelijk voor de 

onderhoudsbijdragen betaald sinds de datum van dagvaarding strekkende tot herziening van de 

alimentatie of ook voor eerder betaalde onderhoudsbijdragen indien de rechter de alimentatie 

retroactief afschaft of verminderd.
263

  

De bodemrechter die de alimentatie afschaft of vernietigt, kan in zijn uitspraak expliciet de 

terugbetaling van de reeds uitgevoerde betalingen bevelen. Maar ook wanneer de titel dit niet 

uitdrukkelijk vermeldt in zijn beschikkend gedeelte, geldt de rechterlijke beslissing die de vorige 

uitspraak vernietigt als impliciete uitvoerbare titel voor de terugbetaling van de hoofdsom. Voor de 

terugbetaling dient er dus geen nieuwe procedure te worden gevoerd teneinde een uitvoerbare titel te 

bekomen. Deze vordering zal zelfs niet ontvankelijk verklaard worden aangezien de schuldenaar reeds 

over een titel beschikt. Wel moet de titel alle elementen bevatten teneinde het teveelbetaalde bedrag 

exact te bepalen.
264

 Het geldt tevens als titel voor de moratoire interesten verschuldigd vanaf de 

hervormende beslissing tot de effectieve terugbetaling. Maar is daarentegen geen uitvoerbare titel voor 

de vergoedende interesten verschuldigd tussen de (onverschuldigde) betaling en de hervormende 

beslissing. De vergoedende interesten moeten toegekend worden door de rechter, daar ze niet van 

rechtswege verschuldigd zijn. Indien deze interesten toegekend worden in het corpus van de 

rechterlijke uitspraak zonder vermelding hiervan in het beschikkend gedeelte, kan de gedwongen 
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executie alsnog plaatsvinden. De plaats van de veroordeling in de rechterlijke beslissing is 

irrelevant.
265

 

Indien de schuldenaar vergoedende interesten wenst te bekomen dient hij dit uitdrukkelijk te vorderen. 

Dit zijn de interesten op de onderhoudsuitkeringen vanaf het ogenblik van de onverschuldigde 

betaling. Het Hof van Cassatie
266

 oordeelde dat de juridische grondslag voor de 

schadevergoedingsplicht voortvloeit uit artikel 1398, tweede lid Ger. W. Het betreft een objectieve 

risicoaansprakelijkheid in hoofde van degene die tot tenuitvoerlegging overgaat. Er moet dan ook geen 

fout bewezen worden door de partij die de nadelige gevolgen ondervindt. Indien de executant met 

toelating van de rechter tot tenuitvoerlegging overgaat, kan hierin ook geen fout gezien worden. De 

goede of kwade trouw van de executant heeft geen invloed op diens restitutieplicht, maar er kan bij 

foutief handelen wel een bijkomende schadevergoeding gevorderd worden op grond van 1382 BW. Bij 

geldsommen dienen de ontvangen gelden te worden terugbetaald, alsmede vergoedende interesten 

vanaf het ogenblik van de onverschuldigde betaling tot de datum van uitspraak.
267

 De appelrechter kan 

de schuldeneiser ook vergoedende interesten  opleggen tot aan de effectieve terugbetaling. De 

juridische grondslag voor het vorderen van vergoedende interesten is de objectieve 

risicoaansprakelijkheid (indien werd betaald naar aanleiding van de voorlopige tenuitvoerlegging) of 

het artikel 1382 BW (indien de schuldenaar ter kwader trouw is) en niet het artikel 1153 BW. De 

schuldenaar kan immers geen interesten vorderen op een hoofdsom voordat de beslissing genomen 

werd en waar het onverschuldigd karakter uit blijkt. Bij laattijdige betaling vanaf het ogenblik van de 

uitspraak zijn op grond van 1153 BW wel moratoire interesten verschuldigd tot het ogenblik van 

betaling.
268

  

Vermeldenswaardig is het algemeen verbod op kantonnement voor onderhoudsbijdragen. Wanneer de 

schuldeiser overgaat tot voorlopige tenuitvoerlegging van de titel heeft de schuldenaar in principe het 

recht het verschuldigde bedrag te kantonneren, tenzij de rechter deze mogelijkheid uitdrukkelijk heeft 

uitgesloten. Hierbij verhindert de schuldenaar het bewarend of uitvoerend beslag door een bedrag 

gelijk aan de hoofdsom, interesten en kosten in bewaring te geven bij de Deposito- en Consignatiekas 

of bij een sekwester. Maar op de mogelijkheid tot kantonnement bestaat een uitzondering voor de 

schuldvorderingen tot levensonderhoud (artikel 1404 Ger. W.). Dit wordt verantwoord door de 

dringende aard van onderhoudsgelden die de alimentatiegerechtigde nodig heeft om in zijn 

levensonderhoud te voorzien. Deze redenering kan opgaan voor wat betreft de nog te vervallen 

onderhoudsgelden, maar kan moeilijk het verbod verantwoorden voor de achterstallige 

onderhoudsgelden aangezien deze veroordelingen niet altijd dringend zullen zijn. Toch zal ook voor 

deze onderhoudsbijdragen geen kantonnement mogelijk zijn.
269
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VII. Buitengewone kostenclausule 

Naar aanleiding van een echtscheiding dienen ouders onderhoudsgeld te betalen voor het 

levensonderhoud van de kinderen. Gaandeweg hebben notarissen en rechters die kosten uitgesplitst in 

een forfaitaire maandelijkse onderhoudsbijdrage en andere specifieke kosten. Die buitengewone 

kosten hebben tot doel de financiering van sommige uitgaven te spreiden tussen beide ouders, los van 

en bovenop de maandelijkse onderhoudsbijdrage.
270

 

Er worden aanzienlijk veel procedures gevoerd over de buitengewone kosten als onderdeel van de 

alimentatie die voor kinderen betaald wordt. Zowel in gerechtelijke beslissingen als in EOT-akten 

vloeien interpretatie- en executieproblemen voort uit onnauwkeurig opgestelde clausules. De 

onvoorzienbare en kostelijke gebeurtenissen van het leven in samenhang met de verwikkelde 

verstandhouding tussen ex-echtgenoten leiden al te vaak tot procedures. De nieuwe wet van 19 maart 

2010 ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen 

onderhoudsbijdragen voor hun kinderen
271

 trachtte daarin verbetering te brengen.  

De buitengewone kostenclausule kan opgesteld worden door de rechter in een vonnis of beschikking 

of door partijen in de familierechtelijke overeenkomst in de echtscheidingsprocedure in onderlinge 

toestemming. Vóór de wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve berekening van 

kinderalimentatie bestond er geen wettelijke definiëring van buitengewone kosten. De feitenrechter 

diende de rechtsleer en rechtspraak te raadplegen om een oordeel te vellen in geschillen over de 

kwalificatie van uitgaven als buitengewone kosten. Het invoeren van een wettelijke definitie van de 

buitengewone kosten biedt geen oplossing voor executieproblemen daaromtrent. Dat maakt dat een 

bespreking van de vroegere situatie relevant blijft. 

1. Wat valt er onder de “buitengewone kosten” 
 

Partijen die in onderlinge toestemming scheiden, dienen op grond van artikel 1288, eerste lid, 3° Ger. 

W. een overeenkomst te sluiten over hun bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en opleiding 

van hun kinderen. Aangezien er vóór de wetswijziging geen wettelijke definitie  

voorhanden was, bestond er geen verplichting de buitengewone kosten te vermelden in de 

familierechtelijke overeenkomst en volstond het een forfaitair maandelijks bedrag overeen te komen. 

Buitengewone kosten komen ook in rechterlijke beslissingen voor en die zijn meestal preciezer in de 

omschrijving ervan dan notariële of onderhandse overeenkomsten tussen echtgenoten. 

De noodzaak om een zo precies mogelijke definiëring van de buitengewone kosten te hanteren heeft te 

maken met de tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titel. Het is aangewezen dat partijen omschrijven 

wat onder de buitengewone kosten begrepen wordt, hoe het voorafgaand overleg zal worden ingevuld, 

hoe een ouder moet bewijzen dat een kost door hem of haar werd gedragen en op welke wijze hij of zij 

die bedragen zal betalen.  

Indien de omschrijving van de buitengewone kostenclausule niet nauwkeurig genoeg was, kan de 

beslagrechter de kosten niet begroten en dus niet tot tenuitvoerlegging overgaan. De vraag is vaak of 

een notariële akte wel een uitvoerbare titel uitmaakt. Als er een concreet bedrag is overeengekomen 

moet het bedrag ‘in se’ niet vermeld worden, maar alle elementen moeten aanwezig zijn om het juiste 
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bedrag te kunnen berekenen. De omschrijving van de uitgaven die onder de buitengewone kosten 

vallen mag geen aanleiding geven tot discussie. Als de buitengewone kosten in uitvoerbare titel 

duidelijk omschreven zijn, kan de beslagrechter overgaan tot executie. Dat is het geval wanneer er een 

limitatieve lijst van buitengewone kosten werd opgesteld. Dan vallen immers alle kosten die niet in de 

lijst vermeld staan, onder de gewone maandelijkse onderhoudsbijdrage. Het is evenwel onmogelijk 

alle situaties te voorzien in de buitengewone kostenclausule. Het risico is groot dat een eenmalige 

onvoorzienbare gebeurtenis hoge uitgaven met zich meebrengt en niet vermeld staat in de 

overeenkomst.  

Bij een niet-limitatieve opsomming zal er enkel een uitvoerbare titel zijn voor de kosten die 

opgenomen werden in de opsomming. De beslagrechter zal voor die uitgaven kunnen overgaan tot 

gedwongen tenuitvoerlegging. Voor de kosten die niet in de lijst vermeld worden, zullen de partijen 

een nieuwe procedure moeten opstarten voor de bodemrechter wegens gebrek aan uitvoerbare titel. De 

beslagrechter heeft niet het recht over te gaan tot interpretatie van de titel. Bij betwisting over wat 

precies onder een bepaalde term wordt verstaan, zal hij zich onbevoegd moeten verklaren. Ook dan 

dienen de partijen zich tot de bodemrechter te richten. Die zal oordelen of de uitgave al dan niet een 

buitengewone kost uitmaakt. Enkel als de beslagrechter kan vaststellen dat de betwiste uitgave 

duidelijk omschreven is, is hij bevoegd voor de tenuitvoerlegging ervan.
272

 

Het ‘non bis in idem’–principe is niet van toepassing als de bodemrechter gevraagd wordt het precieze 

bedrag van de bijdrage in de buitengewone kosten te bepalen nadat de kortgedingrechter al bepaald 

had wie de kosten diende te betalen, alsook het aandeel ervan zonder vermelding van het bedrag. De 

schuldeiser moet immers een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben voor de 

gedwongen tenuitvoerlegging.
273

 

Indien de uitvoerbare titel al voorbijgestreefd is en er zich al aanzienlijke wijzigingen hebben 

voorgedaan in het leven van de partijen, is de beslagrechter ook niet het gepaste forum. De 

bodemrechter zal dan uitspraak moeten doen over de nieuwe omstandigheden. Een voorbeeld van zo’n 

wijziging is dat een kind naar het internaat wordt gestuurd zonder dat daarmee rekening werd 

gehouden in de familierechtelijke overeenkomst. Moeten die kosten beschouwd worden als 

buitengewone kosten of zullen de maandelijkse onderhoudsbijdragen die uitgave moeten dekken?
274

  

a) Vóór de wetswijziging van 19 maart 2010 

 

De term buitengewone kosten werd vóór de wet van 19 maart 2010 gedefinieerd door de rechtspraak 

en rechtsleer. De onenigheid over de omschrijving van het begrip was de oorzaak van veel conflicten. 

Als de uitvoerbare titel geen omschrijving bevatte van de buitengewone kosten of niet accuraat genoeg 

was, moest de rechter immers aan de hand van de rechtspraak en rechtsleer beslissen of de uitgave als 

buitengewone kost gekwalificeerd kon worden.  
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BROUWERS stelt dat buitengewone kosten een ‘onvoorzienbaar’ of ‘noodzakelijk’ karakter dienen te 

vertonen. Ze moeten bovendien een exceptioneel én eenmalig karakter hebben, waardoor ze niet 

kunnen worden verrekend in de maandelijkse onderhoudsbijdrage.
275

 BUYSSENS verklaarde 

daarentegen dat een kost nooit onvoorzienbaar is. Hij stelt dat het kosten zijn die voortvloeien uit de 

gezondheidstoestand, de opleiding en de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind en dat die 

moeilijk op voorhand in cijfers uit te drukken zijn.
276

 De Franstalige rechtsleer volgt de auteur 

GALLUS en omschrijft het begrip als alle kosten die de maandelijkse onderhoudsbijdrage overschrijden 

alsook de onvoorzienbare uitgaven als gevolg van toevallige of ongewone omstandigheden.
277

  

De rechtspraak heeft vóór de wet van 19 maart 2010 een redelijke overeenstemming gevonden over 

wat onder de term buitengewone kosten kan begrepen worden als die niet of onvoldoende 

gespecificeerd werden.
278

  

Volgens die rechtspraak vallen eerst en vooral de ziektekosten die niet gedekt worden door een 

verzekering of de mutualiteit onder die categorie.
279

 Het gaat daarbij onder meer om 

hospitalisatiekosten, chirurgische ingrepen, ingrepen bij de orthodontist, kinesitherapie en 

logopedie.
280

 De rechtspraak is het erover eens om de meer gespecialiseerde geneeskundige 

behandelingen in die categorie onder te brengen.
281

 Wél moest er voorafgaand overleg gepleegd 

worden over die uitgave op de wijze overeengekomen in de familierechtelijke overeenkomst, tenzij er 

sprake was van hoogdringendheid. De niet-gespecialiseerde ziekenkosten zoals een bezoek aan de 

tand- en huisarts kwamen niet in aanmerking. Die redenering botste op veel tegenspraak. Het  is 

immers geweten dat de overheid de socialezekerheidskosten wil drukken door patiënten aan te 

moedigen om eerst aan te kloppen bij een huisarts alvorens een specialist te consulteren. De 

alternatieve geneeskunde zoals homeopathie kon soms het voorwerp uitmaken van discussie tussen 

ouders maar dan was het meestal de noodzaak die betwist werd en in mindere mate of ze 

buitengewone kosten zijn dan niet. Het was dus aangewezen de partijen erop te wijzen dat in hun 

overeenkomst te verduidelijken om mogelijke conflicten te vermijden. Ook is het verstandig de 

partijen aan te raden uitdrukkelijk te vermelden dat het de medische kosten zijn onder aftrek van de 

terugbetaling door de verzekering. Op die manier moet de beslagrechter de titel niet interpreteren en 

kan hij onmiddellijk tot de vaststelling van de uitgaven overgaan. De beslagrechter zou anders geacht 

kunnen worden de titel te interpreteren als hij meent dat de kosten naar nettokosten verwijzen.
282

 De 

grens tussen het ‘vaststellen’ en het ‘interpreteren’ is flinterdun. Uit het feit dat de partijen in een 

vroeger stadium overeenkwamen dat een bepaalde uitgave een buitengewone kost uitmaakte, zou de 

rechter kunnen afleiden dat die kost ook tijdens het geding niet tot betwisting aanleiding kan geven. 

Toch leunt die redenering al sterk aan bij het interpreteren van de titel.  

Een tweede categorie van buitengewone kosten wordt gevormd door de schoolkosten. Over een aantal 

kosten bestaat er een zekere eensgezindheid, zoals over die voor: de schoolreizen (zoals bos-, ski- en 
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zeeklassen), inschrijving, internaat, huur van een kot, hoger onderwijs, studiemateriaal, schoolkledij, 

stages en treinabonnementen,
283

 Maaltijden of zwemlessen behoren niet tot de buitengewone kosten 

omdat ze een periodiek karakter vertonen.  Men ziet in de rechtspraak dat er in dat verband meer wordt 

geprocedeerd over de noodzakelijkheid van de uitgave en in mindere mate over de kwalificatie ervan 

als buitengewone kost. Vaak wordt door een ouder aangehaald dat een kot te duur is, dat hij of zij niet 

ingestemd heeft met de kost of dat de schoolreizen niet noodzakelijk zijn om de eindtermen van het 

lager onderwijs te halen.  

Een derde categorie zijn de kosten van sportactiviteiten en culturele en pedagogische activiteiten zoals 

taalkampen, jeugdbeweging, sportclubs, muzieklessen en danslessen,.
284

  

Vaak voorkomende buitengewone kosten die partijen overeenkomen in een clausule zijn kosten van de 

rijschool en het rijexamen, communies, een bril of lenzen, een hospitalisatieverzekering en een printer 

of een computer.
285

  

b) Na de wetswijziging van 19 maart 2010 

 

De nieuwe wet van 19 maart 2010 voorziet in de langverwachte definitie van de buitengewone kosten. 

Artikel 203bis § 3, derde lid BW definieert ze als “de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare 

uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget 

voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van 

de onderhoudsbijdragen, overschrijden”. De gewone kosten worden in de wet gedefinieerd als “alle 

gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind”. 

