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INLEIDING 
 

 

1. Deze masterproef handelt over de terugvordering door het OCMW van de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening en het leefloon op de onderhoudsplichtige familieleden van de 

hulpgenieter. Ondanks het feit dat ik niet erg vertrouwd was met de materie, sprak dit onderwerp me 

onmiddellijk aan toen ik de lijst van mogelijke thema’s voor masterproeven van promotor Professor 

Gerd Verschelden doornam. Vooral het gegeven dat het ging om een praktisch thema dat dicht bij de 

mensen staat, maar ook het feit dat ik ondertussen geprikkeld was om meer te weten te komen over 

deze kwestie, zorgde dat ik ervoor koos me verder te verdiepen in het OCMW-verhaalrecht.   

 

2. De verplichting, in sommige gevallen de mogelijkheid, voor het OCMW om de gemaakte kosten 

te recupereren bij de onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde, is gesteund op de 

basissolidariteit die geacht wordt aanwezig te zijn tussen zorgbehoevende en gezonde familieleden. 

Hoewel dit principe op het eerste zicht voor velen wellicht vanzelfsprekend lijkt, is het dat in de praktijk 

vaak allesbehalve. Zo leidt de onderhoudsplicht vaak tot ruzies, zijn ouderen beschaamd als ze 

opnieuw geld moeten vragen aan hun kinderen, om nog maar te zwijgen van de situatie waarin 

kinderen jarenlang affectief en financieel verwaarloosd werden door hun ouders om dan plots te 

worden geconfronteerd met de verplichting bij te de dragen in de kosten van hun onderhoud. Tot op 

de dag van vandaag blijft er dan ook discussie bestaan omtrent het al dan niet afschaffen van het 

principe van het verhaal op de onderhoudsplichtigen.  

In deze bijdrage wordt gezocht naar een antwoord op de vraag wat de precieze draagwijdte is van het 

OCMW-verhaalrecht op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde. Zo komen onder andere de 

vragen ‘op wie mag of moet er verhaald worden?’, ‘waarvoor kan er precies verhaal worden 

uitgeoefend?’, ‘welke voorwaarden dienen vervuld te zijn opdat er verhaal kan worden uitgeoefend?’ 

aan bod. Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de onduidelijkheden en de daarmee gepaard gaande 

discussies in de rechtspraak en rechtsleer die sommige wettelijke bepalingen met zich meebrengen. 

 

Daar een goed inzicht in de materie van de onderhoudsplichtigen essentieel is om de uiteenzetting 

over het OCMW-verhaalrecht op de onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde te kunnen 

begrijpen, vangt deze masterproef in hoofdstuk 1 aan met een beknopte uiteenzetting van de 

basisprincipes van het onderhoudsrecht. Alvorens over te gaan tot de kern van dit werk, wordt in 

hoofdstuk 2 eerst nog even kort stilgestaan bij de begrippen ‘openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn’, ‘recht op maatschappelijke dienstverlening’ en ‘recht op maatschappelijke integratie. In 

hoofdstuk 3 komen we uiteindelijk tot het eigenlijke onderwerp van deze bijdrage, namelijk het 

verhaal van het OCMW voor de kosten van maatschappelijke dienstverlening en het leefloon op de 

onderhoudsplichtigen van de begunstigde. Na een inleidende sectie waarin de wettelijke basis, de 

historiek en de kenmerken van het verhaalrecht worden toegelicht (afdeling 1), worden de 

toepassingsvoorwaarden voor de uitoefening van dit recht opgesomd (afdeling 2). Daarna volgt een 

uitgebreide afdeling over de omvang van het verhaalrecht, waarin de verschillende beperkingen die 

ter zake van toepassing zijn in kaart worden gebracht (afdeling 3). Aansluitend wordt er een afdeling 

gewijd aan de mogelijkheid voor het OCMW om te verzaken aan de terugvordering (afdeling 4). Nadat 

de situatie wordt besproken waarin er tegelijkertijd verhaal wordt uitgeoefend  voor de kosten van de 

maatschappelijke dienstverlening en het leefloon (afdeling 5), komt de toelichting van de verschillende 

stappen die gevolgd moeten worden in geval er effectief overgegaan wordt tot terugvordering van de 

gemaakte kosten aan bod (afdeling 6) om ten slotte te eindigen met de toepasselijke 

verjaringstermijnen (afdeling 7). Gelet op de talrijke overeenkomsten tussen het verhaal van de kosten 
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van maatschappelijke dienstverlening enerzijds en het verhaal van het leefloon anderzijds koos ik 

ervoor om beide vormen samen te behandelen in één enkel hoofdstuk. Aangezien de regeling van het 

verhaalrecht echter niet op alle vlakken volledig identiek is, wordt er voor die materies waar de 

regeling uiteenlopend is, een opsplitsing gemaakt tussen de kosten van de maatschappelijke 

dienstverlening en die van het leefloon.  

 

3. Naast de mogelijkheid voor het OCMW om de in het kader van de hulpverlening gemaakte 

kosten terug te vorderen ten aanzien van de onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde, 

bestaan er nog andere vormen van terugbetaling door particulieren. Zo is het in een aantal gevallen 

en onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een  verhaal in te stellen tegen de begunstigde zelf dan 

wel tegen degenen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of de ziekte die het verstrekken van de 

hulpverlening noodzakelijk heeft gemaakt. Ook de erfgenamen of legatarissen andere dan deze die 

onderhoudsplichtig zijn, kunnen in een welbepaald geval aangesproken worden door het OCMW. 

Gelet op de beperkte omvang van de masterproef komen deze vormen van terugvordering hier echter 

niet aan bod. Bovendien was het, eveneens omwille van het begrensd karakter van deze bijdrage, niet 

haalbaar een uitgebreid praktijkonderzoek te doen. Om toch enigszins een idee te hebben over hoe 

het OCMW-verhaalrecht in de praktijk daadwerkelijk wordt opgevat, hield ik een kleine steekproef 

door aan een tiental centrums een vragenlijst op te sturen. Daarin werd onder andere gepeild naar de 

economische opbrengst van de terugvorderingsacties, naar de mate waarin het OCMW daadwerkelijk 

overgaat tot terugvordering in die gevallen waar er slechts een verhaalrecht bestaat, maar ook naar 

de problemen die men ter zake ervaart.    
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HOODFDSTUK 1. ONDERHOUDSPLICHTIGEN   



Hoofdstuk 1. Onderhoudsplichtigen 4 

 

AFDELING 1. INDELING OP BASIS VAN DE RELATIE TUSSEN ONDERHOUDSPLICHTIGE EN 

ONDERHOUDSGERECHTIGDE  

1. Zoals ik reeds in de inleiding kort aanstipte, is het om de draagwijdte van het verhaalrecht van 

het OCMW op de onderhoudsplichtigen ten volle te kunnen begrijpen, belangrijk om eerst de 

basisprincipes van het onderhoudsrecht, zoals deze vervat liggen in het Burgerlijk Wetboek, kort uiteen 

te zetten. Teneinde te kunnen nagaan of het OCMW verhaal kan uitoefenen op de 

onderhoudsplichtigen is het namelijk essentieel om precies te weten in welke situaties bepaalde 

personen al dan niet onderhoudsplichtig zijn, wat de omvang is van deze onderhoudsplicht en wanneer 

ze een einde neemt. Om een duidelijk overzicht weer te geven, werd gekozen voor een indeling op 

basis van de relatie tussen de onderhoudsplichtige en de onderhoudsgerechtigde. Over het algemeen 

kunnen in het onderhoudsrecht negen soorten relaties worden onderscheiden: die tussen ouder en 

kind, pleegvoogd en pleegkind, stiefouder en stiefkind, schoonouder en schoonkind, tussen 

echtgenoten, wettelijk samenwonenden, ex-echtgenoten en gewezen samenwonenden. Ten slotte 

vervult ook de nalatenschap een bijzondere functie in het onderhoudsrecht. Voor sommige van deze 

relaties is de onderhoudsverplichting wederkerig en geldt ze dus in beide richtingen, terwijl dat bij 

anderen dan weer niet zo is. Gelet op het eigenlijke topic van deze bijdrage, wordt hierna slechts een 

beknopt overzicht van de onderhoudsplichtigen weergegeven zonder daarbij tot in de details te gaan. 

§ 1. Ouder – kind 

A. HULPVERPLICHTING VAN DE OUDERS TEN AANZIEN VAN HUN NIET-ZELFSTANDIGE 

KINDEREN (ARTIKEL 203, §1 BW) 

2. Luidens artikel 203, § 1 Burgerlijk Wetboek dienen de ouders naar evenredigheid van hun 

middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de 

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

deze verplichting door na de meerderjarigheid van het kind. De ouders zijn met andere woorden 

verplicht om hun kinderen levensonderhoud te verstrekken tot het ogenblik dat de opleiding van de 

kinderen voltooid is. De grondslag van deze verplichting is gelegen in de afstamming en het doet 

daarbij niet ter zake op welke wijze de afstammingsband is gevestigd: binnen of buiten het huwelijk, 

gewone afstamming dan wel adoptieve afstamming.  

 

3. Aangezien we hier te maken hebben met een bijzondere onderhoudsverplichting, zijn er een 

aantal afwijkingen op het gemeenrechtelijk onderhoudsrecht. Om te beginnen hangt het bestaan van 

deze plicht niet af van de staat van behoeftigheid van het betrokken kind zodat het kind recht heeft 

om de levensstandaard van de ouders te delen. Daarnaast is de verplichting van artikel 230, § 1 

Burgerlijk Wetboek niet wederkerig, maar eenzijdig en bestaat ze enkel in hoofde van de ouders ten 

opzichte van hun kinderen, niet in hoofde van de grootouders ten opzichte van hun kleinkinderen1. 

Een laatste afwijking van het gemeen recht is dat de verplichting geen blijvend, maar een tijdelijk 

karakter heeft. Zoals eerder reeds gezegd, houdt de verplichting voor de ouders om levensonderhoud 

te verstrekken aan hun kinderen op vanaf het ogenblik dat de opleiding van de kinderen is voltooid. In 

praktijk zorgt dat laatste echter voor heel wat problemen, want wanneer is er precies sprake van het 

voltooien van de opleiding? In dat verband kunnen er op grond van de rechtspraak een aantal 

vuistregel worden geformuleerd, waaruit blijkt dat het fout is aan te nemen dat de ouders in alle 

hypotheses verplicht zijn tussen te komen in de levensbehoeften en studiekosten van hun 

meerderjarige studerende zoon of dochter. Zo moeten de studies een normale voortgang kennen2. 