De kosten dienen overeenkomstig artikel 203bis § 1 BW door de ouders gedragen te worden in 

verhouding tot hun respectieve aandeel in de samengevoegde middelen, mits er geen argumenten zijn 

die kosten bij helften te moeten verdelen. De verdeling van de buitengewone kosten gebeurt niet op 

grond van de verblijfsregeling zoals bij de gewone kosten.
286

 De clausule die betrekking heeft op de 

verdeelsleutel tussen de ouders kan een geschilpunt zijn bij slechte formulering. Clausules zoals “ieder 

zal bijdragen naar verhouding van zijn inkomsten” hebben tot gevolg dat de inkomsten van de partijen 

alsnog dienen te worden berekend en zouden partijen aanzetten tot fraude.
287

  

Buitengewone kosten zijn volgens de wetgever kosten die onvoorzienbaar zijn en waarvan het bedrag 

moeilijk in te schatten valt, waardoor ze niet kunnen worden opgenomen in de gewone kosten. Het is 

ook mogelijk dat die kosten onregelmatig voorkomen.
288

  

Wat men dus eerst dient te analyseren is of de gebeurtenis ongewoon of toevallig is. Een toevallige 

gebeurtenis treedt onverwachts op en er is sprake van een ongewone gebeurtenis als ze niet vaak 

voorkomt of abnormaal is. Als aan die voorwaarde niet voldaan is, kan de uitgave op haar beurt niet 
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uitzonderlijk, noodzakelijk of onvoorzienbaar zijn. Die is immers het gevolg van de gebeurtenis. De 

uitgave op zich dient steeds uitzonderlijk te zijn, maar het volstaat als ze ofwel noodzakelijk ofwel 

onvoorzienbaar is. Ook aan de voorwaarde dat ze de gebruikelijke maandelijkse onderhoudsbijdrage 

moet overschrijden moet steeds voldaan zijn. De voorwaarden moeten met andere woorden cumulatief 

geïnterpreteerd worden.
289

  

De kosten van hogere studies worden niet inbegrepen in de buitengewone kosten. Die ressorteren 

onder de gewone kosten. Toch moet men dat enigszins nuanceren. Als de EOT-akte wordt opgemaakt 

wanneer het kind een erg jonge leeftijd heeft, kan men niet voorspellen of het jaren later hogere 

studies zal aanvatten. Anders is de situatie als het kind al pakweg 16 jaar is. Men kan dan niet meer 

aanvoeren dat het aanvatten van hogere studies onvoorzienbaar is. In dat geval is het dan ook logisch 

ze bij de gewone kosten onder te brengen. Het sociale milieu van de ouders zal in dat geval ook in 

rekening moeten worden gebracht.
290

 

Het artikel 1321 §1 Ger. W. geeft partijen de kans om in een overeenkomst van die wettelijke regeling 

af te wijken als dat in belang van het kind is. De afwijking is slechts mogelijk als ze in een verruiming 

van de wettelijke definitie voorziet, ze kan de definitie nooit beperken.
291

 Tevens dient elke 

rechterlijke beslissing, behoudens akkoord van de partijen over het bedrag van de onderhoudsbijdrage, 

acht elementen te vermelden. Dat zijn onder meer de gewone kosten waaruit het budget voor het kind 

is samengesteld en de manier waarop die begroot zijn, de aard van de buitengewone kosten die in acht 

genomen kunnen worden, het deel van de kosten dat elke ouder voor zijn rekening dient te nemen en 

de modaliteiten voor de aanwending van die kosten.
292

 Partijen die een overeenkomst sluiten, zijn 

ontlast die elementen op te nemen in de akte. Als de overeenkomst in strijd is met het belang van het 

kind, kan het Openbaar Ministerie of de rechter bij de homologatie van de EOT-akte daarover 

oordelen. 

Het gevolg van die wettelijke definitie is dat ouders verplicht zijn de buitengewone kosten in hun 

EOT-akte te vermelden als ze willen voldoen aan de voorwaarden van artikel 1288, eerste lid, 3° BW. 

Het staat hen evenwel vrij overeen te komen geen buitengewone kosten te voorzien en ze te 

incorporeren in hun maandelijkse onderhoudsbijdrage. Ook dient de wettelijke definitie van de 

gewone kosten vermeld te worden zodat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de 

twee soorten onderhoudskosten.
293

  

De kans bestaat nu dat er een derde categorie van kosten ontstaat: de kosten die de partijen of de 

rechter als buitengewoon kwalificeren. De executieproblemen in die materie zullen niet verdwijnen 

door de ingevoerde definitie. Het is nog steeds aangeraden de buitengewone kosten nauwkeurig te 

omschrijven.
294
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2. Voorafgaand overleg 
 

Het vereiste voorafgaand overleg is ook niet vanzelfsprekend, vooral in een vroeg stadium na de 

echtscheiding. Dat overleg tussen partijen over het maken buitengewone kosten is een vaak 

voorkomende clausule. Het kadert in het principe van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk 

gezag na de echtscheiding. Ouders willen inspraak in de kosten waarin ze bijdragen. Het belang van 

het kind mag daar evenwel niet onder lijden. Drie scenario’s kunnen zich voordoen. In een eerste 

hypothese is er helemaal geen overleg omdat de uitgave nooit ter discussie werd voorgelegd. Een 

tweede mogelijkheid is dat de partner weigert te reageren. En tot slot kan de partner systematisch 

weigeren in te stemmen met een kost, omdat hij vindt dat het belang van het kind niet gerespecteerd 

wordt door de kostenmakende ouder of gewoon omdat hij die wil tegenwerken.  

De ouder die de kost maakt zonder die voorafgaand met de andere te overleggen kan in sommige 

gevallen toch nog recht hebben op de bijdrage van de andere ouder. Het voorafgaand overleg is geen 

formele vereiste zoals vervat in artikel 1494 Ger. W. noodzakelijk voor de gedwongen 

tenuitvoerlegging.
295

 Het is een doelgebonden vereiste die partijen de mogelijkheid moet geven een 

bezwaar te uiten tegen een uitgave. Zo kan een partij bekomen dat de opvoeding van het kind strookt 

met hoe hij of zij die ziet. Als uit de omstandigheden blijkt dat het doel werd bereikt en er geen 

bezwaar werd geuit door de andere ouder, is het irrelevant of het overleg wel formeel gepleegd werd. 

Het overleg kadert in de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Dat betekent dat beide 

ouders de mogelijkheid moeten krijgen gezamenlijk beslissingen te nemen over de opvoeding, 

opleiding en ontspanning van hun kind. Wanneer een bepaalde beslissing werd gemaakt over de 

opvoeding van het kind zoals de school, danslessen en muzieklessen, kan men ervan uitgaan dat er 

overleg gepleegd werd over de kosten, wat impliceert dat de ouder geen keuzerecht heeft. Als er aan 

de beslissing geen overleg voorafging en als de andere ouder zich terecht verzet tegen de 

tenuitvoerlegging, moet de beslagrechter oordelen dat er niet voldaan is aan de formele voorwaarde 

van opeisbaarheid van een schuld. Materieelrechtelijk is de schuld mogelijk nog verhaalbaar, maar dan 

moeten de partijen een procedure voor de bodemrechter voeren.
296

  

Om te vermijden dat het niet-reageren van de wederpartij een invloed zou hebben op het maken van 

een kost ten aanzien van het kind, bepaalt men in de uitvoerbare titel op welke wijze het voorafgaand 

overleg moet worden gevoerd. Het is aangewezen zowel de termijn als het communicatiemiddel (brief, 

mail, fax, aangetekende brief,…) voor de reactie te voorzien. De ouder-schuldenaar die weigert te 

reageren kan er zich later niet meer op beroepen dat er geen overleg heeft plaatsgevonden als hij of zij 

zelf verhinderd heeft dat aan die vereiste werd voldaan. Het niet-reageren van de wederpartij heeft in 

dat geval geen invloed op de opeisbaarheid van de schuld. Indien de beslagrechter vaststelt dat een 

uitgave een buitengewone kost uitmaakt en dat aan de voorwaarden van artikel 1494 Ger. W. is 

voldaan, kan hij tot tenuitvoerlegging overgaan. Ook als de communicatie tussen de ouders volledig 

verbroken is, kan de beslagrechter oordelen dat de schuld opeisbaar is. Men kan zich de situatie 

voorstellen waarbij de andere ouder blijft bijdragen in de kosten zonder zich ertegen te verzetten dat er 

geen voorafgaand overleg wordt gepleegd. Het kan nu eenmaal dat een ouder de beslissingen liever 
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overlaat aan de andere ouder. Het zou in dergelijke situaties kennelijk onredelijk zijn het gebrek aan 

overleg als verzet aan te halen bij de tenuitvoerlegging.
297

  

Tegen het systematisch weigeren van toestemming bestaat er maar één enkele oplossing. De rechter 

zal de wederpartij moeten dwingen de kost te financieren.  

Als de niet-instemmende ouder zijn weigering kan verklaren omdat de kost in strijd is met de belangen 

van het kind, kan de rechter op grond van artikel 374, tweede lid BW de uitoefening van het ouderlijk 

gezag opdragen aan één van beide ouders. Die ouder heeft dan het exclusief ouderlijk gezag. Dat 

betekent dat hij of zij alleen kan beslissen een kost te maken waarin de andere ouder verplicht dient bij 

te dragen. Die ouder mag juridisch alleen beslissen over de uitgaven, waarvoor de andere ouder dan 

moet betalen. Dat ontlast hem of haar evenwel niet het bewijs te leveren dat die buitengewone kost 

werd gemaakt.
298

 De rechter kan tevens bepalen welke beslissingen dienen te worden genomen met 

instemming van beide ouders op grond van artikel 347 § 1, derde lid BW. Dat zijn extreme gevallen 

die enkel hun oorzaak kunnen vinden in beslissingen die genomen worden die in strijd zijn met de 

belangen van het kind. 

Als de ouder enkel weigert om zijn ex-echtgenoot tegen te werken, zal de rechter geraadpleegd moeten 

worden. Wanneer de ouder, na overleg, zich niets aantrekt van de niet-instemmende ouder en de 

uitgave toch maakt, bestaat er tegenover derden een vermoeden van instemming op grond van artikel 

373, tweede lid BW.
299

 De niet-instemmende ouder zal in de meeste gevallen moeten betalen en hij of 

zij zal zich voor de jeugdrechter niet verzetten tegen de beslissing om niet als een tegenstribbelende 

partij over te komen.
300

  

De verblijfsregeling van de kinderen zal meer en meer invloed hebben op de buitengewone 

kostenclausule. Sinds de wet van 18 juli 2006 moet de rechter de voorkeur geven aan het gelijkmatig 

verdeeld verblijf van de kinderen.
301

 Daardoor zullen er minder maandelijkse onderhoudsbijdragen 

verschuldigd zijn in hoofde van één ouder aan de ander, mits ze beiden evenveel dagelijkse kosten 

dragen. Dat betekent wel dat de buitengewone kosten beter geregeld moeten worden. Zo kan er een 

compensatierekening worden geopend waarmee elke ouder de kosten van de andere vergoedt, de 

zogenaamde kindrekening.
302

 Als de verstandhouding tussen de ouders goed is, kan dat systeem goed 

werken. Omdat het gelijkmatig verblijf dezer dagen aan belang wint, dient ook aangehaald te worden 

dat de kinderbijslag meestal in helften verdeeld wordt. Het is aangeraden te bedingen dat de helft van 

het kinderbijslag als zodanig moet worden doorgestort aan de andere ouder. Anders legt men het 

systeem van het voorafgaand overleg lam. De ouder die de kinderbijslag ontvangt, zou immers zonder 

voorafgaand overleg buitengewone kosten kunnen maken, waarvan hij weet dat de andere ouder er 
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niet mee zou instemmen, voor de helft van de kinderbijslag. Dat is wat men eenzijdige compensatie 

noemt.
303

  

3. Bewijsmoeilijkheden 
 

Een ander heikel punt is het bewijzen dat de kost gemaakt werd voor het kind. Het voorleggen van een 

bewijsstuk is een formele vereiste die de opeisbaarheid van de schuld moet aantonen. De beslagrechter 

kan overgaan tot tenuitvoerlegging op voorwaarde dat de voorwaarden van artikel 1494 Ger. W. 

vervuld zijn. De schuldvordering moet vaststaan, zeker en opeisbaar zijn. Indien de stukken niet tussen 

de partijen zelf of tussen advocaten werden uitgewisseld, dienen ze ten laatste bij het bevel tot betalen 

te worden overhandigd. Als dat op dat moment nog niet gebeurd is, staat het de partijen nog steeds vrij 

een nieuw bevel tot betalen te betekenen na het overleggen van de stukken.
304

  

Men kan zich verscheidene praktische problemen en misbruiken inbeelden. Wat doet men met de 

aankoop van schoolmateriaal zoals boeken en schrijfgerief? Hoe kan men bewijzen dat die aankopen 

voor het kind en niet voor de ouder werden gemaakt? De partij die dient bij te dragen in de 

buitengewone kosten zal niet snel geneigd zijn te betalen voor het onderhoud van zijn ex-partner. 

Maar wat moet men doen indien er een systematische weigering is van dergelijke kleine kosten? De 

kosten voor een advocaat, de raadpleging en de gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld maken het 

procederen helemaal niet interessant. Daarnaast is het niet evident om te bewijzen dat de kost door de 

ouder werd gedragen. Men kan zich voorstellen dat niet alles met een factuur wordt aangekocht of via 

een elektronisch betaalmiddel wordt betaald. Ook niet alle producten zijn via het kasticket te 

identificeren, veelal wordt enkel het merk vermeld. Ouders dienen dus op voorhand verwittigd te 

worden van deze bewijsformaliteit. 

4. Alternatieven  
 

De executieproblemen kunnen worden voorkomen met een nauwkeurige redactie van de uitvoerbare 

titel. De buitengewone kosten worden bij voorkeur expliciet vermeld in een opsomming. Als men een 

limitatieve lijst opstelt, moet men wel rekening houden met het risico geen uitvoerbare titel te hebben 

voor onvoorzienbare kosten. Daarnaast kunnen er zich problemen voordoen met het voorafgaand 

overleg. De rechtsleer heeft bepaalde alternatieven ontwikkeld om uitvoeringsproblemen te 

voorkomen.  

Als een ouder tijdens het voorafgaand overleg systematisch weigert om in te stemmen met te maken 

kosten, zal dat probleem voor de rechter gebracht worden. Om dat probleem te voorkomen stelde 

MASSAGER voor het voorafgaand overleg af te schaffen. Als de kost in het belang van het kind wordt 

gemaakt, zou er geen grond van weigering mogen zijn om die uitgave te doen. Er moet evenwel 

rekening worden gehouden met de aard van de kosten. Men kan niet verwachten dat er voorafgaand 

overleg wordt vereist bij de aankoop van schoolboeken of geneesmiddelen. Die zijn immers essentieel 

voor het kind. Een andere oplossing die MASSAGER voorgesteld heeft, is een vermoeden van overleg 

bedingen beneden een bepaald bedrag. In de praktijk komt het ook voor dat ouders enkel een 

voorafgaande toestemming vereisen als de kost een niet-noodzakelijk karakter vertoont.  
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Nog een ander voorstel is het verhogen van de maandelijkse onderhoudsbijdrage of, een variant erop, 

het voorzien van een apart forfaitair bedrag voor de buitengewone kosten. Maar in geen van die 

systemen wordt het onvoorzienbare karakter van de buitengewone kosten in rekening gebracht. Dat 

systeem is wel hanteerbaar voor kosten die maandelijks terugkeren, zoals de huur van een 

studentenkamer.
305

  

BUYSSENS stelt voor een trapsgewijze verhoging van de onderhoudsbijdrage in te lassen, telkens als 

het kind een scharniermoment bereikt. Dat kan op basis van de leeftijd (6, 12, 18 jaar) of op basis van 

de onderwijssituatie. Denken we daarbij aan de overgang naar de lagere school, het middelbaar en het 

hoger onderwijs.
306

 Daardoor zullen er minder buitengewone bijdragen moeten worden 

overeengekomen en is de kans op een executieprobleem kleiner.
307

  

De vordering “ad futurum” is een nieuwigheid ingevoerd door de wet van 19 maart 2010. Het artikel 

203quater §2 BW bepaalt dat op vraag van een van de partijen de rechter de onderhoudsbijdrage van 

rechtswege kan verhogen in de door de rechter bepaalde omstandigheden in het belang van het kind. 

Dat vereist geen nieuwe wijzigingsprocedure en geen nieuwe onderhandelingen wat de 

proceseconomie bevordert. De verhoging dient evenwel nog steeds gevorderd te worden. Indien de 

rechter het verzoek inwilligt, zal de verhoging in de door de rechter bepaalde omstandigheden 

plaatsvinden. De rechter heeft dus niet de bevoegdheid dat ambtshalve te bevelen. Met die 

omstandigheden worden bepaalde scharniermomenten bedoeld, bijvoorbeeld het aanvatten van 

universitaire studies van het kind, bijzondere medische kosten door chronische ziekte, de 

verslechtering van de financiële toestand van de ouders of de leeftijd van het kind. De verhoging kan 

de vorm aannemen van een vast bedrag of een bepaald percentage. De vordering kan enkel leiden tot 

een verhoging van de onderhoudsbijdrage, niet tot een verlaging, omdat dat artikel tot doel heeft de 

ouder te beschermen die zorg draagt voor het kind. Het waarschuwt de onderhoudsplichtige er ook 

voor dat hij later mogelijks meer zal moeten bijdragen.
308

  

In de rechtsleer is de vraag gerezen of die automatische verhoging van toegekende 

onderhoudsuitkering niet indruist tegen het artikel 18 Ger. W. dat een rechtsvordering slechts toelaat 

indien er een reeds verkregen en dadelijk belang is of om een schending van een ernstig bedreigd recht 

te voorkomen. Het is immers denkbaar dat de situatie na verloop van tijd een compleet andere 

wending neemt en dat de verhoging niet meer billijk kan worden geacht.
309

 Het is de bodemrechter die 

daarover een oordeel zal moeten vellen. De vraag rijst of het aantal rechtszaken zal dalen, omdat er 

meer kans is op hoger beroep tegen de veroordeling tot toekomstige verhoging. De ouder die moet 

betalen bevindt zich namelijk in een onzekere situatie en zal dat niet steeds aanvaarden.  