                                                           
1 Cass. 14 februari 1947, RCJB 1950, 169, noot J. DABIN. 
2 P. DE CRAENE, “Verplichtingen van de ouders: enige betwistingen omtrent art. 203 BW”, TGR 1995, (42) 46, nrs. 21-23. 
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Tragische familiale omstandigheden of opvoedkundige verwaarlozing door de ouders kunnen evenwel 

een bijkomende verlenging rechtvaardigen. Daarnaast eindigt de ouderlijke plicht bij het verwerven 

van een einddiploma van het hoger onderwijs dat toegang heeft tot de arbeidsmarkt, met die nuance 

dat een uitzonderlijke verlenging mogelijk is voor korte aanvullende of gespecialiseerde studies of voor 

studies die een normale voortzetting vormen van reeds voltooide studies. Volgens de rechtspraak 

moet er ten slotte ook rekening gehouden worden met de eigen inkomsten van de student, met de 

financiële mogelijkheden van de ouders en met de al dan niet huwelijkse staat van de studerende3.  

 

4. Artikel 203bis, § 1 Burgerlijk Wetboek geeft aan wat bedoeld wordt met ‘bijdrage naar 

evenredigheid van de middelen’. Elke ouder moet bijdragen in de kosten die voortvloeien uit deze 

bijzondere onderhoudsverplichting in verhouding tot zijn respectievelijk aandeel in de samengevoegde 

middelen. De evenredigheid van middelen slaat aldus op de omvang van de bijdrage van elke ouder 

ten opzichte van de andere en niet op de omvang van de totale bijdrage van beide ouders samen ten 

opzichte van het kind. 

 

5. Lange tijd bestond er onduidelijkheid of van het beginsel dat inzake onderhoudsaanspraken 

geen exceptie van onwaardigheid bestaat, kon worden afgestapt in de ouder-kind relatie, daar zij 

elkaar wederzijds respect verschuldigd zijn ex artikel 371 Burgerlijk Wetboek. Zo hebben een aantal 

rechtbanken in het verleden reeds het recht op onderhoud aan kinderen ontzegd in gevallen waarin 

deze laatste niet de nodige eerbied voor hun ouders aan de dag hadden gelegd4. Uiteindelijk werd de 

knoop alsnog doorgehakt door het Hof van Cassatie in 2010, door te stellen dat het recht van het kind 

op een bijzondere onderhoudsbijdrage ex artikel 203 Burgerlijk Wetboek van openbare orde is. De 

afwezigheid van respect, waarnaar in artikel 371 Burgerlijk Wetboek wordt verwezen, vormt bijgevolg 

geen wettelijke uitsluitingsgrond5.  

B. WEDERKERIGE ONDERHOUDSVERPLICHTING TUSSEN BLOEDVERWANTEN IN DE RECHTE 

LIJN (ARTIKEL 207 JUNCTO 205 BW) 

6. Luidens artikel 205 Burgerlijk Wetboek zijn de kinderen levensonderhoud verschuldigd aan 

hun ouders en hun andere bloedverwanten in de opgaande lijn die behoeftig zijn. De verplichting die 

uit deze bepaling voortvloeit, is wederkerig (art. 207 BW), zodat we hier te maken hebben met een 

gemeenrechtelijke onderhoudsverplichting tussen bloedverwanten in de rechte lijn. Een gelijkaardige 

onderhoudsverplichting tussen zijverwanten bestaat niet, zelfs niet tussen volle broers en zusters, 

maar het is wel mogelijk dat, gelet op de omstandigheden, het bestaan van een natuurlijke verbintenis 

aanvaard wordt. In dat geval moet het gaan om een natuurlijke verbintenis die in geval van uitvoering 

of belofte tot uitvoering omzetbaar is in een afdwingbare civielrechtelijke verbintenis6.  

 

Het voorwerp van deze gemeenrechtelijke onderhoudsverplichting is levensonderhoud, dit is alles  wat 

noodzakelijk is om een menswaardig bestaan te leiden. Levensonderhoud houdt dus meer in dan enkel 

datgene wat nodig is om in leven te blijven; naast voeding, kledij, huisvesting, verwarming, omvat het 

ook redelijke ontspanning, medische verzorging enzovoort.  

 

7. Ter zake gelden er een aantal grondvoorwaarden opdat iemand zijn recht op levensonderhoud 

kan uitoefenen. Zo bepaalt artikel 208 Burgerlijk Wetboek dat levensonderhoud slechts wordt 

                                                           
3 P. DE CRAENE, “Verplichtingen van de ouders: enige betwistingen omtrent art. 203 BW”, TGR 1995, (42) 46-48, nrs. 24-31.  
4 Vred. Brugge 14 mei 1976, RW 1979-80, 1783; Vred. Brugge 9 december 1977, RW 1979-80, 1787; Rb. Brussel 31 december 
1991, RW 1991-92, 1328. 
5 Cass. 3 juni 2010, AR C090125N. 
6 Luik 3 april 1947, RCJB 1948, 82, noot J. DABIN. 
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toegestaan naar verhouding van de behoeften van hem die het vordert en van het vermogen van hem 

die het verschuldigd is. Daaruit volgt dat er drie elementen aanwezig dienen te zijn opdat er een 

onderhoudsplicht ex artikel 208 Burgerlijk Wetboek zou bestaan: degene die zich op de 

onderhoudsplicht beroept, moet behoeftig zijn, de persoon die wordt aangesproken dient over 

voldoende middelen te beschikken en er moet een band van bloed- of aanverwantschap zijn tussen 

schuldeiser en schuldenaar, in casu de kinderen en hun ouders.  

Wat de eerste vereiste betreft, moet worden opgemerkt dat iemand die behoeftig is, zich niet per 

definitie bevindt in een toestand waarin het levensnoodzakelijke ontbreekt. Behoeftigheid is een 

relatieve noodtoestand die de onmogelijkheid omvat om in onderhoud te voorzien door eigen 

middelen. Bij de beoordeling van de behoeftigheid zal er onder andere rekening gehouden worden 

met de leeftijd, het geslacht, de gezondheidstoestand, de kinderlast, de intellectuele mogelijkheden 

en de positie op de arbeidsmarkt van de schuldenaar en de schuldeiser. Bovendien mag de 

behoeftigheid niet het directe gevolg zijn van de onwil of van de fouten van de betrokkene. Zo zal een 

persoon die zijn kapitaal grotendeels verkwist aan drank en daardoor behoeftig wordt, geen 

levensonderhoud kunnen vorderen op grond van artikel 205 Burgerlijk Wetboek. De principes inzake 

de behoeften van de schuldeiser gelden mutatis mutandis voor ‘het vermogen’ van de schuldenaar.  

Bij de bepaling van de draagkracht van de schuldeiser en de schuldenaar wordt rekening gehouden 

met diens gezinslasten en gezinsinkomsten. In verband hiermee stelde het Hof van Cassatie in 1969 

dat levensonderhoud ex artikel 208 Burgerlijk Wetboek alles omvat wat noodzakelijk is voor het leven, 

niet alleen van de schuldeiser van de uitkering tot onderhoud, maar ook van alle personen die te zijnen 

laste zijn en jegens wie hij krachtens de wet levensonderhoud verschuldigd is7. Deze stelling volgen 

zou echter leiden tot een te ruime onderhoudsverplichting van de schuldenaar ex artikel 208 Burgerlijk 

Wetboek, aangezien hem in dergelijk geval een onderhoudsverplichting wordt opgelegd waartoe hij in 

rechte niet gehouden is. Het is dan ook aan te raden om de gezinslasten in aanmerking te nemen bij 

het bepalen van de behoeften zonder dat dit echter zo ver gaat dat de schuldenaar een bijkomende, 

onbestaande onderhoudsplicht wordt opgelegd.  

Een belangrijk principe ten slotte is dat er ook hier in beginsel geen oorzaken van onwaardigheid 

bestaan, tenzij een wettekst uitdrukkelijk anders bepaalt. De jeugdbeschermingswet bevat 

bijvoorbeeld zo’n uitzondering door te stellen dat de ouder die uit het ouderlijk gezag werd ontzet, zijn 

recht op onderhoud jegens zijn kind en diens afstammelingen verliest8. 

  

8. Naast de grondvoorwaarden kunnen er ook een aantal juridische kenmerken van de 

onderhoudsverplichting worden onderscheiden. Zo is de verplichting die voortvloeit uit artikel 205 

Burgerlijk Wetboek wederkerig (art. 207 BW), wat tot gevolg heeft dat de kinderen niet enkel 

onderhoudsplichtig maar ook potentieel onderhoudsgerechtigd zijn ten aanzien van hun ouders en 

hun andere bloedverwanten in de opgaande lijn. Daarnaast is de onderhoudsverplichting, in 

tegenstelling tot de bijzondere verplichting ex artikel 203 Burgerlijk Wetboek, niet van openbare orde 

maar van dwingend recht. Een ander kenmerk is het veranderlijke karakter. Daar het bedrag van het 

onderhoudsgeld steeds in verhouding moet staan tot de behoeften van hem die het vordert en het 

vermogen van hem die het verschuldigd is, kan het bedrag steeds worden verhoogd, verlaagd of zelfs 

afgeschaft, naargelang de inkomsten van de schuldenaar en de behoeften van de schuldeiser verhogen 

of verlagen. Verder wordt de onderhoudsvordering ook gekenmerkt door haar strikt persoonlijk 

karakter, waardoor ze niet kan worden overgedragen, ze niet kan worden uitgeoefend bij zijdelingse 

vordering ex artikel 1166 Burgerlijk Wetboek en ze eindigt bij de dood van de onderhoudsgerechtigde 

en de onderhoudsplichtige. Een laatste aspect waar rekening mee moet worden gehouden, betreft de 

gedeeltelijke onbeslagbaarheid van de onderhoudsgelden. Net zoals de lonen zijn de toegewezen 

onderhoudsgelden ten dele niet vatbaar voor inbeslagneming. Zo zijn de sommen boven 1.386 euro 

                                                           
7 Cass. 2 januari 1969, Arr.Cass. 1969, 411, Pas. 1969, I, 392 en RW 1968-69, 1372. 
8 Art. 33, 2e lid, 4° Jeugdbeschermingswet. 
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volledig beslagbaar, de bedragen tussen 1.149 euro en 1.386 euro voor twee vijfde, de bedragen 

tussen 1.069 euro en 1.149 euro voor een vijfde en voor de uitgekeerde bedragen onder de 1.069 euro 

ten slotte is er geen beslag mogelijk. Deze bedragen worden vermeerderd met 66 euro per kind ten 

laste (art. 1410, § 1, 1° jo art. 1409, § 1bis Ger.W.)9.  

C. HULPVERPLICHTING VAN DE VERMOEDELIJKE VADER (ARTIKEL 336 EN 339BIS BW) 

1. Artikel 336 Burgerlijk Wetboek 

9. Indien de afstamming van een kind langs vaderszijde niet vaststaat, kan van de vermoedelijke 

vader een onderhoudsbijdrage gevorderd worden op grond van artikel 203, § 1 Burgerlijk Wetboek. 

Met de vermoedelijke vader wordt hier bedoeld degene die met de moeder van het kind gemeenschap 

heeft gehad gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking, dit is van de 300e tot en met de 180e 

dag vóór de geboortedag (art. 326 BW).  