De vordering “ad futurum” heeft geen invloed op de mogelijkheid een herziening van de 

onderhoudsbijdrage te vragen bij nieuwe en gewijzigde omstandigheden. Maar dan is er wel een reeds 

verkregen en dadelijk belang vereist. Dus ook wanneer een rechterlijke uitspraak een verhoging bevat 
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in bepaalde toekomstige omstandigheden, zouden partijen gewijzigde omstandigheden kunnen 

aanvoeren. De rechterlijke uitspraak heeft slechts gezag van gewijsde voor wat de toestand op het 

ogenblik van de uitspraak betreft, het zogenaamde “rebus sic stantibus - principe”. Die gewijzigde 

omstandigheden zullen dan betrekking hebben op een verandering sinds de uitspraak. Er is wel kans 

op verwarring tussen beide procedures als een partij gewijzigde omstandigheden aanvoert die 

betrekking hebben op toekomstige omstandigheden waarmee de rechter rekening hield om de 

vordering “ad futurum” toe te kennen.
310

 

De compensatierekening die vroeger in de praktijk al werd gebruikt krijgt een wettelijke grondslag als 

zijnde de kindrekening van artikel 203bis § 4, eerste lid BW. De rechter kan op vraag van één van de 

ouders de partijen verplichten een rekening te openen bij een door de Commissie voor het Bank-, 

Financie-, en Assurantiewezen vergunde instelling waarop de bijdragen moeten gestort worden. Dat 

kan logischerwijs ook op vraag van beide ouders. De rechter is geenszins verplicht dat toe te laten. Bij 

gebruik van de kindrekening is een goede verstandhouding tussen de partijen van groot belang. 

Overleg en de communicatie dient nog aanwezig te zijn om een optimale werking van deze regeling te 

garanderen. Als de rechter een kindrekening oplegt, is hij verplicht zeven elementen in zijn beslissing 

te vermelden. Als de ouders de kindrekening op een conventionele manier willen invoeren, dienen ze 

die vermeldingen niet op te nemen in hun EOT-akte die door de rechter moet worden 

gehomologeerd.
311

  

Er kan besloten worden geen enkel alternatief alomvattend is. Elk voorstel heeft zijn specifieke 

nadelen. Partijen moeten vooruitdenken en anticiperen op de mogelijke problemen. De keuzes die ze 

maken in hun familierechtelijke overeenkomst zal onder andere afhangen van de leeftijd van de 

kinderen, hun verblijfplaats en toekomstplannen. De executieproblemen zullen echter nooit volledig 

voorkomen kunnen worden, ze kunnen enkel beperkt worden door alles zo precies mogelijk te 

voorzien. 
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VIII. Mogelijkheden tot invordering van 

alimentatiegelden 

De alimentatiegerechtigde kan globaal bekeken zijn alimentatiebijdrage op drie manieren afdwingen 

indien de onderhoudsplichtige nalaat te betalen. In eerste instantie kan de alimentatiegerechtigde 

uitvoerend beslag leggen op goederen van zijn schuldenaar. Een tweede mogelijkheid is het vragen 

van een ontvangstmachtiging aan de rechter. En een laatste oplossing kan geboden worden door de 

hulp in te schakelen van de Dienst Alimentatievorderingen. Hieronder volgt een bespreking van deze 

drie invorderingsmogelijkheden. 

1. Beslag 

a) Het supervoorrecht van de alimentatiegerechtigde 

 

Voor de invordering van alimentatiegelden geniet de alimentatiegerechtigde overeenkomstig artikel 

1412 Ger. W. een supervoorrecht inzake beslag ten opzichte van andere schuldeisers.   

Voor schuldeisers geldt overeenkomstig artikel 1409 §1 Ger. W. als algemene regel dat het beslagbaar 

bedrag beperkt is als de inkomsten van de schuldenaar een bepaald bedrag per maand niet 

overschrijden. De inkomsten die boven dat bedrag uitkomen, zijn volledig vatbaar voor beslag. 

Concreet wordt het beslagbaar bedrag dat ter beschikking staat van schuldeisers overeenkomstig 

artikel 1411, eerste lid Ger. W. als volgt berekend. De bedragen bedoeld in 1409 Ger. W., 1409bis 

Ger. W. en 1410 §1 Ger. W. worden opgeteld na aftrek van de wettelijke inhoudingen voor de sociale 

zekerheid en de fiscus. Tot slot dienen daarop de beperkingen van 1409 §1 Ger. W. te worden 

toegepast. Indien er onder de schuldeisers geen alimentatieschuldeisers aanwezig zijn, zal dat bedrag 

pondspondsgewijs worden verdeeld tussen de schuldeisers die in samenloop komen. Als één van die 

schuldeisers wel een alimentatievordering heeft op de schuldenaar, zullen de andere schuldeisers het 

bedrag dat voor hen beslagbaar is aanzienlijk zien verminderen. De alimentatiegerechtigde beschikt 

immers over het supervoorrecht dat reeds werd aangehaald. 

Dat supervoorrecht is tweeërlei. Een eerste luik is de niet-tegenstelbaarheid van de beperkingen voor 

het berekenen van het bedrag vatbaar voor beslag. De alimentatiegerechtigde is krachtens artikel 1412 

Ger. W. niet gebonden door de beperkingen bepaald in de artikels 1409 en 1410 Ger. W. en kan 

onbeperkt beslag leggen op de inkomsten van de onderhoudsplichtige. De rechter heeft bij het 

begroten van de onderhoudsbijdrage reeds rekening gehouden met de financiële draagkracht van de 

partijen. Dat rechtvaardigt die bijzondere positie. De alimentatiegerechtigde kan onbeperkt beslag 

leggen op de inkomsten uit arbeid (artikel 1409 Ger. W.). Als de onderhoudsplichtige niet over genoeg 

inkomsten uit loon beschikt, is dat onbeperkte beslag ook mogelijk op de inkomsten die niet 

voortvloeien uit diens beroepsactiviteit. Het gaat daarbij om huurgelden of schadevergoedingen 

(artikel 1409bis Ger. W.) bijvoorbeeld. De partijen kunnen die bepaling contractueel niet uitsluiten.
312
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Ook het leefloon is vatbaar voor beslag. Enkel de bedragen die worden uitgekeerd als 

maatschappelijke dienstverlening door het OCMW zijn dat niet.
313

 

Daarnaast zit in het supervoorrecht de zogenaamde “absolute voorrang” vervat voor het innen van de 

onderhoudsbijdrage als de alimentatieschuldeiser in samenloop komt met andere schuldeisers. Maar 

dat supervoorrecht slaat uitsluitend op de inkomsten uit arbeid. Als de onderhoudsplichtige over 

onvoldoende inkomsten uit het loon beschikt, komt de alimentatiegerechtigde voor het beslag op de 

inkomsten die niet voortvloeien uit zijn beroepsactiviteit zoals bedoeld in artikel 1409bis Ger. W. in 

samenloop met andere schuldeisers. Artikel 1412 Ger. W. is immers niet van toepassing op die 

inkomsten. Het supervoorrecht komt uitsluitend toe aan de alimentatiegerechtigde zelf en dus niet aan 

zijn rechtsopvolgers. Het strekt uitsluitend voor het innen van onderhoudsverplichtingen bedoeld in 

het artikel 1412, 1° Ger. W. Indien men dat artikel strikt interpreteert, betekent dat concreet dat de 

alimentatiegerechtigde geen voorrang heeft op andere schuldeisers voor bijvoorbeeld gerechtskosten, 

executiekosten of interesten op de onderhoudsbijdrage.
314

  

Als gewone schuldeisers in samenloop komen met een alimentatiegerechtigde schuldeiser, zal het loon 

dat vatbaar is voor beslag berekend worden overeenkomstig de beperkingen van artikel 1409 §1 Ger. 

W. Vervolgens zal de alimentatieschuld afgetrokken worden van het beslagbaar bedrag.
315

 Als het 

bedrag vatbaar voor beslag kleiner is dan de onderhoudsschuld, zal het saldo afgetrokken worden van 

het loon dat niet vatbaar is voor beslag. De alimentatieschuldeiser kan immers onbeperkt beslag 

leggen. Andere schuldeisers komen slechts in aanmerking na aftrek van de onderhoudsuitkering van 

het beslagbare bedrag en zullen het resterende bedrag, voor zover dat nog niet uitgeput is, 

pondspondsgewijs moeten verdelen. Als er meerdere alimentatiegerechtigden in samenloop komen, 

dient het bedrag evenredig verdeeld te worden tussen hen.  

De alimentatiegelden zelf zijn krachtens artikel 1410 §1, 1° Ger. W.
316

 wel vatbaar voor beslag binnen 

de beperkingen van artikel 1409 §1 Ger. W.
317

 Derde-schuldeisers kunnen beslag onder derden leggen 

op het beslagbare gedeelte van de onderhoudsuitkering. Daardoor dreigt de onderhoudsgerechtigde in 

staat van behoeftigheid te komen met als gevolg een mogelijke herziening van de alimentatie door de 

rechter.
318

 Enkel de alimentatiegelden die persoonlijk aan de schuldenaar verschuldigd zijn, komen in 

aanmerking voor de berekening van het beslagbare gedeelte. Er wordt dus geen rekening gehouden 

met onderhoudsgelden ontvangen ten voordele van kinderen.  

Indien achterstallige alimentatiegelden worden betaald, zal men voor de berekening van het beslagbare 

gedeelte die som moeten opsplitsen in maandelijkse uitkeringen. Als het totale bedrag als grondslag 

genomen wordt, zou er door toepassing van artikel 1409 §1 Ger. W. een groter bedrag beslagbaar zijn, 

dan wanneer de maandelijkse uitkeringen tijdig zouden worden betaald.
319

 

Als de onderhoudsuitkering na echtscheiding gekapitaliseerd werd, is dat bedrag volledig beslagbaar. 

Het valt immers niet onder de bescherming van artikel 1410 §1, 1° Ger. W. Dat kan niet de bedoeling 
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van de wetgever zijn geweest. Daarom stelt de rechtsleer voor het kapitaal in maandelijkse uitkeringen 

op te splitsen, met als gevolg dat ook die onderhoudsuitkeringen slechts in beperkte mate beslagbaar 

zijn.
320

  

Onderhoudsgelden tussen ex-echtgenoten overeengekomen in een EOT-akte genieten niet de 

bescherming van artikel 1410 §1, 1° Ger. W. en kunnen volledig in beslag genomen worden.
321

 

Onderhoudsgelden vallen volgens het cassatiearrest van 19 juni 1997 evenmin onder het 

toepassingsgebied van artikel 1410 §1, 2° Ger. W. waarin pensioenen of renten beschermd worden.
322

 

De overeenkomst over de onderhoudsuitkering ten voordele van de kinderen valt wel onder de 

toepassing van artikel 1410 §1, 1° Ger. W., aangezien ze door de rechter gehomologeerd wordt. De 

onderhoudsuitkering van kinderen maakt daardoor deel uit van de echtscheidingsuitspraak en zal 

uitvoerbare kracht hebben na het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak.
323

 

De beperkingen van de artikelen 1409 Ger. W., 1409bis Ger. W. en 1410 Ger. W. gelden ook als de 

bedragen op een zichtrekening worden gestort. Elk bedrag krijgt een code, waardoor het herkenbaar 

blijft voor de berekening van het beslagbare gedeelte. Private betalers zoals onderhoudsplichtigen zijn 

niet verplicht gestorte bedragen te coderen. Dat impliceert dat alimentatiegelden niet gecodeerd zullen 

zijn. Toch blijven de wettelijke beschermingsregels van toepassing op alimentatiegelden en kan de 

alimentatiegerechtigde met alle middelen van het recht het bewijs leveren dat die gelden bescherming 

genieten.
324

  

b) Bewarend beslag 

 

Bewarend beslag heeft een blokkerende werking die de latere uitwinning van het goed moet 

garanderen. Het mag niet louter als drukkingsmiddel gebruikt worden, aangezien bewarend beslag de 

beschikkingsonbevoegdheid van de schuldenaar met zich meebrengt voor het in beslag genomen goed. 

De beslagrechter dient bij vorderingen tot bewarende beslagen na te gaan of de 

toepassingsvoorwaarden vervuld zijn voordat hij de goederen “onder de hand van het gerecht” kan 

plaatsen. Er moet enerzijds een rechterlijke machtiging zijn voor het bewarend beslag, daarnaast moet 

de schuldvordering hoogdringend zijn en tot slot moet ze een zeker, opeisbaar en vaststaand karakter 

vertonen. De voorwaarden moeten beoordeeld worden op het ogenblik dat het beslag gelegd wordt 

alsook wanneer de rechter moet oordelen over de handhaving ervan bij verzet van de schuldenaar of 

bij de hernieuwing van dit beslag.
325

 

Rechterlijke machtiging 

 

In afwachting van het verkrijgen van een uitvoerbare titel door de bodemrechter, die noodzakelijk is 

voor de tenuitvoerlegging, kan de schuldeiser de beslagrechter machtiging vragen voor het leggen van 

bewarend beslag (artikel 1413 Ger. W.).  
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In twee situaties is er geen rechterlijke machtiging vereist. Dat is het geval wanneer de schuldeiser 

houder is van een vonnis, een scheidsrechterlijke beslissing
326

 of een notariële akte (art. 1414 Ger. 

W.).
327

 Voor de volledigheid moeten we erbij vermelden dat het artikel 1414 Ger. W. alleen de term 

‘vonnis’ gebruikt. Maar ook andere uitvoerbare titels worden aanvaard voor het leggen van bewarend 

beslag. Dergelijk vonnis moet niet voorlopig uitvoerbaar zijn en ook verzet of hoger beroep 

verhinderen het bewarend beslag niet voor de uitgesproken veroordelingen.
328

 Er is evenmin een 

rechterlijke machtiging vereist  voor het leggen van bewarend beslag onder derden. Het volstaat dat de 

schuldeiser houder is van authentieke of onderhandse akten waaruit zijn schuldvordering blijkt (art. 

1445 Ger. W.).  

In de vijf volgende omstandigheden zal het vonnis waarvan sprake is in het artikel 1414 Ger. W. niet 

als toelating gelden voor het leggen van bewarend beslag.
329

  

Een eerste mogelijkheid is dat de bodemrechter het bewarend beslag uitdrukkelijk uitsluit. In dat geval 

kan de schuldeiser wel nog machtiging vragen aan de beslagrechter. De schuldeiser zal het bewijs van 

gewijzigde omstandigheden moeten leveren om te voldoen aan de voorwaarde van urgentie.  

Het tweede geval waar het vonnis niet als titel geldt voor het leggen van bewarend beslag doet zich 

voor wanneer de bodemrechter termijnen van respijt heeft toegestaan. Enkel als het vonnis 

uitdrukkelijk bewarend beslag toelaat, kan het als toelating gelden. Het staat de schuldeiser evenwel 

vrij daarvoor een machtiging te vragen bij de beslagrechter als hij kan aantonen dat uit nieuwe 

omstandigheden blijkt dat het gevaar in het verwijl ligt.
330

  

Een derde mogelijkheid is dat het vonnis het bestaan van een schuldvordering niet erkent. Dat kan het 

geval zijn als een beschikking bewarend beslag toelaat op bijvoorbeeld een onroerend goed. Die 

beschikking geldt uitsluitend als titel voor dat specifieke beslag. Het geldt niet als toelating voor 

roerend beslag. De beschikking geldt ook niet als ‘authentiek stuk’ in de zin van artikel 1445 Ger. W. 

om bewarend derdenbeslag te leggen.
331

  

Het vonnis geldt evenmin als titel als er geen bepaling van bedrag in is opgenomen. Het is niet vereist 

dat het bedrag op zich vermeld wordt. Het volstaat dat het op een objectieve wijze bepaalbaar is.  

Een laatste uitzondering op het principe van 1414 Ger. W. is een vonnis dat niet meer actueel is.
332

  

Met de beschikking waarin de beslagrechter toelating geeft voor bewarend beslag kan de beslaglegger 

in principe slechts één keer beslag leggen. Bij bewarend beslag op roerende goederen is het mogelijk 

een tweede keer beslag te leggen, indien het eerste beslag zijn doel niet bereikte. Dat wordt algemeen 

aanvaard, maar het is enkel mogelijk als de omstandigheden dat rechtvaardigen. Bij beslag onder 

derden daarentegen is herhaaldelijk beslag resoluut uitgesloten, omdat de rechten van de derde-
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beslagene te zwaar worden aangetast. Soms beschikt de schuldeiser namelijk niet over een uitvoerbare 

titel waarin de schuldenaar veroordeeld wordt tot betaling van de geldsom.
333

  

Urgentie  

 

Voor het leggen van bewarend beslag is steeds urgentie vereist. Daarbij maakt het niet uit of er een 

machtiging voor vereist is, of het om bewarend beslag krachtens een vonnis gaat
334

 of om bewarend 

beslag onder derden krachtens een andere akte.   

Er moeten ernstige en objectieve redenen zijn om te vrezen dat de uitwinning van de schuldvordering 

in het gedrang komt, omdat de schuldenaar financiële moeilijkheden heeft.
335

 Het spoedeisend karakter 

is niet bewezen met vage geruchten over het vermogen van de schuldenaar of diens vraag tot 

herleiding van de rechtsplegingsvergoeding wegens zijn onzekere financiële toestand.
336

 Aan de 

voorwaarde van urgentie is ook voldaan wanneer de schuldenaar zijn insolvabiliteit bedrieglijk aan het 

bewerkstelligen is. Als het bewarend beslag gelegd wordt krachtens een vonnis dat uitvoerbaar bij 

voorraad verklaard werd, zou er over de urgentie geen twijfel mogen bestaan. Anders zou er afbreuk 

worden gedaan aan hetgeen de bodemrechter reeds eerder beslist had.
337

  

Het tijdstip waarop de urgentie moet worden beoordeeld is het moment waarop er machtiging 

gevraagd wordt of het ogenblik waarop er geoordeeld wordt over het verzet van de beslagene tegen 

een toegestaan beslag. De bewijslast rust op de beslaglegger. Maar in geval van verzet moet ook de 

beslagene het bewijs leveren van zijn solvabiliteit.
338

 

Zeker, opeisbaar en vaststaand karakter 

 

Zoals reeds aangehaald dient de schuldvordering een zeker karakter te voortonen. Dat impliceert dat 

een voorwaardelijke schuldvordering niet geldt als een vordering voor bewarend beslag. De 

schuldeiser moet met bewijsstukken aantonen dat hij een schuldvordering heeft tegenover de 

schuldenaar. De beslagrechter zal na een marginaal onderzoek oordelen over de ernst van 

schuldvordering, zonder uitspraak te doen over de grond van de zaak. De vordering verliest niet 

noodzakelijk haar zeker karakter als de schuldvordering betwist wordt door de beslagene.
339

 Ook dit 

verweer zal de beslagrechter onderwerpen aan een beperkt onderzoek. Als de vordering werd 

afgewezen door de rechter ten gronde is de schuldvordering niet zeker, ongeacht of er hoger beroep 

werd ingesteld tegen dat vonnis.
340

 

Vervolgens dient de schuldvordering opeisbaar te zijn.
341

 Dat wil zeggen dat de schuld moet kunnen 

worden ingevorderd door de schuldeiser op het moment waarop machtiging gevraagd wordt of op het 

ogenblik van beslag als er geen machtiging vereist was. Als er nog een  betalingstermijn loopt, zal de 
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schuld niet opeisbaar zijn en dient men die termijn af te wachten voor het leggen van bewarend beslag. 

Het artikel 1415, tweede lid Ger. W. nuanceert dat principe door te bepalen dat bewarend beslag tot 

zekerheid van een schuldvordering inzake te vervallen periodieke inkomsten mogelijk is, wanneer de 

vereffening daarvan gevaar loopt. Voor onderhoudsbijdragen die nog niet vervallen zijn, kan er dus 

bewarend beslag gelegd worden, indien de invordering ervan in het gedrang komt. Dat is ingevolge 

dat artikel ook mogelijk voor de nog te vervallen interesten.
342

 

Het artikel 1416 Ger. W. bepaalt dat de respijttermijnen die werden toegestaan door de bodemrechter 

de beslagrechter niet verhinderen om bewarend beslag te leggen. Maar de beslaglegger moet daarvoor 

naast dat vonnis wel een machtiging bekomen van de beslaglegger. Hij moet aan de hand van nieuwe 

omstandigheden het bewijs van urgentie leveren dat de invordering van zijn schuld gevaar loopt.
343

  

Ten slotte moet de schuld vaststaand zijn. Dat betekent dat het bedrag van de schuldvordering bepaald 

of op zijn minst bepaalbaar moet zijn. De beslagrechter kan gevraagd worden een voorlopige raming 

te maken van het verschuldigde bedrag. Hij moet overeenkomstig artikel 1389 Ger. W. immers het 

gevorderde bedrag op straffe van nietigheid in het beslagexploot vermelden. De beslagrechter zal bij 

zijn raming ook rekening moeten houden met de nog te vervallen interesten. Daarbij dient een 

einddatum aan de loop van de nog te vervallen onderhoudsuitkeringen en interesten te worden 

bepaald. Dat impliceert dat hij zal moeten schatten op welk ogenblik de gehele schuld door de 

schuldenaar zal worden betaald. Er wordt aangenomen dat die looptijd niet langer mag zijn dan drie 

jaar. Dat stemt overeen met de duur van het beslag, behoudens bij schorsing of vernieuwing.
344

 

De schuldvordering moet aan de voorwaarden voor bewarend beslag voldoen op het ogenblik waarop 

de machtiging gevraagd wordt aan de beslagrechter of op het moment van beslag zelf als er geen 

toelating vereist is. De beslagrechter moet dat nagaan. Als de beslagrechter zich moet uitspreken over 

het verzet van de beslagene, moet hij onderzoeken of de schuldvordering in aanmerking kwam voor 

bewarend beslag, zowel op het ogenblik van het verzoek tot machtiging of beslag als op het ogenblik 

waarop hij oordeelt over het verzet om het beslag te kunnen handhaven.
345

 Om te oordelen over het 

toestaan, opheffen of handhaven van het beslag zal een voorlopig en beperkt onderzoek onontbeerlijk 

zijn. Hij is niet bevoegd over de grond van de zaak te oordelen, maar zal op beperkte manier moeten 

kennisnemen van het bodemgeschil. De beslagrechter zal daarbij een marginaal onderzoek voeren en 

oordelen of het beslag prima facie of op het eerste gezicht gerechtvaardigd is.
346

 Hij mag geen 

beslissingen nemen die een nadeel toebrengen aan de zaak zelf. De bodemrechter die achteraf oordeelt 

over de grond van de zaak is niet gebonden door de beslissingen van de beslagrechter.
347

  

De beoordelingsmacht van de beslagrechter zal beperkt worden als het bewarend beslag op grond van 

een gerechtelijke beslissing of uitvoerbare akte gelegd werd. Hij kan nog steeds uitspraak doen over 

het spoedeisende karakter van de schuldvordering, maar over het zekere, vaststaande en opeisbare 

karakter ervan zal hij niet meer kunnen oordelen.
348

 Geschillen die voorheen werden beslecht door een 
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rechter kunnen voor de beslagrechter niet opnieuw ter discussie worden gesteld.
349

 Hij mag bij zijn 

beoordeling geen afbreuk doen aan het gezag van gewijsde van de rechterlijke beslissing en moet de 

uitspraak van de bodemrechter respecteren. Ook hetgeen duidelijk in de uitvoerbare akte uiteengezet 

wordt, mag niet miskend worden door de beslagrechter.
350

 Het is duidelijk dat de 

appreciatiebevoegdheid van de beslagrechter beperkter is als de bodemrechter zich al had uitgesproken 

over een geschil.  

c) Uitvoerend beslag 

 

De middelen tot tenuitvoerlegging zijn alle vorderingen die de uitwinning van de schuldenaar viseren 

met als doel de schuldeiser te betalen. Overeenkomstig artikel 1494 Ger. W. kan er uitsluitend 

uitvoerend beslag worden gelegd krachtens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere 

zaken. De invulling van deze voorwaarden kwamen reeds aan bod. Er moet beoordeeld worden of die 

voorwaarden vervuld zijn op het ogenblik van beslag of van een andere uitvoeringshandeling, of op 

het moment van verzet indien die situatie zich voordoet.  

Wanneer dat beslag gelegd wordt om de betaling te verkrijgen voor vervallen termijnen van een 

schuldvordering betreffende periodieke inkomsten, kan het ook plaatsvinden om de betaling te  

verkrijgen voor de toekomstig te vervallen termijnen, naarmate die vervallen (artikel 1494, tweede lid 

Ger. W.).
351

 De schuldvordering moet op het ogenblik van beslag bestaan, maar het volstaat dat de 

schuldvordering op dat moment virtueel bestaat, m.a.w. ‘in wording’ is.
352

 

Het artikel 1495, eerste lid Ger. W. bepaalt dat de gedwongen tenuitvoerlegging van een vonnis 

slechts mogelijk is na de betekening ervan. Dankzij die betekening is het zeker dat de schuldenaar 

kennis heeft gekregen van zijn schuld en krijgt hij de mogelijkheid het vonnis vrijwillig uit te voeren. 

De betekening is niet vereist voor de executie van een notariële akte of akkoordvonnis. Beide partijen 

worden verondersteld de inhoud van de akte te kennen en hebben ze reeds ondertekend.
353

 Indien er 

geen betekening plaatsvond voor de executie, kan de schuldenaar de nietigheid van de 

uitvoeringshandelingen opwerpen. Een laattijdige betekening kan de uitvoeringshandelingen niet meer 

regulariseren.  

Behoudens anders beslist, is het mogelijk om onmiddellijk na de betekening over te gaan tot executie. 

Geldsomverbintenissen zijn daar een uitzondering op. Overeenkomstig artikel 1495, tweede lid Ger. 

W. (voorgeschreven op straffe van nietigheid) kan de tenuitvoerlegging van geldsomveroordelingen 

waartegen nog gewone rechtsmiddelen opstaan, niet plaatsvinden vóór het verstrijken van één maand 

na de betekening van de beslissing, tenzij de voorlopige tenuitvoerlegging werd toegestaan. Sinds de 

wetswijziging van 19 maart 2010 zijn alle onderhoudsveroordelingen van rechtswege uitvoerbaar bij 

voorraad, tenzij de rechter daar anders over beslist op vraag van één van de partijen (artikel 1322/1 

Ger. W.).
354
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De eerste uitvoeringshandeling is de betekening van het bevel tot betalen aan de schuldenaar. Die is 

vereist bij alle vormen van uitvoerend beslag behoudens bij het uitvoerend derdenbeslag. De 

betekening van dat bevel heeft als doel de debiteur een laatste mogelijkheid te bieden om te betalen 

alvorens tot beslag over te gaan. Om die reden bestaat er een wachttermijn van 15 dagen in geval van 

onroerend beslag en van 1 dag in geval van roerend beslag. Die betekening stuit de verjaring (artikel 

2244 BW) en laat de moratoire interesten lopen. Nadien kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot 

beslag bij deurwaardersexploot.
355

  

Het bevel geeft een nauwkeurige opgave weer van alle verschuldigde sommen. De tenuitvoerlegging 

is enkel mogelijk voor de erin opgenomen bedragen.
356

 Het bevel zal niet nietig verklaard worden, als 

er een fout ontdekt wordt in de afrekening en het kan evenmin aangevochten worden omdat de 

afrekening wegens latere betalingen niet meer actueel is. De beslagrechter is bevoegd om geschillen 

over de afrekening te beslechten.
357

 De schuldeiser is niet verplicht zijn afrekening na elke betaling 

aan te passen. In geval van verzet zal de beslagrechter het correct verschuldigde bedrag berekenen. De 

bewijslast rust bij de onderhoudsplichtige die moet aantonen welke bedragen hij precies betwist in de 

afrekening. Hij zal daarbij moeten bewijzen welke bedragen reeds betaald werden.
358

  

Partijen kunnen in de afrekening bedragen opnemen die slechts opeisbaar worden tijdens de procedure 

voor de beslagrechter als die bedragen nog te vervallen onderhoudsgelden zijn in de zin van artikel 

1494, tweede lid Ger. W. In dat geval kunnen partijen de beslagrechter vragen het verschuldigde 

bedrag te berekenen op het moment van de uitspraak. Voor buitengewone kosten geldt die redenering 

niet, aangezien ze geen “vervallen termijnen van een schuldvordering betreffende periodieke 

inkomsten” uitmaken. Wanneer de onderhoudsplichtige tijdens de beslagprocedure bijkomende 

buitengewone kosten verschuldigd zou zijn, vallen die niet onder het beslag en kunnen ze geen deel 

uitmaken van het executiegeschil.
359

  

Wanneer de beslagrechter oordeelt over het verzet tegen het bevel tot betalen of tegen het beslag, moet 

hij nagaan of er achterstallige onderhoudsuitkeringen bestonden op het ogenblik van dat bevel of 

beslag. Als dat zo is, werd het beslag terecht gelegd en zal de beslagene de kosten van het beslag 

moeten dragen. Als er geen achterstallige termijnen bestonden, zal ook het beslag voor de nog te 

vervallen onderhoudsuitkeringen overeenkomstig artikel 1494, tweede lid Ger. W. niet kunnen worden 

gehandhaafd.
360
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2. Ontvangstmachtiging 
 

De onderhoudsgerechtigde kan een rechterlijke machtiging vragen om de inkomsten van de 

onderhoudsplichtige of iedere andere hem door een derde verschuldigde geldsom rechtstreeks bij die 

derde te ontvangen, met uitsluiting van de onderhoudsplichtige zelf.  

De ontvangstmachtiging kan niet alleen betrekking hebben op beroepsinkomsten, maar ook op 

inkomsten uit eigen goederen of op iedere andere geldsom die een derde verschuldigd is aan de 

onderhoudsplichtige. In de categorie van de beroepsinkomsten worden ook de loonvervangende 

inkomsten begrepen zoals het pensioen, de werkloosheidsuitkering en de vergoeding wegens 

verbreking van arbeidsovereenkomsten. Daarbij is het irrelevant of die inkomsten al dan niet 

regelmatig verkregen worden. Inkomsten uit eigen goederen hebben betrekking op bijvoorbeeld 

huurgelden, opbrengsten van aandelen of obligaties. En onder ‘iedere door een derde verschuldigde 

geldsom’ vallen periodieke uitkeringen, kapitalen, toekomstige en tegenwoordige schuldvorderingen, 

vergoedingen en belegde geldsommen.
361

 

De beslagrechter is niet bevoegd de geschillen over ontvangstmachtigingen te beslechten, omdat die 

machtiging geen beslagmaatregel betreft. De rechter die bevoegd is voor de onderliggende 

onderhoudsverplichting dient op verzoek van de onderhoudsgerechtigde de ontvangstmachtiging toe te 

staan.
362

 De rechter kan de ontvangstmachtiging niet ambtshalve uitspreken. Hij kan ze slechts 

toekennen op vraag van de onderhoudsgerechtigde en als de onderhoudsplichtige de 

onderhoudsuitkering niet betaalt of dreigt niet te betalen. In de praktijk blijft de alimentatiegerechtigde 

vaak in gebreke het bewijs te leveren van het dreigende gevaar van niet-betaling door de 

onderhoudsplichtige. Het recente cassatiearrest van 23 maart 2009 vernietigde om die redenen de door 

de appelrechters toegekende ontvangstmachtiging voor de onderhoudsplicht van de ouder tegenover 

zijn kind. Want ondanks de tot dan toe stipte betaling van de onderhoudsplichtige bepaalden de 

appelrechters dat  “de ontvangstmachtiging immers inert blijft zolang appellant stipt betaalt”. 

Tegenwoordig wordt die clausule niet meer aanvaard.
363

 

a) Situaties waarin een ontvangstmachtiging mogelijk is 

 

Er zijn vier verschillende bepalingen die een ontvangstmachtiging mogelijk maken: artikel 203ter 

BW; 221, tweede tot en met zesde lid BW; 301 §11 BW en 1280, zevende lid Ger. W. De artikels 

hebben elk een eigen toepassingsgebied en zijn telkens slechts op een bepaalde categorie 

alimentatieschuldenaars van toepassing. 

Artikel 203ter BW werd gewijzigd door de wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve 

berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen.
364

 Krachtens dat 

artikel kan de rechter de onderhoudsgerechtigde machtigen het onderhoudsgeld rechtstreeks te innen 

bij de derde-schuldenaar van de onderhoudsplichtige als die laatste in gebreke blijft zijn 

onderhoudsplicht na te komen.  
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Het (nieuwe) artikel 203ter, eerste lid BW bepaalt: “Indien de schuldenaar een van de verplichtingen 

opgelegd bij de artikelen 203, 203bis, 205, 207, 336 of 353-14 BW of de krachtens artikel 1288, eerste 

lid, 3° Ger. W. of de krachtens een notariële of gehomologeerde overeenkomst tussen partijen 

aangegane verbintenis niet nakomt, kan de schuldeiser, onverminderd het recht van derden, zich voor 

de vaststelling van het bedrag van de uitkering en voor de tenuitvoerlegging van het vonnis doen 

machtigen om, met uitsluiting van voornoemde schuldenaar, onder de voorwaarden en binnen de 

grenzen door het vonnis gesteld, de inkomsten van deze laatste of iedere andere hem door een derde 

verschuldigde geldsom te ontvangen.” (eigen cursivering) 

Het is mogelijk een ontvangstmachtiging te verkrijgen voor onderhoudsgelden ten behoeve van 

kinderen. Dat is het geval als de ouder in gebreke blijft te zorgen voor de huisvesting, het 

levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van zijn 

kinderen naar evenredigheid van zijn middelen (art. 203 BW).  