Daar de afwezigheid van het vaststaan van de afstamming van vaderszijde, terwijl die van moederszijde 

wel vaststaat, een belangrijke ontvankelijkheidsvoorwaarde vormt, kan de onderhoudsvordering ex 

artikel 336 Burgerlijk Wetboek slechts worden ingesteld hetzij namens een huwelijks kind ten aanzien 

van wie het vaderschap van de echtgenoot met succes betwist werd, hetzij namens een 

buitenhuwelijks kind ten aanzien van wie geen vaderlijke erkenning plaatsvond of deze erkenning met 

succes betwist werd en ten aanzien van wie het vaderschap niet gerechtelijk werd vastgesteld.  

 

Naast de ontvankelijkheidsvereiste is er ook de grondvereiste van bewijs van gemeenschap met de 

moeder gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking, een bewijs dat de openbare orde raakt10. 

Het bewijs kan door alle wettelijke middelen worden geleverd, zoals daar zijn de bekentenis van de 

verweerder, een getuigenis of zelfs vermoedens, zonder dat het daarbij vereist is dat wordt 

aangetoond dat de verweerder de biologische vader is. Door het bewijs van het biologische vaderschap 

via een deskundigenonderzoek wordt echter wel onrechtstreeks het bewijs van gemeenschap 

geleverd, weliswaar onder voorbehoud van de toepassing van een artificiële procreatietechniek. De 

vordering kan enkel worden afgewezen zo de verweerder bewijst dat hij zeker de vader niet is (art. 

338bis BW) of dat het kind via kunstmatige inseminatie werd verwekt. Voor de volledigheid moet nog 

worden opgemerkt dat het mogelijk is meerdere mannen aan te spreken op grond van artikel 336 

Burgerlijk Wetboek, maar er kan logischerwijze uiteindelijk slechts één man, namelijk de meest 

waarschijnlijke vader, door de rechter tot uitkering worden veroordeeld. 

 

10. Het gevolg van het succesvol instellen van een onderhoudsvordering tegen de vermoedelijke 

verwekker, is dat de eiser een onderhoudsbijdrage bekomt op grond van artikel 203, § 1 Burgerlijk 

Wetboek. Deze bijdrage heeft dan ook dezelfde kenmerken en modaliteiten als de uitkering ex artikel 

203 Burgerlijk Wetboek en bovendien zijn ook de artikelen 203bis en 203quater Burgerlijk Wetboek 

van overeenkomstige toepassing (art. 339 BW).   Wat betreft de verwijzing naar artikel 203bis 

Burgerlijk Wetboek, waar in het tweede lid gesteld wordt dat elk van de ouders van de andere ouder 

diens bijdrage kan vorderen in de kosten voortvloeiend uit artikel 203, § 1, moet wel worden 

opgemerkt dat het in deze context enkel mogelijk is dat de moeder een bijdrage vordert van de 

vermoedelijke verwekker en niet omgekeerd. Dat is logisch aangezien de verwekker in dit geval per 

definitie geen juridische vader is.  

 

                                                           
9 De vermelde bedragen zijn deze zoals bepaald door het KB 15 december 2013 tot uitvoering van art. 1409, § 2 Ger.W., BS 
23 december 2013 en gelden voor 2014. 
10 Cass. 11 december 1958, Arr.Cass. 1959, 322, Pas. 1959, I, 397 en RW 1959-60, 921. 
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De uitkering is niet meer verschuldigd zodra de afstamming van vaderszijde vaststaat ten aanzien van 

een ander dan de uitkeringsplichtige of indien het kind geadopteerd wordt (art. 340 BW). De erkenning 

van het kind door een andere man heeft niet enkel tot gevolg dat de man die oorspronkelijk 

veroordeeld werd tot betaling van een uitkering op grond van artikel 336 Burgerlijk Wetboek deze 

betaling mag stopzetten, hij mag bovendien de terugbetaling eisen van de sommen die hij ingevolge 

een dwaling van zijnentwege onverschuldigd betaalde sinds het ogenblik van de erkenning. Wat 

daarentegen niet mogelijk is, is dat hij sommen die werden betaald vóór de erkenning terugvordert. 

2. Artikel 339bis Burgerlijk Wetboek 

11. In afwijking op het feit dat persoonlijke vorderingen in de regel niet passief overdraagbaar zijn 

op de erfgenamen van de onderhoudsplichtige, voorziet artikel 339bis, lid 1 Burgerlijk Wetboek dat de 

last van de onderhoudsuitkering ten aanzien van de vermoedelijke verwekker overgaat op de 

nalatenschap van de uitkeringsplichtige overeenkomstig artikel 205bis, §§ 3 en 4 Burgerlijk Wetboek. 

Deze verwijzing heeft tot gevolg dat de last van de uitkering door de erfgenamen naar evenredigheid 

wordt gedragen van wat ze uit de nalatenschap opnamen. Belangrijk om te weten is dat het hier 

volgens de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk gaat om een proportioneel vererfde schuld, zodat 

elk van de erfgenamen de bedoelde uitkering verschuldigd is naar evenredigheid van hetgeen hij in de 

nalatenschap geniet11. Dat leidt ertoe dat, indien zou blijken dat de draagkracht van de nalatenschap 

niet in staat is een onderhoudsuitkering te dragen die berekend werd tijdens het leven van de 

vermoedelijke verwekker op basis van diens hogere draagkracht, een vermindering mogelijk is ex 

artikel 209 Burgerlijk Wetboek. De verwijzing naar artikel 209 Burgerlijk Wetboek laat bovendien ook 

toe een vermindering of afschaffing van het levensonderhoud te vragen zo zou blijken dat het kind 

deze uitkering niet meer nodig heeft.  