Ook als hij of zij zijn of haar aandeel daarin niet betaalt, wanneer de andere ouder dat in eigen naam 

terugvordert (art. 203bis BW) of wanneer hij of zij nalaat de onderhoudsbijdrage voor de kinderen, 

zoals bepaald in de EOT-akte, te betalen (art. 1288, 3° Ger. W.) zal de rechter een 

ontvangstmachtiging kunnen toestaan.
365

  

Voor de onderhoudsuitkering na echtscheiding tussen ex-echtgenoten gescheiden onder de procedure 

op grond van onherstelbare ontwrichting kan een ontvangstmachtiging toegestaan worden op grond 

van artikel 301 §11 BW. Maar de rechtsleer is verdeeld over de mogelijkheid een ontvangstmachtiging 

te verkrijgen voor onderhoudsgelden tussen (ex-)echtgenoten gescheiden in onderlinge toestemming 

op grond van artikel 203ter BW. Vóór de wetswijziging van 19 maart 2010
366

 was het voor die 

onderhoudsgerechtigden alleszins niet mogelijk een ontvangstmachtiging te verkrijgen. Het 

toepassingsgebied van artikel 203ter BW beperkte zich tot kinderalimentatie. De wetgever heeft het 

artikel 203ter BW aangevuld met de zinsnede “de krachtens een notariële of gehomologeerde 

overeenkomst tussen partijen aangegane verbintenis” met als doel de ontvangstmachtiging enkel 

mogelijk te maken indien men houder is van een uitvoerbare titel. Het is onduidelijk of de wetgever 

het toepassingsgebied wenste uit te breiden tot onderhoudsgelden tussen echtgenoten en ex-

echtgenoten bepaald in een notariële of gehomologeerde overeenkomst.  

In een amendement werd in het tweede lid van artikel 203ter BW het begrip “onderhoudsbijdrage” 

vervangen door het woord “levensonderhoud”. De verantwoording bij dat amendement preciseert dat 

de term “onderhoudsbijdrage” sloeg op de vordering van alimentatiegelden door het 

onderhoudsgerechtigde kind zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger tegen de ouder ter nakoming 

van zijn onderhoudsplicht overeenkomstig artikel 203 BW enerzijds en op de vordering in eigen naam 

van de ouder tegenover de andere ouder die nalaat zijn aandeel bij te dragen in hun gezamenlijke 

onderhoudsplicht tegenover hun kinderen anderzijds.
367

 Het begrip “levensonderhoud” doelt volgens 

de verantwoording van het amendement op onderhoudsgeld tussen (ex-)echtgenoten, maar wordt 

eveneens gebruikt als er meerdere onderhoudsverplichtingen vermeld worden in één wetsartikel.  

BROUWERS stelt vast dat het artikel 203ter BW betrekking heeft op meerdere 

onderhoudsverplichtingen, zoals op die van ouders tegenover hun kinderen (art. 203 BW), die van de 
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verwekker (art. 336 BW) en die van de adoptant (art. 353-14 BW) bijvoorbeeld. Dat verantwoordt 

volgens hem het gebruik van de term “levensonderhoud”. Hij concludeert dat die term geenszins 

betrekking heeft op onderhoudsuitkeringen tussen (ex-)echtgenoten.
368

 

VERSCHELDEN daarentegen is van mening dat het onderhoudsgeld tussen (ex-)echtgenoten wel onder 

de term “levensonderhoud” valt. Hij stelt vast dat er in de verantwoording van het amendement slechts 

sprake is van onderhoudsplichten ten aanzien van kinderen en ascendenten. Toch concludeert hij dat 

de wettekst duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar is. Echtgenoten of ex-echtgenoten die het 

slachtoffer zijn van wanbetaling kunnen volgens hem voortaan een beroep doen op de 

ontvangstmachtiging voor de tenuitvoerlegging van onderhoudsgelden. De voorwaarde daarvoor is dat 

die onderhoudsgelden opgenomen zijn in een notariële akte of dat de onderhandse akte door de rechter 

gehomologeerd werd (bijvoorbeeld na een vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling).
369

  

De wet van 19 maart 2010 heeft (uitsluitend) in artikel 203ter, tweede lid BW de beoordelingsmarge 

van de rechter ingeperkt: “In alle geval staat de rechter de machtiging toe indien de 

onderhoudsplichtige zich gedurende twee, al dan niet opeenvolgende, termijnen in de loop van twaalf 

maanden die aan het indienen van het verzoekschrift voorafgaan, geheel of ten dele onttrokken heeft 

aan zijn verplichting tot betaling van levensonderhoud uitgezonderd ingeval de rechter anders 

oordeelt, wegens uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de zaak.”  

De rechter is dus verplicht de ontvangstmachtiging toe te staan als de onderhoudsplichtige in gebreke 

is gebleven twee al dan niet opeenvolgende termijnen te betalen in de twaalf maanden die aan het 

indienen van het verzoekschrift voorafgingen. Maar de wetgever wou tegengaan dat de 

ontvangstmachtiging automatisch zou worden toegekend. Daarom voorzag de wetgever in de 

mogelijkheid om daarvan af te wijken: “wegens uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de zaak”. 

Die uitzonderlijke omstandigheden kunnen betrekking hebben op alle gebeurtenissen die zich buiten 

de wil van de partijen voordoen.
370

 Het automatisch toekennen van de ontvangstmachtiging zou 

immers nadelige gevolgen kunnen hebben indien de machtiging betrekking zou hebben op het loon 

van de schuldenaar. De werkgever zou immers van de nalatige onderhoudsplichtige een negatief beeld 

kunnen krijgen met loonsvermindering of ontslag tot gevolg. Dat is ook nadelig voor de 

onderhoudsgerechtigde.
371

  

Het artikel 203ter BW bepaalt verder dat de onderhoudsgerechtigde een machtiging kan bekomen 

“onverminderd het recht van derden”. Dat impliceert dat de derde-schuldenaar (bijvoorbeeld de 

werkgever) alle excepties kan inroepen die hij tegen zijn schuldeiser (de onderhoudsplichtige) kon 

opwerpen.  

Vervolgens is overeenkomstig artikel 221, eerste lid BW iedere echtgenoot verplicht naar eigen 

vermogen bij te dragen in de lasten van het huwelijk. Als een echtgenoot nalaat zijn bijdrage te 

leveren, kan de andere echtgenoot een ontvangstmachtiging vragen aan de vrederechter  
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(artikel 221, tweede lid BW). De vrederechter bepaalt de modaliteiten van de ontvangstmachtiging en 

kan die dus zowel qua tijd als qua omvang beperken. 

Tot slot bepaalt artikel 1280, zevende lid Ger. W.
372

 dat aan de voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg dezelfde bevoegdheden worden toegekend als de vrederechter in het artikel 221, tweede lid 

BW. Dat betekent concreet dat hij een machtiging kan toestaan wanneer hem dat gevraagd wordt bij 

het vorderen van voorlopige maatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure op grond van 

onherstelbare ontwrichting. Het toepassingsgebied omvat zowel de onderhoudsgelden tussen 

echtgenoten, als die ten behoeve van kinderen.
373

 

b) De juridische kwalificatie  

 

Het is nog steeds omstreden of de ontvangstmachtiging als autonome sanctie dient te worden 

beschouwd of als vereenvoudigde uitvoeringsmodaliteit. Dat onderscheid houdt belangrijke 

consequenties in.
374

  

Als de ontvangstmachtiging als een autonome sanctie gekwalificeerd wordt, zal de machtiging geen 

onbeschikbaarheid van de inkomsten met zich meebrengen. Op grond van een ontvangstmachtiging 

kan geen beslag gelegd worden, omdat die machtiging geen veroordeling tot betaling bevat en dus niet 

als uitvoerbare titel kan gelden.
375

 De alimentatiegerechtigde verkrijgt enkel de toestemming de door 

de derde verschuldigde bedragen in naam van de onderhoudsplichtige in ontvangst te nemen. Het 

belangrijkste gevolg daarvan is dat de ontvangstmachtiging uitsluitend kan worden toegepast op de 

nog te vervallen onderhoudstermijnen. Achterstallige alimentatiegelden zullen niet meer kunnen 

worden gerecupereerd.
376

  

Wordt de ontvangstmachtiging als uitvoeringsmodaliteit beschouwd, dan heeft de verzoekende 

echtgenoot meer mogelijkheden. De verkregen titel kan dan wel worden gebruikt als machtiging voor 

beslag onder derden. Maar nog belangrijker is dat niet alleen toekomstige onderhoudstermijnen maar 

ook de vervallen onderhoudsgelden kunnen worden gevorderd.  

De ontvangstmachtiging toegekend op grond van de artikel 301 §11 BW of 1280, zevende lid Ger. W. 

kan als uitvoeringsmodaliteit van de voorafgaande veroordeling tot betaling van alimentatie 

beschouwd worden.
377

 De rechter kan op vraag van de onderhoudsgerechtigde een 

ontvangstmachtiging toestaan in de uitvoerbare titel die de onderhoudsbijdrage bepaalt die 

verschuldigd is tijdens de echtscheidingsprocedure, of in het vonnis dat de onderhoudsuitkering na 

echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting vastlegt. Omdat de rechter slechts een 

ontvangstmachtiging mag toekennen voor zover de onderhoudsplichtige nalaat te betalen of wanneer 
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daartoe ernstige vrees bestaat, kan hij beslissen dat de ontvangstmachtiging slechts uitwerking krijgt 

wanneer de onderhoudsplichtige nalaat te betalen.
378

  

Het nieuwe artikel 203ter BW brengt enige klaarheid in de discussie over de juridische kwalificatie 

van de ontvangstmachtiging. Het vroegere artikel bepaalde dat “de schuldeiser zich kan doen 

machtigen om (…)”. De wetgever heeft dat aangevuld door te bepalen dat de schuldeiser zich “voor de 

vaststelling van het bedrag van de uitkering en voor de tenuitvoerlegging van het vonnis kan doen 

machtigen”. De ontvangstmachtiging is niet enkel een titel van schuldvordering, maar eveneens een 

vereenvoudigde uitvoeringsmodaliteit daarvoor. Zowel de achterstallige als de toekomstige 

onderhoudsgelden kunnen met een ontvangstmachtiging gevorderd worden.
379

  

De woorden “voor de vaststelling van het bedrag van de uitkering” zorgen wel voor enige verwarring 

en zijn zinloos, aangezien de rechter de onderhoudsuitkering reeds heeft bepaald in een uitvoerbare 

titel. De onderhoudsgerechtigde kan bij nalatige betaling van de onderhoudsplichtige slechts een 

ontvangstmachtiging vorderen door neerlegging van een nieuw verzoek. De wetgever wenste een 

einde te maken aan de praktijk waarbij sommige rechters ten onrechte de ontvangstmachtiging reeds 

toekenden in het vonnis dat de onderhoudsuitkering bepaalt.
380

 

Het nut om de ontvangstmachtiging als uitvoeringsmodaliteit te beschouwen gaat door de invoering 

van het tweede lid van artikel 1494 Ger. W. mogelijks verloren.
381

 De alimentatiegerechtigde kan bij 

uitvoerend beslag alleszins beslag leggen voor zowel achterstallige als voor nog te vervallen 

onderhoudsgelden. Dat zou ook met een ontvangstmachtiging mogelijk zijn, als men die als 

executiemaatregel kwalificeert. Maar ondanks de discussie omtrent de juridische kwalificatie van de 

ontvangstmachtiging, die bepalend is voor de invordering van achterstallige onderhoudsgelden, is het 

toepassingsgebied van artikel 1494, tweede lid Ger. W. toch ruimer dan dat van de 

ontvangstmachtiging. De schuldenaar staat met zijn volledig vermogen in voor de invordering van 

periodieke schulden. Daartoe behoren naast de onderhoudsgelden bijvoorbeeld ook maandelijkse 

huurinkomsten. Terwijl de ontvangstmachtiging uitsluitend voorziet in de mogelijkheid inkomsten of 

andere geldsommen te innen verschuldigd door derden aan de onderhoudsplichtige ter invordering van 

onderhoudsgelden. Maar niettegenstaande het bestaan van het tweede lid van artikel 1494 Ger. W. 

behield de wetgever de ontvangstmachtiging toch als vereenvoudigde uitvoeringsmodaliteit bij de 

hervorming van de artikels 301 §11 BW en 203ter BW.  

c) Tegenstelbaarheid 

 

Vóór de wetswijziging van 19 maart 2010 moest de ontvangstmachtiging worden betekend bij 

gerechtsdeurwaarderexploot wanneer toepassing werd gemaakt van artikel 1280, zevende lid  

Ger. W. Tegenwoordig volstaat de kennisgeving door de griffier bij gerechtsbrief op verzoek van de 

eiser om de ontvangstmachtiging tegenstelbaar te maken aan alle tegenwoordige of toekomstige derde-

schuldenaars. Vanaf die kennisgeving kan de derde-schuldenaar slechts bevrijdend betalen aan de 
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ontvangstgemachtigde. Indien verder betaald wordt aan de onderhoudsplichtige zelf, zal hij een 

tweede keer moeten betalen aan de ontvangstgemachtigde (art. 1242 BW). Wanneer de 

ontvangstmachtiging ophoudt gevolgen te hebben, dient de kennisgeving ook door de griffier bij 

gerechtsbrief te gebeuren.  

De kennisgeving gebeurt ook door de griffier voor de ontvangstmachtiging die wordt toegekend op 

grond van artikels 203ter BW, 221 BW en 301 §11 BW.
382

 Maar enkel in het artikel 203ter, vierde lid 

BW heeft de wetgever verduidelijkt dat de kennisgeving door de griffier bij gerechtsbrief dient te 

gebeuren. De discussie over de praktijk van bepaalde griffiers om de kennisgeving bij gewone brief te 

versturen, neemt daardoor een einde. Maar het valt te betreuren dat die precisering niet in de artikels 

221, derde – vijfde lid BW en 301 §11, tweede lid BW ingevoegd werd. De wijziging werd 

daarentegen wel aangebracht in het artikel 1253quater Ger. W. die de procedure van artikel 221 BW 

regelt. 

d) De voordelen van ontvangstmachtiging in vergelijking met beslag onder 

derden 

 

Als de ontvangstmachtiging betrekking heeft op het loon van de onderhoudsplichtige, spreekt men 

over loondelegatie. Een loondelegatie kan door de rechter uitsluitend worden toegestaan ter 

voldoening van onderhoudsschulden. Concreet zal de werkgever het loon van de onderhoudsplichtige 

inhouden en rechtstreeks aan de onderhoudsgerechtigde moeten betalen. Er is sprake van loonbeslag 

indien een schuldeiser uitvoerend beslag onder derden legt bij de werkgever van zijn schuldenaar.  

Loonbeslag wordt gelegd bij gerechtsdeurwaarder of gerechtsbrief. Vervolgens moet de beslaglegger 

dat beslag binnen de acht dagen bij gerechtsdeurwaarderexploot aanzeggen aan de beslagen 

schuldenaar. De beslagen schuldenaar heeft het recht om binnen de 15 dagen na de aanzegging verzet 

aan te tekenen, met een procedure voor de beslagrechter als gevolg. De werkgever is verplicht om 

binnen de 15 dagen na het beslag een verklaring af te leggen van de sommen die hij aan de beslagene 

verschuldigd is. Als de werkgever nalaat een verklaring af te leggen kan hij zelf geheel of ten dele 

schuldenaar worden verklaard van het bedrag waarvoor het beslag werd gelegd.
383

 Die verklaring kan 

wel voordelig zijn aangezien de werkgever verplicht is een waarheidsgetrouwe verklaring af te leggen. 

Dat maakt de kans op bedrog kleiner.
384

  

Een eerste voordeel van de ontvangstmachtiging is dat het een goedkopere manier is om 

onderhoudsgelden te vorderen dan het beslag. De kennisgeving van de ontvangstmachtiging gebeurt 

bij gerechtsbrief door de griffier. Bij derdenbeslag vallen de gerechtskosten hoger uit, omdat de 

aanzegging aan de beslagen debiteur bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief 

gebeurt. 

Een ander voordeel is dat de procedure sneller verloopt. Het vonnis waarin de rechter de 

ontvangstmachtiging toestaat, zal bij gerechtsdeurwaarderexploot worden betekend aan 

onderhoudsplichtige. Maar er zal geen aanzegging plaatsvinden aan de schuldenaar bij het uitvoeren 

van de loondelegatie. De onderhoudsplichtige kan geen verzet aantekenen bij het innen van de gelden. 
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De derde-schuldenaar of werkgever dient in geval van loondelegatie evenmin een verklaring af te 

leggen van de schulden die hij heeft tegenover de onderhoudsplichtige .
385

 

De ontvangstmachtiging is geen vorm van beslag onder derden. Dat impliceert dat de sanctie in artikel 

1541 Ger. W. in principe niet van toepassing is op de derde-beslagene. Dat artikel verbiedt de derde-

beslagene de sommen die het voorwerp zijn van het beslag uit handen te geven op straffe van zelf 

schuldenaar te worden verklaard voor dat bedrag. Nochtans is er rechtspraak bekend waarin de derde-

beslagene, zelfs als hij te goeder trouw was, na de kennisgeving van de ontvangstmachtiging door de 

griffier bij gerechtsbrief het bedrag dat hij verschuldigd was aan de onderhoudsplichtige, een tweede 

keer aan de alimentatiegerechtigde moest betalen.
386

  

e) Samenloop  

 

Het artikel 1412 Ger. W. kent aan de ontvangstgemachtigde een supervoorrecht toe dat bestaat uit 

twee luiken. Enerzijds bepaalt het artikel 1412, eerste lid 1° en 2° Ger. W. dat de beperkingen op het 

loon overeenkomstig artikel 1409 Ger. W. en volgende niet van toepassing zijn bij loondelegatie. Dat 

supervoorrecht geldt uitsluitend als de ontvangstmachtiging betrekking heeft op loon (art. 1409 Ger. 

W.) of, bij gebrek aan loon, op de andere inkomsten bedoeld in artikel 1409bis Ger. W. Vervolgens 

geeft het artikel 1412, 2° tweede lid Ger. W. de onderhoudsgerechtigde die betaling van alimentatie 

tracht te bekomen, ingevolge een beslag, een loonoverdracht of een loondelegatie, voorrang op het 

loonbeslag of de loonoverdracht uitgeoefend door derde-schuldeisers van de onderhoudsplichtige. Die 

voorrang verkrijgt de onderhoudsgerechtigde zelfs als de loonoverdracht ten gunste van de schuldeiser 

dateert van vóór het loonbeslag of de loondelegatie van de onderhoudsgerechtigde.
387

 Bij het 

berekenen van het beslagbare gedeelte van het loon moet rekening worden gehouden met de 

beperkingen overeenkomstig artikel 1409 Ger. W. De niet-alimentatiegerechtigde schuldeiser zal 

ingevolge zijn loonbeslag slechts aanspraak kunnen maken op het bedrag dat overblijft na aftrek van 

de loondelegatie. Als de ontvangstmachtiging betrekking heeft op andere inkomsten, dan zal de 

onderhoudsgerechtigde daarvoor in samenloop komen met de andere schuldeisers van de 

onderhoudsplichtige. 

Het artikel 1412 Ger. W. regelt niet de situatie waarbij loondelegatie in samenloop komt met een 

loonbeslag of loonoverdracht ten gevolge van onderhoudsuitkeringen. Omdat loondelegatie geen 

beslag is, kunnen de regels van samenloop geen toepassing vinden en zijn auteurs geneigd te opteren 

voor de anterioriteitsregel. Die bepaalt welke onderhoudsvordering de voorrang geniet. Andere auteurs 

zijn van mening dat de procedure van evenredige verdeling overeenkomstig artikel 14 Hyp. W. moet 

worden gevolgd.
388

  

Het artikel 1412, tweede lid Ger. W. biedt evenmin een oplossing als twee of meer loondelegaties op 

het loon van één onderhoudsplichtige toegekend werden en als het loon onvoldoende is ter voldoening 

van al die onderhoudsvorderingen. Ook in die situatie kan in principe geen pondspondsgewijze 

verdeling plaatsvinden, maar in de praktijk wordt toch toepassing gemaakt van de procedure van 

evenredige verdeling (artikel 14 Hyp. W.).  
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f) Anticipatieve verdeling 

 

Het artikel 1390bis Ger. W. regelt de procedure van anticipatieve verdeling in het kader van een 

vordering tot het bekomen van een ontvangstmachtiging.
389

 Die procedure kan tot een globale 

herziening van de alimentatieschulden van de onderhoudsplichtige leiden, als hij of zij geconfronteerd 

wordt met verschillende onderhoudsgerechtigden. De alimentatieplichtige kan die procedure niet zelf 

uitlokken. Ze wordt uitsluitend ingeleid wanneer de alimentatiegerechtigde een vordering instelt om 

een ontvangstmachtiging te bekomen en daarbij met andere alimentatieschuldeisers geconfronteerd 

wordt.
390

  

Volgens artikel 1390bis Ger. W. dient de griffier de berichten te raadplegen en er vervolgens een lijst 

van op te maken die bij het dossier wordt gevoegd. Als de inkomsten reeds het voorwerp zijn van een 

delegatie of beslag op grond van uitkeringen tot levensonderhoud, moet de griffier op zijn initiatief de 

beslaglegger of begunstigde van de delegatie daarvan in kennis stellen om betrokken te worden in het 

geding. De onderhoudsplichtige kan ook zijn andere onderhoudschuldeisers, die geen delegatie 

genieten noch beslag hebben gelegd, in het geding betrekken.
391

 Na de partijen te hebben gehoord, 

bepaalt de rechter indien nodig de verdeling van het levensonderhoud onder de gerechtigden.
392

  Het 

gaat daarbij om een verdeling a priori waarbij de rechter naar billijkheid de rechten van de 

onderhoudsschuldeisers moet vaststellen en de inkomsten van de schuldenaar verdeelt. De rechter kan 

overgaan tot herziening van eerder toegekende onderhoudsuitkeringen of ontvangstmachtigingen als 

hij dat nodig acht. Dat is evenwel alleen mogelijk als de wet het toelaat en als de wettelijke 

voorwaarden voor herziening vervuld zijn.  

Als de onderhoudsgerechtigde in bovenstaande situatie zijn alimentatie vordert zonder 

ontvangstmachtiging of zonder betrokken te zijn geweest bij de verdeling a priori, zal er een verdeling 

a posteriori plaatsvinden. Er zal een evenredige verdeling plaatsvinden tussen de verschillende 

onderhoudsgerechtigden.
393

 

We stellen vast dat de procedure van de anticipatieve verdeling het systeem van de 

ontvangstmachtiging vertraagt, terwijl die juist efficiëntie tot doel heeft. Dat zou een reden kunnen 

zijn om voor beslag te opteren. De verdeling a priori kan daardoor vermeden worden. Na het leggen 

van beslag zal er immers een evenredige verdeling a posteriori plaatsvinden. Een ander argument om 

eerder voor beslag te kiezen is dat de onderhoudsuitkering in dat geval niet zal worden herzien door de 

rechter. Er zal bij pluraliteit van onderhoudsschuldeisers een evenredige verdeling plaatsvinden. Indien 

de alimentatiegerechtigde vreest dat zijn uitkering zal worden herzien, opteert hij dus beter voor 

beslag.  
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3. Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) 
394

 
 

Juist omdat de betaling van het onderhoudsgeld vaak problematisch verloopt, werd door de wet van 21 

februari 2003 de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) bij de FOD Financiën
395

 opgericht. 

Deze wet vervangt de vroegere OCMW-wet
396

. De dienst beoogt een geïntegreerde oplossing te bieden 

in de situaties waarbij onderhoudsgelden aan kinderen en (ex-)partners niet worden betaald.
397

 Daartoe 

werd  de DAVO belast met een tweevoudige opdracht. Enerzijds verstrekt hij voorschotten als de 

onderhoudsplichtige nalaat te betalen. Anderzijds helpt de DAVO achterstallige en toekomstige 

onderhoudsgelden in te vorderen.  

De inwerkingtreding van de wet verliep enigszins moeizaam en werd meermaals uitgesteld. Het eerste 

uitstel, tot 1 september 2004, kwam er door de programmawet van 5 augustus 2003
398

. Nadien werd de 

wet een tweede keer uitgesteld, deze keer voor onbepaalde tijd, met de programmawet van 22 

december 2003
399

. Die stelde de inwerkingtreding van de wet immers afhankelijk van een in de 

ministerraad genomen Koninklijk Besluit over de toekenning van voorschotten op onderhoudsgelden. 

Daarnaast werden met die programmawet ook de toepassingsvoorwaarden verstrengd. Oorspronkelijk 

was het doel van die wet de bevoegdheden van de OCMW-dienst over te hevelen naar een dienst bij 

de FOD Financiën. Ze voorzag in een uitbreiding van de voorschottenregeling in die zin dat de wet 

ook (ex)-echtgenoten de mogelijkheid geeft voorschotten te verkrijgen. De programmawet van 22 

december 2003 hield twee beperkingen in. Enerzijds beperkte ze de bevoegdheid van de DAVO tot 

een voorschottenregeling op onderhoudsgelden ten voordele van kinderen. De mogelijkheid een 

voorschottenregeling ten gunste van (ex)-echtgenoten in te voeren werd behouden, maar voor 

onbepaalde tijd uitgesteld. Anderzijds werd met de programmawet een inkomensgrens ingevoerd voor 

de toekenning van voorschotten.  De regeling voor de inning en invordering van de voorschotten trad 

in werking op 1 juni 2004. De aanvragen over de voorschottenregeling voor kinderen konden vanaf 1 

juni 2005 ingediend worden bij de plaatselijke kantoren van de DAVO.
400

 Pas vanaf 1 oktober 2005 

werd de DAVO bevoegd om voorschotten ten voordele van kinderen toe te kennen. Voordien waren 

de OCMW’s daarvoor bevoegd.
401

 

De beslagrechter kreeg er de nieuwe bevoegdheid bij om die vorderingen te behandelen (art. 1395 Ger. 

W.) door de wijziging van artikelen 628 Ger. W. en 1395 Ger. W. Krachtens artikel 628, 19° Ger. W. 

is alleen de rechter van de woonplaats van de onderhoudsgerechtigde bevoegd om vorderingen inzake 

tegemoetkomingen van de DAVO te behandelen. 

                                                           
394

 http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure-davo-2011.pdf;  

http://www.secal.belgium.be/pdf/rapport-2010.pdf; 
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 BS 28 maart 2003.  
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 Wet van 8 mei 1989 tot invoering in de organieke OCMW-Wet van 8 juli 1976 van de artikelen 68bis tot 

68quater. 
397

 T. ROBERT, “De wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen” in P. 

SENAEVE en F. SWENNEN (eds.), De hervormingen in het personen- en familierecht 2002-2003, Antwerpen, 

Intersentia, 2003, 286.  
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 BS 7 augustus 2003. 
399

 BS 31 december 2003, 62160. 
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 KB 20 juni 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 7, §2 van de wet van 21 februari 

2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, BS 30 juni 2005. 
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 KB 10 augustus 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3, §2, 4 en 30 van de 

wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, BS 30 

augustus 2005.  

http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure-davo-2011.pdf
http://www.secal.belgium.be/pdf/rapport-2010.pdf
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=1439&VOLGNR=1&LANG=nl
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=1439&VOLGNR=1&LANG=nl


84 
 

a) Het betalen van voorschotten 

 

Enkel kinderen kunnen genieten van de voorschottenregeling van de DAVO. De wet verleent een 

mogelijkheid de voorschotten ook toe te kennen aan de alimentatiegerechtigde echtgenoot, zowel vóór 

en tijdens de echtscheidingsprocedure als na de echtscheiding. Ook de alimentatiegerechtigde 

samenwonende, ongeacht of hij of zij nog samenwoont, zou voorschotten kunnen verkrijgen. Maar 

zowel voor (ex-)echtgenoten als voor samenwonenden is de wet voor onbepaalde tijd uitgesteld.  

De voorschotten worden uitsluitend toegekend voor toekomstige onderhoudsschulden, niet voor de 

niet-betaalde achterstallen. Om voorschotten te ontvangen dient de onderhoudsgerechtigde aan 

bepaalde voorwaarden te voldoen. Eerst en vooral moet hij in België woonachtig zijn. De woonplaats 

van de onderhoudsplichtige daarentegen, is niet meer van belang.
402

 Ten tweede moet de 

onderhoudsplichtige tweemaal in gebreke zijn gebleven het onderhoudsgeld te betalen in een 

tijdspanne van twaalf maanden voor het indienen van de aanvraag, ongeacht of de nalatigheid in twee 

opeenvolgende maanden plaatsvindt. De onderhoudsplichtige blijft in gebreke als hij of zij het 

onderhoudsgeld helemaal niet heeft betaald, of als hij of zij het slechts gedeeltelijk heeft betaald. Ten 

derde moet de onderhoudsgerechtigde houder zijn van een uitvoerbare titel zoals een gerechtelijke 

beslissing of authentieke akte waarin het bedrag van de onderhoudsschuld vermeld staat. De vierde en 

laatste voorwaarde is enkel van toepassing op de ouder die voorschotten wenst te ontvangen (voor zijn 

kind). De ouder die de aanvraag indient, mag in het jaar 2012 geen groter inkomen genieten dan 1344 

euro netto per maand. Dat bedrag wordt verhoogd met 64 euro netto per kind ten laste.
403

 Dat 

inkomensplafond bestond niet in de oorspronkelijke wet, maar werd later door de eerder vernoemde 

programmawet van 22 december 2003 ingevoerd.
404

 Het bedrag wordt elk jaar geïndexeerd en is hoger 

dan het inkomensplafond dat van toepassing was in de OCMW-wetgeving. Er wordt trouwens enkel 

rekening gehouden met de bestaansmiddelen van de aanvrager exclusief die van zijn echtgenoot of 

partner.
405

 

Het bedrag van de voorschotten is beperkt tot 175 euro per kind per maand als de onderhoudsplichtige 

een hoger bedrag verschuldigd is. Als de alimentatie minder bedraagt, zullen de voorschotten niet 

hoger zijn dan het verschuldigde bedrag. De voorschotten zullen gedurende zes maanden toegekend 

worden. Die periode is hernieuwbaar indien de voorwaarden nog steeds vervuld zijn.  

Op het bedrag van de voorschotten zijn geen werkingskosten verschuldigd aan de DAVO. Dat is 

anders in de regeling voor de invordering van de onderhoudsgelden. 

b) Het invorderen van onderhoudsgeld 

 

De invordering geldt zowel voor toekomstige als achterstallige onderhoudsgelden. De buitengewone 

kosten kunnen ook ingevorderd worden door de DAVO voor zover ze geïndividualiseerd zijn en het 

bedrag ervan bepaald is in de uitvoerbare titel. Er zijn drie categorieën van personen die een beroep 

kunnen doen op de DAVO voor de invordering van hun onderhoudsgeld. Eerst en vooral de kinderen, 

ten tweede de alimentatiegerechtigde echtgenoot voor en tijdens de echtscheidingsprocedure of na de 
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 Art. 46 van de programmawet van 11 juli 2005, BS 12 juli 2005.  
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 Programmawet van 22 december 2003, BS 31 december 2003.  
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 I. ANNÉ, “De wet van 3 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor Alimentatievorderingen bij de FOD 
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echtscheiding en ten slotte de alimentatiegerechtigde samenwonende ongeacht of de samenwoning al 

beëindigd werd of niet.  

Voor de invordering van het onderhoudsgeld moet aan dezelfde voorwaarden voldaan zijn als voor het 

betalen van voorschotten, met uitzondering van het inkomensplafond. Het bedrag van de 

bestaansmiddelen is irrelevant indien de DAVO slechts moet overgaan tot invordering van 

toekomstige of achterstallige onderhoudsgelden. 

De tussenkomst van de DAVO is niet gratis. Zowel de onderhoudsgerechtigde als de 

onderhoudsplichtige dienen bij te dragen in de werkingskosten. De onderhoudsplichtige moet naast 

zijn alimentatieschuld (inclusief de achterstallen) nog eens 10 % van dat bedrag betalen. Zodra de 

DAVO de onderhoudsgelden ingevorderd heeft zal hij ze doorstorten naar de alimentatiegerechtigde 

onder aftrek van 5 %. Die kost moet niet betaald worden op het verkregen voorschot. 

c) Het verloop van de aanvraag tot tussenkomst 

 

De DAVO komt enkel tussen op vraag van de onderhoudsgerechtigde. Minderjarige kinderen zullen 

vertegenwoordigd moeten worden door een ouder of advocaat. Om een aanvraag tot tussenkomst in te 

dienen moeten verschillende documenten voorgelegd worden. Enerzijds moet een modelformulier 

ingevuld worden met de noodzakelijke inlichtingen voor de DAVO, zoals de identiteit van de 

aanvrager, de onderhoudsgerechtigde(n) en de onderhoudsplichtige, het rekeningnummer waarop de 

voorschotten betaald moeten worden, bedragen die niet of niet volledig betaald werden en het bewijs 

daarvan. Anderzijds moet de aanvrager de originele uitvoerbare titel, alle akten van de 

gerechtsdeurwaarder die betrekking hebben op die uitvoerbare titel, een overzicht van de niet of niet 

volledig betaalde onderhoudsgelden samen met de datum waarop de betaling diende te gebeuren en de 

mededeling van reeds ondernomen stappen voor de invordering van de onderhoudsgelden met de 

bewijsstukken daarvan indienen. Als de aanvrager wil genieten van de voorschottenregeling, mag zijn 

inkomen het bovenvermelde  inkomensplafond niet overschrijden. Hij of zij zal daarom ook een kopie 

van de laatste drie loonfiches moeten indienen of andere bewijsstukken over zijn of haar 

bestaansmiddelen, samen met een kopie van het laatste aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen.  