D. ONDERHOUDSVERPLICHTING IN GEVAL VAN GEWONE ADOPTIE (ARTIKEL 353-14 BW)  

12. De adoptant of de adoptanten zijn levensonderhoud verschuldigd aan de gewoon 

geadopteerde en diens afstammelingen indien zij behoeftig zijn. De bepalingen met betrekking tot de 

bijzondere onderhoudsverplichting van de ouders zijn van overeenkomstige toepassing (art. 353-14, 

eerste lid BW). Daarnaast blijven ook de oorspronkelijke ouders onderhoudsplichtig ten aanzien van 

de gewoon geadopteerde en zijn afstammelingen, met die nuance dat ze alleen levensonderhoud 

verschuldigd zijn indien de geadopteerde dit niet kan verkrijgen van de adoptant of adoptanten (art. 

353-14, derde lid BW). De wet bepaalt ten slotte ook dat, ingeval een persoon het kind of het adoptief 

kind van zijn echtgenoot of van de persoon met wie hij samenwoont, adopteert, zowel de adoptant 

als zijn echtgenoot of de persoon met wie hij samenwoont hem ex artikel 203 Burgerlijk Wetboek 

levensonderhoud verschuldigd zijn. Ook in deze situatie zijn de artikelen 203bis en 203quater 

Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing (art. 353-14, vierde lid BW). 

 

Omgekeerd zijn de gewoon geadopteerde zelf en zijn afstammelingen levensonderhoud verschuldigd 

aan de adoptant of adoptanten indien zij behoeftig zijn (art. 353-14, tweede lid BW). Bovendien blijft 

de wederkerige onderhoudsplicht bestaan tussen de gewoon geadopteerde en zijn oorspronkelijke 

ouders, zodat de gewoon geadopteerde tevens onderhoudsplichtig is ten aanzien van zijn 

oorspronkelijke ouders (art. 353-14, derde lid BW). 

                                                           
11 Rb. Kortrijk 28 februari 1997, Not.Fisc.M. 1998, 170, noot J. GERLO. 
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E. ONDERHOUDSVERPLICHTING IN GEVAL VAN VOLLE ADOPTIE (ARTIKEL 356-1 BW) 

13. Wat betreft de ten volle geadopteerde kunnen we kort zijn aangezien de volle adoptie aan het 

ten volle geadopteerde kind en zijn afstammelingen een statuut verleent met dezelfde rechten en 

verplichtingen als zij zouden hebben indien het kind geboren was uit de adoptant of adoptanten (art. 

356.1, eerste lid BW). Daaruit volgt dat de ten volle geadopteerde in de adoptieve familie 

onderhoudsplichtig en onderhoudsgerechtigd is zoals een bloedverwant en dat met andere woorden 

de onderhoudsplichten van artikel 203, § 1 Burgerlijk Wetboek en artikel 207 juncto 205 Burgerlijk 

Wetboek van toepassing zijn tussen het ten volle geadopteerde kind en zijn adoptiefouders. Aangezien 

het ten volle geadopteerde kind, behalve in geval van volle stiefouderadoptie of volle partneradoptie, 

ophoudt tot zijn oorspronkelijke familie te behoren (art. 356.1, tweede en derde lid BW), kan de ten 

volle geadopteerde geen onderhoudsaanspraken meer laten gelden in zijn oorspronkelijke familie en 

is hij ook niet langer onderhoudsplichtig ten aanzien van deze familie. 

§ 2. Pleegvoogd voor pleegkind 

14. Wanneer iemand pleegvoogd wil worden, bestaat een van de grondvoorwaarden erin dat men 

zich ertoe verbindt een niet-ontvoogd minderjarig kind te onderhouden, op te voeden en in staat te 

stellen de kost te verdienen (art. 475bis BW). De pleegvoogd beheert daartoe de goederen van zijn 

pleegkind, zonder echter het ouderlijk vruchtgenot ervan te hebben en zonder de uitgaven voor 

onderhoud en opvoeding te mogen toerekenen op de inkomsten van de minderjarige. Daarnaast 

oefent hij ook het recht van bewaring uit, voor zover het pleegkind zijn gewone verblijfplaats bij hem 

heeft (art. 475quater BW). De pleegvoogdij neemt in beginsel een einde bij de meerderjarigheid van 

het pleegkind, tenzij het pleegkind op dat ogenblik niet in staat is om de kost te verdienen in welk geval 

de pleegvoogd door de jeugdrechtbank kan worden veroordeeld om het pleegkind schadeloos te 

stellen. Deze schadeloosstelling bestaat in hulpmiddelen die geschikt zijn om het pleegkind een beroep 

te verschaffen, onverminderd de overeenkomsten die met het oog op dit geval eventueel zijn gesloten 

(art. 475quinquies, eerste lid BW). 

§ 3. Stiefouder voor stiefkind  

15. De langstlevende echtgenoot is ten aanzien van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot 

van wie hij niet de vader of de moeder is, gehouden tot de verplichting gesteld in artikel 203, §1 

Burgerlijk Wetboek binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de 

vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract, 

schenking of testament. Een verschil met de bijzondere onderhoudsverplichting van de ouders is dat 

het hier enkel gaat om een geldelijke bijdrage: de andere ouder van de kinderen of in voorkomend 

geval de voogd blijft uitsluitend bevoegd voor de morele en intellectuele opvoedingsplicht.  

 

16. In tegenstelling tot wat men misschien op het eerste zicht zou denken, gaat het hier niet om 

een vordering ten laste van de nalatenschap van de overleden ouder, maar om een vordering tegen 

de langstlevende stiefouder persoonlijk. Bij de bepaling van het bedrag van de onderhoudsbijdrage 

wordt dan ook enerzijds rekening gehouden met de persoonlijke noden en lasten van de stiefouder en 

anderzijds met de bijdrage van de nog in leven zijnde ouder. Toch is er ook een gelijkenis met de 

vorderingen tot levensonderhoud ten laste van de nalatenschap daar de onderhoudsverplichting net 

zoals bij artikel 205bis, § 6 Burgerlijk Wetboek vervalt ten aanzien van het kind dat onwaardig is om 

van de vooroverleden echtgenoot te erven. Om te vermijden dat de beslissing van de 

onderhoudsrechter onverenigbaar zou zijn met die van de strafrechter dan wel de burgerlijke rechter 
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die tot de erfrechtelijke onwaardigheid heeft besloten, schort de onderhoudsrechter zijn uitspraak op 

tot de beslissing inzake de onwaardigheid in kracht van gewijsde treedt (art. 203, § 3, tweede lid BW)12.  

 

17. Vóór het overlijden van de ouder met wie hij is gehuwd, is de stiefouder enkel onrechtstreeks 

gehouden tot onderhoud en opvoeding van zijn stiefkind dat wordt opgevoed in het gezin van ouder 

en stiefouder. Artikel 221 Burgerlijk Wetboek legt namelijk de plicht op om bij te dragen in de lasten 

van het huwelijk, lasten die onder meer het onderhoud van alle in het gezin opgevoede kinderen 

omvatten. Ter zake bestaat er aldus geen wederkerige onderhoudsverplichting zoals die wel bestaat 

tussen bloedverwanten in de rechte lijn en tussen schoonouders en schoonkinderen, zodat een 

stiefkind niet onderhoudsplichtig is ten aanzien van zijn stiefouder, tenzij het door hem wordt 

geadopteerd.  

§ 4. Schoonouder – schoonkind 

18. De schoonzonen en schoondochters zijn op grond van artikel 207 juncto 206 Burgerlijk 

Wetboek levensonderhoud verschuldigd aan hun schoonouders en vice versa, in dezelfde 

omstandigheden als de bloedverwanten in de rechte lijn dat op grond van artikel 205 en 207 Burgerlijk 

Wetboek zijn tegenover elkaar. Deze gemeenrechtelijke familiale onderhoudsplicht is het gevolg van 

het huwelijk en dus niet van de afstamming zoals in geval van artikel 205 Burgerlijk Wetboek. Net 

daarom bepaalt de wet twee redenen van verval van de onderhoudsverplichting, aangevuld met een 

derde oorzaak door het Hof van Cassatie. Om te beginnen houdt de wederkerige onderhoudsplicht op 

wanneer de schoonvader of de schoonmoeder een tweede huwelijk aangaat (art. 206, 1° BW). 

Omgekeerd zal in geval van hertrouwen van de schoonouder ook diens onderhoudsplicht ten aanzien 

van het schoonkind vervallen gelet op het wederkerigheidsbeginsel vervat in artikel 207 Burgerlijk 

Wetboek. Een tweede oorzaak van verval is het overlijden van degene van de echtgenoten die de 

aanverwantschap heeft doen ontstaan en van de kinderen geboren uit zijn huwelijk met de andere 

echtgenoot (art. 206, 2° BW). Een laatste oorzaak van verval, die weliswaar niet wettelijk geregeld is 

maar wel wordt aanvaard door het Hof van Cassatie, is de ontbinding van het huwelijk van het kind en 

schoonkind door echtscheiding. Het maakt daarbij niet uit of de kinderen uit dit huwelijk nog in leven 

zijn13. 

 

Wat betreft het voorwerp van de onderhoudsverplichting, de grondvoorwaarden en de juridische 

kenmerken van deze gemeenrechtelijke familiale onderhoudsverplichting, kan verwezen worden naar 

de uiteenzetting over artikel 207 juncto 205 Burgerlijk Wetboek14. 

§ 5. Echtgenoten 

A. HULP- EN BIJSTANDSVERPLICHTING TUSSEN ECHTGENOTEN (ARTIKEL 213 BW)  

19. Alle echtgenoten zijn elkaar hulp en bijstand verschuldigd, ongeacht of ze met of zonder 

huwelijkscontract zijn gehuwd. De hulpverplichting ex artikel 213 Burgerlijk Wetboek is de uitvoering 

van de specifieke onderhoudsverplichting tussen echtgenoten, die primeert op de gemeenrechtelijke 

onderhoudsplicht ex artikel 205 Burgerlijk Wetboek. Een eerste aanzienlijk verschil met die 

gemeenrechtelijke onderhoudsplicht is dat de hulpverplichting tussen echtgenoten in beginsel in 

                                                           
12 Amendement nr. 12 (C.S. TAELMAN) op het wetsvoorstel tot wijziging van het BW met betrekking tot het onbetamelijk gedrag 
van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten, Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 
5-550/3. 
13 Cass. 26 oktober 1905, Pas. 1906, I, 33; Cass. 27 juni 1969, Pas. 1969, I, 998. 
14 Supra 5-7, nr. 6-8. 



Hoofdstuk 1. Onderhoudsplichtigen 11 

 

natura dient te worden uitgevoerd in de echtelijke verblijfplaats. Enkel wanneer de normale wijze van 

uitvoering in natura onmogelijk is geworden, kan zij door een onderhoudsuitkering worden vervangen. 