Als de DAVO het modelformulier en de andere vereiste documenten ontvangen heeft, zal hij de 

aanvrager een “voorstel van mandaat” opsturen waarin de gegevens en documenten uit het 

aanvraagformulier verwerkt zijn. Dat voorstel van mandaat moet de aanvrager controleren  en binnen 

de dertig dagen ondertekend terugsturen. Dat document geldt als machtiging voor de DAVO voor de 

aangevraagde opdrachten. Het dossier van de aanvrager is pas volledig op de datum waarop de DAVO 

dat document ontvangt. De onderhoudsplichtige krijgt bij een ter post aangetekende brief kennis van 

de aanvraag, waarna hij vijftien dagen de tijd krijgt te bewijzen dat gegevens in de aanvraag niet 

correct zijn, in het bijzonder aangaande het bedrag van de niet-betaalde sommen of de actualiteit van 

de uitvoerbare titel. 

Na het indienen van de aanvraag mag de onderhoudsgerechtigde geen stappen meer ondernemen ter 

invordering van zijn onderhoudsgeld. Als hij of zij op eigen initiatief toch wil overgaan tot de 

invorderingen, moet hij of zij de DAVO daarvan op de hoogte brengen. Daarmee komt er een einde 

aan de tussenkomst. De onderhoudsplichtige kan aan de rechter een betalingsregeling vragen indien hij 

of zij het bewijs van betalingsmoeilijkheden levert. In geval van nieuwe en gewijzigde 

omstandigheden kan de onderhoudsplichtige ook de afschaffing of vermindering van de 

alimentatiebijdrage vragen. Als de verlaging of afschaffing toegekend wordt, moet de DAVO daarvan 

onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.  
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De DAVO zal vervolgens zijn beslissing per aangetekende brief ter kennis brengen aan zowel de 

onderhoudsplichtige als de onderhoudsgerechtigde, binnen de dertig dagen te rekenen vanaf ontvangst 

van akkoord over het voorstel van mandaat. De aanvraag kan geweigerd worden indien niet aan de 

grond- of vormvoorwaarden werd voldaan. Cijfers tonen aan dat slechts 6 % van de aanvragen 

geweigerd wordt.
406

 Wanneer de onderhoudsplichtige binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van 

de aanvraag het bewijs leverde dat bepaalde sommen wel betaald werden, in tegenstelling tot wat de 

aanvrager beweerde, kan de DAVO de invordering toekennen voor een kleiner bedrag. Indien de 

aanvrager niet akkoord gaat met die beslissing
407

 of bij gebrek aan een beslissing binnen een termijn 

van dertig dagen, kan hij daartegen beroep instellen binnen de termijn van een maand bij de 

beslagrechter van zijn woonplaats. 

Zowel voor de onderhoudsgerechtigde, als de onderhoudsplichtige is het tijdstip van de kennisgeving 

door de DAVO van belang. Voor de onderhoudsgerechtigde begint de betaling van de voorschotten na 

die kennisgeving. Vanaf de betaling van de voorschotten aan de alimentatiegerechtigde, treedt de 

DAVO van rechtswege in diens plaats voor de inning en invordering van de onderhoudsschulden ten 

belope van de betaalde voorschotten.  

Voor de onderhoudsplichtige worden drie gevolgen gekoppeld aan de kennisgeving. Zodra hij of zij 

door de DAVO per aangetekende brief in kennis wordt gesteld van zijn beslissing, kan hij of zij enkel 

bevrijdend betalen aan de DAVO, op straffe van een tweede maal te moeten betalen. Die kennisgeving 

wordt tevens als ingebrekestelling beschouwd met een stuiting van de verjaring als gevolg. Hoewel dat 

niet expliciet vermeld wordt in de wet, beginnen de nalatigheidsinteresten te lopen vanaf die 

ingebrekestelling.  

Zodra de onderhoudsplichtige kennisgenomen heeft van de beslissing, start de inningsfase. In die fase 

wordt aan hem of haar maandelijks een betalingsbericht verstuurd met daarin het verschuldigde 

bedrag. Als hij of zij in gebreke blijft te betalen, start de invorderingsfase. Het dossier wordt dan naar 

het Domeinenkantoor verstuurd dat de onderhoudsplichtige aan een solvabiliteitsonderzoek 

onderwerpt. Dat onderzoek verloopt veel sneller sinds 8 april 2008, toen de DAVO de toestemming 

kreeg van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om geïnformatiseerde 

gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te raadplegen.   

De DAVO kan geen onderhoudsgeld invorderen als de onderhoudsplichtige het leefloon geniet of over 

minder bestaansmiddelen beschikt dan het bedrag van het leefloon waarop hij aanspraak zou kunnen 

maken. Ook als het bedrag van de bestaansmiddelen na de invordering lager zou uitvallen dan het 

leefloon dat van toepassing is op die persoon, is er geen invordering mogelijk. In die gevallen zal het 

dossier opgeschort worden. 

De onderhoudsgerechtigde moet alle informatie die een invloed heeft op het bedrag van de alimentatie, 

de invordering ervan en het bedrag van de voorschotten schriftelijk ter kennis brengen aan de DAVO. 

Zo is hij of zij verplicht aan de DAVO te melden of de onderhoudsplichtige al dan niet achterstallig 

onderhoudsgeld betaalt na het indienen van de aanvraag. En als de alimentatiegerechtigde beschikt 

over informatie over het inkomen of vermogen van de schuldenaar, geeft hij die door aan de DAVO.  

Als de invordering na het solvabiliteitsonderzoek mogelijk wordt bevonden, zal men na de betekening 

van het vonnis met een dwangbevel overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging. De invordering door 
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 Evaluatiecommissie DAVO, Evaluatieverslag 2010, 34, http://www.secal.belgium.be/pdf/rapport-2010.pdf. 
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 Dit komt ongeveer in 3% van aanvragen voor volgens Evaluatiecommissie DAVO, Evaluatieverslag 2010, 
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middel van een dwangbevel kan ten vroegste één maand na de kennisgeving van de invordering.
408

 

Vervolgens kan de DAVO bij een ter post aangetekende brief overgaan tot uitvoerend beslag onder 

derden.
409

 Als de onderhoudsgerechtigde een loondelegatie verkreeg in zijn eerder verworven 

rechterlijke beslissing, kan de DAVO dat opwerpen tegenover derden die enkel nog bevrijdend kunnen 

betalen aan de dienst.
410

 Sinds de inwerkingtreding van de programmawet van 22 december 2008
411

 

kunnen terugbetalingen van belastingen aan nalatige onderhoudsplichtigen zonder formaliteiten 

aangewend worden ter compensatie van onderhoudsschulden.
412

 

De aanvrager kan de tussenkomst van de DAVO op ieder moment stopzetten met een ter post 

aangetekende brief. Ook de onderhoudsplichtige kan de tussenkomst beëindigen door zes 

opeenvolgende maanden zijn onderhoudsschuld, verhoogd met de bijkomende werkingskosten, op tijd 

te betalen aan de DAVO. De DAVO zal de toekomstige onderhoudsschulden niet langer invorderen en 

geen voorschotten meer toekennen. De achterstallige sommen die verschuldigd zijn daarentegen, zal 

de DAVO alsnog proberen in te vorderen. De beëindiging van de tussenkomst zal schriftelijk ter 

kennis worden gebracht aan de onderhoudsgerechtigde en onderhoudsplichtige. Vanaf dat ogenblik 

dient de schuldenaar rechtstreeks te betalen aan de onderhoudsgerechtigde en niet meer aan de DAVO.  

d) Het evaluatieverslag van de Evaluatiecommissie 

 

De Evaluatiecommissie werd opgericht door het KB van 10 augustus 2005 en schrijft elk jaar een 

verslag over de werking van de DAVO.
413

 Het evaluatieverslag van 2010 brengt in dat verband 

verscheidene mankementen in kaart. De volgende problemen raken de essentie van de wetgeving en 

zullen een wetgevend initiatief vergen. 

Een eerste probleem is de onbekendheid van de DAVO. De wet van 19 maart 2010 ter bevordering 

van een objectieve berekening van kinderalimentatie trachtte dat te verhelpen. Artikel 1321 §3 Ger. W. 

bepaalt namelijk dat elk vonnis de gegevens en de dubbele opdracht van de DAVO moet vermelden.
414

 

In het jaar 2011 behandelde de Dienst 42.426 dossiers. Dat is een stijging in vergelijking met de jaren 

2010, 2009 en 2008, waarin er respectievelijk 38.073, 33.534 en 30.028 werden behandeld.
415

  

Zo is er ontevredenheid omdat de voorschottenregeling nog niet werd uitgebreid naar ex-partners. 

Daarvoor is het nog steeds wachten op een Koninklijk Besluit.  
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Vervolgens is ook aangetoond dat de dreiging om beslag te leggen niet voldoende impact heeft op 

schuldenaars. Er dient dan ook onderzocht te worden of andere drukmiddelen of sancties bij wet 

voorzien kunnen worden. 

Ook het ingevoerde inkomensplafond stuit op kritiek, met name van personen die het maximumbedrag 

overschrijden. Daarnaast wordt het supervoorrecht van de alimentatiegerechtigde soms als 

onrechtvaardig aangevoeld. Krachtens artikel 1412 Ger. W. heeft de alimentatiegerechtigde voorrang 

op andere schuldeisers van de onderhoudsplichtige indien ze in samenloop komen. Daarbij moet 

worden vermeld dat dat supervoorrecht enkel geldt voor de inkomsten bedoeld in artikel 1409 Ger. W. 

e.v. en bijvoorbeeld niet voor de inkomsten uit de verkoop van een onroerend goed. Daarop zijn de 

gewone regels van samenloop toepasselijk. 

Het bedrag dat vatbaar is voor beslag is verschillend naargelang de invordering door de DAVO of 

door de alimentatiegerechtigde zelf gebeurt. Als de onderhoudsgerechtigde zelf overgaat tot 

invordering van het onderhoudsgeld, is het artikel 1412 Ger. W. van toepassing. Dat heeft als gevolg 

dat er geen beperkingen zijn voor de berekening van het beslagbaar gedeelte van het loon en andere 

gelijkgestelde inkomsten. Als het daarentegen de DAVO is die in opdracht van de 

onderhoudsgerechtigde invordert, zijn de eerder vermelde beperkingen van artikel 16 van de DAVO-

wet van toepassing. De DAVO mag in drie gevallen geen onderhoudsgeld invorderen bij de 

onderhoudsplichtige. Dit is het geval indien hij het leefloon geniet, indien hij over minder of evenveel 

bestaansmiddelen beschikt dan het leefloon waarop hij normaliter aanspraak zou kunnen maken of 

indien de invordering als gevolg zou hebben dat hij over minder bestaansmiddelen zou beschikken dan 

het bedrag van het leefloon waarop hij aanspraak zou kunnen maken. Het onderscheid in de 

beperkingen impliceert dat de DAVO minder zal kunnen invorderen dan de schuldeiser zelf. Het 

leefloon als grens voor de onbeslagbaarheid vormt een bron van problemen. Enerzijds verschilt het 

leefloon van personen naargelang hun situatie en die is zeer moeilijk te achterhalen voor de DAVO. 

Anderzijds kan een onderhoudsplichtige verschillende vergoedingen verkrijgen die elk afzonderlijk 

lager zijn dan het leefloon, maar gezamenlijk het leefloon overschrijden. Ook in dat verband is het 

voor de DAVO onbegonnen werk kennis te verkrijgen van al de vergoedingen of toelagen.  

Als de DAVO, die met een personeelsgebrek kampt, een dossier samenstelt, heeft het vaak ook 

problemen om de achterstallen te bepalen. Eigenlijk dient de onderhoudsgerechtigde de nog niet 

verjaarde bedragen te bepalen. Behoudens in geval van stuiting, verjaren die achterstallige termijnen 

na verloop van vijf jaar. De onderhoudsplichtige kan daartegen het bewijs van betaling leveren. Maar 

de praktijk toont aan dat hij die betalingsbewijzen niet altijd heeft bijgehouden gedurende vijf jaar. Als 

de DAVO de achterstallen dan zelf moet bepalen of als de onderhoudsgerechtigde nalaat te melden dat 

hij of zij het onderhoudsgeld van de schuldenaar ontvangen heeft, loopt de dienst een aanzienlijke 

vertraging op. 

De onderhoudsplichtige krijgt vanaf de kennisgeving van de aanvraag een termijn van vijftien dagen 

om te reageren. Door middel van betalingsbewijzen zou hij immers kunnen aantonen dat de 

onderhoudsgelden wel betaald werden. De wet voorziet geen sanctie als de schuldenaar niet binnen die 

termijn reageert. Toch kan de DAVO laattijdige bewijzen niet negeren. De rechter zal ze immers in 

aanmerking nemen als er een procedure wordt opgestart. Cijfers uit het evaluatieverslag van 2010 

tonen aan dat 92 % van de schuldenaars niet tijdig reageren. Dat brengt een vertraging met zich mee 

en in sommige gevallen moet de procedure herbegonnen worden. Dat is het geval als het mandaat dat 

de aanvrager voor akkoord terugstuurde na laattijdige reactie van de schuldenaar niet correct blijkt te 

zijn. Het komt ook voor dat de schuldenaar onmiddellijk na de kennisgeving van de aanvraag tot 

tegemoetkoming overgaat tot het betalen van de achterstallen aan de schuldeiser hoewel de 



89 
 

werkingskosten van 10 % sensu stricto pas na kennisgeving van de beslissing verschuldigd zijn. 

Sommige schuldenaars geloven dat de DAVO onbevoegd wordt als ze onmiddellijk en rechtstreeks 

hun achterstallen aanzuiveren. Niets is minder waar. Ze bleven op het moment van de aanvraag 

immers in gebreke die achterstallen te betalen.  

Interesten beginnen in principe te lopen vanaf de ingebrekestelling. Aangezien de kennisgeving van de 

beslissing aan de onderhoudsplichtige als aanmaning wordt beschouwd, zou een wetgevend initiatief 

de discussies omtrent de aanvang van de interesten vermijden. 

Nog een ander probleem stelt zich bij de toekenning van een afbetalingsplan door de rechter. De kloof 

tussen de verschuldigde achterstallige en/of toekomstige onderhoudsgelden en het te betalen bedrag 

ingevolge het afbetalingsplan enerzijds en de inkomsten van de onderhoudsplichtige anderzijds is vaak 

te groot. In een groot aantal gevallen kan de onderhoudsplichtige het bedrag dat de rechter voorstelt 

niet betalen. Maar als de rechter een bedrag vastlegt dat lager is dan de maandelijks verschuldigde 

onderhoudsbijdrage, zal de situatie van alimentatiegerechtigde verslechteren aangezien zijn schuld zal 

oplopen.  

Als de onderhoudsplichtige toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling, heeft dat nadelige 

gevolgen voor de onderhoudsschuldeiser. Ingevolge artikel 1412 Ger. W. geniet de 

alimentatiegerechtigde een ‘supervoorrecht’ indien hij of zij in samenloop komt met andere 

schuldeisers. Dat impliceert dat hij onbeperkt beslag kan leggen op het inkomen van de 

onderhoudsplichtige. Door de collectieve schuldenregeling worden de individuele middelen tot 

tenuitvoerlegging tot betaling van een geldsom geschorst en verliest het artikel 1412 Ger. W. zijn nut. 

De nog te vervallen termijnen kan de onderhoudsplichtige betalen aan de onderhoudsgerechtigde, wat 

een uitzondering is op de gelijkheid tussen schuldeisers.
416

 Als de rechter moet overgaan tot 

kwijtschelding van schulden of zelfs van kapitaal omdat andere maatregelen
417

 niet volstaan, kan dat 

enkel onder bepaalde voorwaarden. De gelijkheid van de schuldeisers moet eerbiedigd worden, 

behalve wat de lopende onderhoudsverplichtingen betreft. Vervolgens kan de rechter geen 

kwijtschelding verlenen voor de onderhoudsgelden die niet vervallen zijn op de dag van de uitspraak 

over de vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling.
418

 De alimentatiegerechtigde wordt 

tijdens de collectieve schuldenregeling met andere woorden gelijkgesteld met andere schuldeisers voor 

wat de achterstallige onderhoudsgelden betreft. Die uitzonderingen gelden ook als de rechter moet 

overgaan tot volledige kwijtschelding van schulden zonder aanzuiveringsregeling, als de minnelijke 

noch de gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan worden toegepast omdat de verzoeker over 

onvoldoende middelen beschikt. 

 

                                                           
416

Art. 1675/7 §3 Ger. W.: De beschikking van toelaatbaarheid houdt voor de verzoeker het verbod in om, 

behoudens toestemming van de rechter: 

- enige daad te stellen die een normaal vermogensbeheer te buiten gaat; 

- enige daad te stellen die een schuldeiser zou bevoordelen, behoudens de betaling van een onderhoudsschuld 

voor zover deze geen achterstallen betreft; 

- zijn onvermogen te vergroten. 
417

Art.1675/12 §1 Ger. W.: De rechter, kan, mits eerbiediging van de gelijkheid onder schuldeisers, een 

gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen die de volgende maatregelen kan bevatten: 

1° uitstel of herschikking van betaling van de schulden in hoofdsom, interesten en kosten; 

2° vermindering van de conventionele rentevoet tot de wettelijke rentevoet; 

3° gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de moratoire interesten, vergoedingen en kosten. 
418

 Art. 1675/13 §3 Ger. W.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101005%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1967101005&table_name=WET&nm=1967101056&la=N&chercher=t&dt=GERECHTELIJK+WETBOEK&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=collectieve+schuldenregeling&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27GERECHTELIJK%27%2526+%27WETBOEK%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27collectieve%27%2526+%27schuldenregeling%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27collectieve%27%2526+%27schuldenregeling%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=28&imgcn.y=3#Art.1675/11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101005%2FN&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=2&cn=1967101005&table_name=WET&nm=1967101056&la=N&chercher=t&dt=GERECHTELIJK+WETBOEK&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=collectieve+schuldenregeling&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27GERECHTELIJK%27%2526+%27WETBOEK%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27collectieve%27%2526+%27schuldenregeling%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27collectieve%27%2526+%27schuldenregeling%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&imgcn.x=28&imgcn.y=3#Art.1675/11
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e) Wetsvoorstel 

 

Het wetsvoorstel
419

 om de onderhoudsgerechtigde meer bescherming te bieden als de 

onderhoudsplichtige toegelaten wordt tot de collectieve schuldenregeling houdt twee veranderingen in. 

Ten eerste zou de rechter de achterstallige onderhoudsgelden niet meer kunnen kwijtschelden, noch bij 

een gerechtelijke aanzuiveringsregeling, noch bij een volledige kwijtschelding. Ten tweede zou in de 

hypotheekwet een algemeen voorrecht op roerende goederen worden ingevoerd voor de 

onderhoudsschulden. Als de onderhoudsgerechtigde dat voorrecht voor een onbeperkt bedrag zou 

verkrijgen, zouden de slaagkansen van de minnelijke aanzuiveringsregeling in het gedrang kunnen 

komen. Om die reden zou het bedrag waarop de onderhoudsgerechtigde een voorrang geniet, tot 5000 

euro worden ingeperkt. 

In de huidige wetgeving dienen de werkingskosten van de DAVO door zowel de onderhoudsplichtige 

als de onderhoudsgerechtigde betaald te worden. Dat de onderhoudsplichtige moet bijdragen in die 

kosten is logisch en het zet hem ook aan zijn onderhoudsverplichting na te komen. Maar dat er 5 % 

kosten in mindering worden gebracht van het ingevorderde of geïnde bedrag bij de doorstorting aan de 

onderhoudsgerechtigde roept de vraag op of dat wel sociaal rechtvaardig is. De schuldeiser wordt als 

het ware bestraft omdat zijn schuldenaar nalaat zijn onderhoudsplicht na te komen. Er wordt dan ook 

voorgesteld de kosten uitsluitend bij de onderhoudsplichtige te leggen, in de hoop dat dat hem ertoe 

zal aanzetten spontaan te betalen.
420

 

Met het wetsvoorstel wil men ook het inkomensplafond verhogen dat niet overschreden mag worden 

om aanspraak te kunnen maken op voorschotten op het onderhoudsgeld van de kinderen. Zo wil men 

beroepsactieve alleenstaande ouders gemotiveerd houden om te werken zonder hen uit te sluiten uit de 

voorschottenregeling. Ten slotte is de voorschottenregeling in het leven geroepen om de armoede 

waarmee onderhoudsgerechtigden geconfronteerd worden te bestrijden. 

Daarnaast wil men ook iets doen aan het laattijdig reageren door de onderhoudsplichtige op de 

kennisgeving van aanvraag. Een late reactie vertraagt immers niet alleen de procedure, soms leidt ze er 

zelfs toe dat de procedure herbegonnen moet worden. Daarom wordt voorgesteld de 

onderhoudsplichtige te bestraffen als hij of zij niet binnen de vijftien dagen reageert door de gegevens 

die vermeld worden in de aanvraag als correct te beschouwen. Hij kan die gegevens enkel nog 

aanvechten indien hij het bewijs levert van overmacht of kwade trouw in hoofde van de 

onderhoudsgerechtigde. De DAVO dient bij de kennisgeving van de aanvraag die sanctie op een 

duidelijke manier te vermelden zodat onderhoudsplichtigen aangespoord worden tijdig te reageren.  

De DAVO is bevoegd voor het innen en invorderen van onderhoudsgelden. De dienst treedt van 

rechtswege in de plaats van de onderhoudsgerechtigde voor wat de toegekende voorschotten betreft. 

Cijfers tonen aan dat de DAVO moeilijkheden ondervindt bij het terugvorderen van voorschotten en 

achterstallen van de onderhoudsplichtige. De DAVO moest 194,1 miljoen euro invorderen in het jaar 

2009 en zo’n 217 miljoen euro in 2010. Het ingevorderde bedrag beperkte zich tot 33,7 miljoen euro 

in 2009 en tot 45 miljoen euro in 2010. Om de slaagkansen van de invordering voor de DAVO te 

                                                           
419

 Wetsvoorstel (C. FRANSSEN et al.) houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 

2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden, Parl.St. Senaat 2011-

12, nr. 5-1439/1. 
420

 Wetsvoorstel (C. FRANSSEN et al.) houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 

2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het 

Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden, Parl.St. Senaat 2011-

12, nr. 5-1439/1. 
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vergroten werd voorgesteld de tweede paragraaf van het artikel 16 te schrappen. Daarin wordt een 

beperking van het beslagbaar bedrag voorzien. De DAVO kan geen onderhoudsgelden vorderen onder 

het bedrag van het leefloon in tegenstelling tot de onderhoudsgerechtigde die ingevolge artikel 1412 

Ger. W. beslag kan leggen op het volledige bedrag van de inkomsten van de onderhoudsplichtige. Dat 

onderscheid tussen de invorderingsmogelijkheden van de onderhoudsgerechtigde en de DAVO zou 

men dus willen afschaffen, zodat de DAVO een hoger percentage onderhoudsschulden zou kunnen 

terugvorderen.  

Op vraag van de Evaluatiecommissie wordt voorgesteld een centraal bestand van vonnissen en akten 

houdende de toekenning van onderhoudsuitkeringen op te richten. Dat is geïnspireerd op het centraal 

bestand voor berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling. Dat bestand 

zou bijdragen tot een vlotte gegevensuitwisseling die onontbeerlijk is bij het opstellen van het dossier 

van aanvraag.
421

 

Het wetsvoorstel voorziet in een wijziging van het strafwetboek. Als de onderhoudsplichtige nalaat 

onderhoudsgeld te betalen, kan hij veroordeeld worden voor het strafrechtelijk misdrijf ‘verlating van 

familie’.
422

 De strafrechter kan de onderhoudsplichtige veroordelen zelfs zonder voorafgaande 

ingebrekestelling voor zover er geen gewone rechtsmiddelen meer voorhanden zijn tegen de 

rechterlijke beslissing die de onderhoudsverplichting oplegt.
423

 De praktijk toont echter aan dat de 

gevangenisstraf zelden toegepast wordt en niet-betalende schuldenaars nauwelijks afschrikt. Er wordt 

voorgesteld dat de rechter als sanctie het verval van het recht tot besturen van een motorrijtuig kan 

opleggen zoals in de Verenigde Staten.
424
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 Wetsvoorstel (Z. KHATTABIet al.) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 21 februari 

2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, wat de oprichting van een 

nationaal register van de rechterlijke beslissingen betreft, Parl.St. Senaat 2011-12, nr. 5-1515/1.  
422

 Artikel 391bisSw.: Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig tot 
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zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke 

blijft de termijnen ervan te kwijten. 
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Conclusie 

Uit dit onderzoek naar de moeilijkheden bij de gedwongen tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels 

tussen (ex-)echtgenoten kunnen we concluderen dat de gebrekkige redactie van de titel enerzijds en de 

beperkte bevoegdheid van de beslagrechter anderzijds aan de basis van de executieproblemen liggen.  

De beslagrechter moet oordelen over geschillen inzake de regelmatigheid en rechtmatigheid van de 

beslagen, zonder zich uit te spreken over de zaak ten gronde. Voor de gedwongen tenuitvoerlegging 

van een titel moet hij onderzoeken of de uitvoerbare titel bestaat enerzijds en of de daarin vermelde 

schuldvordering een zeker, vaststaand en opeisbaar karakter heeft anderzijds. Voor zijn beoordeling 

zal de beslagrechter een beperkt marginaal onderzoek moeten voeren waarbij hij onvermijdelijk 

kennisneemt van de grond van de zaak. Hoewel de beslagrechter de alimentatie niet kan afschaffen 

noch verminderen, dient hij wel de gewijzigde situatie tussen de partijen te onderzoeken om een 

oordeel te vellen over de actualiteit van de uitvoerbare titel. Het basisprincipe daarbij is dat hij de 

materieelrechtelijke verhouding tussen partijen slechts mag vaststellen zonder erin in te grijpen. Er 

bestaat geen discussie over dat hij eenvoudigweg kan vaststellen dat de alimentatievordering 

uitgedoofd is door betaling, schuldvergelijking of verjaring. De kwestie ligt delicater als hij een 

beslissing moet nemen die de grond van de zaak raakt zoals de totstandkoming van een dading, 

afbetalingsregeling of overeenkomst. Sinds het cassatiearrest van 15 januari 1999 is hij bevoegd te 

oordelen over het bestaan en de rechtsgeldigheid van een overeenkomst die werd gesloten na het 

ontstaan van de uitvoerbare titel. Aangezien daardoor de grens vervaagt tussen het vaststellen van de 

materieelrechtelijke verhouding tussen partijen waarvoor hij bevoegd is enerzijds en het erin ingrijpen 

waarvoor hij in principe niet bevoegd is anderzijds, moet de beslagrechter des te alerter zijn om de 

grenzen van zijn bevoegdheid niet te overschrijden. Er is evenwel geen duidelijk criterium om de 

grens te kunnen trekken tussen de bevoegdheid van de beslagrechter en die van de bodemrechter. 

Aangezien de beslagrechter slechts bevoegd is de tenuitvoerlegging te bevelen van hetgeen duidelijk 

vermeld staat in de uitvoerbare titel, kunnen executieproblemen voorkomen worden door de 

uitvoerbare titel nauwkeurig op te stellen. Een eerste executieprobleem kan liggen in de 

onvolledigheid van de titel. Zo kan het gebeuren dat de partijen nagelaten hebben interesten te 

vorderen. De beslagrechter is uitsluitend bevoegd de tenuitvoerlegging te bevelen van hetgeen vermeld 

staat in de titel. Hij mag de titel niet aanvullen. Daarnaast veroorzaken dubbelzinnige of onduidelijke 

clausules problemen. De beslagrechter mag de draagwijdte van de titel immers niet interpreteren. Hij 

zal dus slechts de gedwongen tenuitvoerlegging kunnen bevelen in de mate dat de uitvoerbare titel 

hem dat toelaat.  

Om die reden is het aangeraden dat partijen die een familierechtelijke overeenkomst willen sluiten 

daarvoor de hulp van een ervaren jurist inroepen. De advocaat of notaris in kwestie moet de concrete 

bedoeling van de partijen achterhalen. Voor de onderhoudsbijdrage tussen (ex-)echtgenoten zullen 

vooral de verval- en herzieningsclausules volledig en duidelijk moeten zijn. Het is daarom ook af te 

raden subjectieve clausules op te nemen. De onderhoudsverplichting van ouders ten aanzien van 

kinderen raakt de openbare orde. Juristen moeten erover waken geen verboden clausules op te stellen 

die het obligatio-aspect van de onderhoudsverplichting raken. Over de verdeelsleutel tussen ouders, 

het zogenaamde contributio-aspect, mogen wel overeenkomsten gesloten worden zoals bijvoorbeeld 

een nihilbeding. Zowel de gewone als de buitengewone kosten dienen met de nodige zorgvuldigheid te 

worden bepaald. De buitengewone kosten kunnen worden beschouwd als de extra uitgaven die niet 

opgenomen worden in de maandelijkse kosten wegens hun onregelmatige karakter. Het is een 
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kostenregeling voor uitgaven die sporadisch voorkomen zoals het aankopen van een computer of een 

bril, het betalen van taalkampen en vakanties of medische kosten. De buitengewone kostenclausule in 

de EOT-akte dient met zorg te worden opgesteld door op een zo ruim mogelijke manier te anticiperen 

op toekomstige omstandigheden. Het is weliswaar onmogelijk alle toekomstige gebeurtenissen te 

voorzien. Met de wet van 19 maart 2010 werden de buitengewone kosten voor het eerst gedefinieerd. 

Maar die wet heeft het aantal executieproblemen nauwelijks doen afnemen. Toch kunnen dergelijke 

problemen alleen vermeden worden als er ondubbelzinnig wordt vermeld welke uitgaven precies een 

gewone dan wel een buitengewone kost uitmaken, hoe het voorafgaand overleg zal plaatsvinden, 

welke verdeelsleutel er moet worden gehanteerd voor de berekening van het aandeel dat elke ouder in 

de kosten moet bijdragen, aan wie en op welk tijdstip die moet worden betaald en op welke wijze de 

betaling moet gebeuren.  

Door het bijzondere statuut van de alimentatievordering wordt de alimentatiegerechtigde op tal van 

vlakken bevoorrecht in het executierecht. Dat komt niet enkel tot uiting in de specifieke 

invorderingsmogelijkheden die de alimentatiegerechtigde geniet, maar ook in andere wetsbepalingen 

die de bescherming van de alimentatiegerechtigde beogen.  

Eén van de voordelen betreft het zogenaamde supervoorrecht. De alimentatiegerechtigde kan 

onbeperkt beslag leggen op het inkomen van de nalatige onderhoudsplichtige, aangezien de grenzen 

voor de berekening van het beslagbare bedrag niet tegenstelbaar zijn aan de alimentatieschuldeiser. 

Verder zal hij in geval van samenloop met andere schuldeisers van de onderhoudsplichtige voorrang 

krijgen ter voldoening van zijn alimentatievordering. Dat supervoorrecht is ook van toepassing 

wanneer er aan de alimentatiegerechtigde een ontvangstmachtiging werd toegekend. Daarbij verkrijgt 

hij de mogelijkheid om de geldsommen rechtstreeks te innen bij de schuldenaar van de 

onderhoudsplichtige. Hoewel er nog steeds discussie bestaat over de juridische kwalificatie van de 

machtiging als uitvoeringsmodaliteit enerzijds en de autonome sanctie anderzijds, is het een snelle en 

goedkope procedure voor de alimentatiegerechtigde om zijn onderhoudsgeld te bekomen. Hij kan niet 

alleen terugvallen op de beslaglegging en de ontvangstmachtiging, hij kan ook een beroep doen op de 

Dienst Alimentatievorderingen (DAVO). De DAVO kan beperkte voorschotten toekennen voor de 

onderhoudsbijdrage van kinderen als de onderhoudsplichtige twee al dan niet opeenvolgende maanden 

in een tijdspanne van twaalf maanden vóór het indienen van de aanvraag tot tegemoetkoming in 

gebreke is gebleven het onderhoudsgeld te betalen. De DAVO zal na het betalen van de voorschotten 

van rechtswege in de plaats treden van de onderhoudsgerechtigde om de betaalde voorschotten terug te 

vorderen. Zowel voor de onderhoudsbijdrage van kinderen als voor die tussen (ex-)echtgenoten kan de 

alimentatiegerechtigde de DAVO verzoeken het onderhoudsgeld in zijn naam in te vorderen. Als de 

onderhoudsplichtige niet vrijwillig betaalt, zal de DAVO door middel van een dwangbevel overgaan 

tot uitvoerend beslag onder derden. We stellen vast dat de efficiëntie van de dienst lijdt onder de vele 

mankementen die de wet vertoont. Een wetgevend initiatief dringt zich op.  

Verschillende wetsartikels hebben tot doel te verhinderen dat de alimentatiegerechtigde plots geen 

onderhoudsbijdrage meer zou ontvangen. De verboden om onderhoudsgelden te kantonneren, 

schuldvergelijking toe te passen en termijnen van respijt te verlenen voor alimentatievorderingen 

werden allemaal uitgevaardigd om de alimentatiegerechtigde te beschermen. De verantwoording 

daarvoor ligt in het dringende karakter van de alimentatiegelden. Die zijn immers onmiddellijk nodig 

om in het levensonderhoud van de ouders zelf en/of de kinderen te voorzien. Ook de 

onderhoudsplichtige geniet bescherming in die zin dat de verjaringstermijn van periodieke 

onderhoudsschulden werd verkort. Enerzijds verhindert een kortere verjaringstermijn een onbewuste 

opstapeling van onderhoudsschulden en anderzijds zet het de alimentatiegerechtigde aan om zijn 

alimentatiegelden in te vorderen.  
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Ook al heeft de alimentatiegerechtigde een bevoorrechte positie in het executierecht, in de praktijk 

duren al de procedures om de niet-betaalde onderhoudsgelden af te dwingen erg lang. Daardoor kan de 

alimentatiegerechtigde in financiële problemen terechtkomen. Als er geen uitvoerbare titel is of als die 

gebrekkig werd opgesteld, zijn de gevolgen voor de onderhoudsgerechtigde en het kind voor wie 

alimentatie moet worden betaald vaak niet te overzien. Daaruit kunnen we besluiten dat (ex-

)echtgenoten meer bewust moeten worden gemaakt van het belang van duidelijke en volledige 

afspraken en dat ze daarbij beter moeten worden begeleid. Alleen zo kunnen executieproblemen in de 

toekomst vermeden worden. 
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