Een tweede verschilpunt is dat de hulpverplichting kan bestaan zelfs als de echtgenoot die de 

uitvoering ervan vordert niet behoeftig is en bovendien wordt het bedrag van die hulpverlening 

vastgesteld rekening houdende met de respectieve inkomsten en behoeften van de echtgenoten15. De 

hulpverplichting ex artikel 213 Burgerlijk Wetboek blijft bestaan tot de echtscheiding definitief is 

geworden, dit is tot het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is getreden. In geval van een 

feitelijke scheiding zal de echtgenoot die van de andere de nakoming eist van de hulpverplichting wel 

steeds moeten bewijzen dat het ontstaan en eventueel het voortduren van de feitelijke scheiding te 

wijten zijn aan de schuld van de andere echtgenoot16. Ter zake gelden er twee weerlegbare 

vermoedens van schuld: enerzijds wordt de echtgenoot die, zonder daartoe gemachtigd te zijn van de 

vrederechter, de echtelijke verblijfplaats verlaat, vermoed schuld te hebben aan het ontstaan van de 

feitelijke scheiding en anderzijds wordt de echtgenoot die schuld heeft aan het ontstaan van de 

feitelijke scheiding op zijn beurt vermoed schuld te hebben aan het voortduren ervan.  

B. BIJDRAGEPLICHT TUSSEN ECHTGENOTEN (ARTIKEL 221, EERSTE LID BW) 

20. Iedere echtgenoot is verplicht bij te dragen naar zijn vermogen in de lasten van het huwelijk, 

waarbij de lasten van het huwelijk alle onkosten van het dagelijks leven omvatten, zowel van het 

echtverenigingsleven als van het gezinsleven. De bijdrageplicht is een wederkerige wettelijke 

verplichting die gelijk weegt op iedere echtgenoot, maar die meestal resulteert in een ongelijke 

bijdrage aangezien elke echtgenoot dient bij te dragen naar zijn eigen mogelijkheden. Wanneer beide 

echtgenoten beschikken over een beroepsinkomen, zal degene die het meest verdient meer moeten 

bijdragen in de lasten van het huwelijk dan de andere, indien men ervan uitgaat dat beiden gelijke 

huishoudelijke prestaties verrichten. Aangezien zowel het principe van de bijdrageplicht als de 

hoeveelheid van de bijdrage van dwingend recht is, kunnen de echtgenoten niet bedingen dat één van 

hen niet naar vermogen of helemaal niet moet bijdragen. Wat daarentegen wel mogelijk is, is dat de 

echtgenoten in hun huwelijkscontract of in een latere overeenkomst de hoegrootheid van hun 

geldelijke bijdrage naar vermogen regelen aan de hand van een vast bedrag of een vaste verhouding. 

Een andere optie is te bedingen dat iedere echtgenoot geacht wordt zijn bijdrage dag na dag te hebben 

geleverd, behoudens tegenbewijs.  

 

Net zoals de hulpverplichting ex artikel 213 Burgerlijk Wetboek blijft ook de bijdrageverplichting 

bestaan zolang het huwelijk duurt, dus ook na feitelijke scheiding tenzij de echtgenoot die van de ander 

een bijdrage in de lasten van het huwelijk vordert niet kan bewijzen dat de mede-echtgenoot schuld 

heeft aan het ontstaan en het voortduren van die feitelijke scheiding. 

 

In beginsel wordt de bijdrageverplichting in natura in de echtelijke verblijfplaats uitgevoerd. In geval 

de verplichting ex artikel 221 Burgerlijk Wetboek echter niet of niet evenredig wordt nageleefd door 

de ene echtgenoot, kan de andere zich richten tot de vrederechter met het verzoek een 

onderhoudsuitkering of een ontvangstmachtiging te bekomen. In dat laatste geval geeft de rechter 

aan de ene echtgenoot het mandaat om in de toekomst de geldsommen die aan de andere echtgenoot 

toekomen met uitsluiting van deze laatste te ontvangen. Het is daarbij mogelijk dat de rechter een 

ontvangstmachtiging toekent voor lasten van het huwelijk waartoe in het verleden niet of 

onvoldoende werd bijgedragen.  

                                                           
15 Cass. 2 juni 1978, Arr.Cass.1978, 1170 en Pas. 1978, I, 1138. 
16 Cass. 19 september 1975, RW 1975-76, 1495, noot P. SENAEVE; Cass. 21 februari 1986, RW 1986-87, 303, noot P. SENAEVE; 
Cass. 16 mei 1997, AJT 1997-98, 101, noot B. POELEMANS en Div.Act. 1998, 74, noot A.-CH. VAN GYSEL. 
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§ 6. Wettelijk samenwonenden  

A. BIJDRAGEPLICHT TUSSEN WETTELIJK SAMENWONENDEN (ART. 1477, § 3 BW) 

21. Vermits artikel 213 Burgerlijk Wetboek niet werd overgenomen door artikel 1477 Burgerlijk 

Wetboek, dat de plichten tussen wettelijk samenwonenden beheerst, bestaat er sensu stricto geen 

onderhoudsverplichting tussen wettelijk samenwonenden. Slechts wanneer de problematiek op 

financieel vlak aan de orde is om bij te dragen in de lasten van de samenwoning, kan een beroep 

gedaan worden op artikel 1477, § 3 Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de wettelijk samenwonenden 

bijdragen in de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun mogelijkheden. Deze 

verplichting stemt overeen met de bijdrageplicht tussen gehuwden conform artikel 221, eerste lid 

Burgerlijk Wetboek, zodat de samenwonende die niet proportioneel bijdraagt in de lasten van het 

samenleven schuldenaar zal zijn van een onderhoudsplicht ten overstaan van de andere. 

 

Het wezenlijk verschil met gehuwden is dat de bijdrageplicht onmiddellijk ophoudt te bestaan wanneer 

de wettelijke samenwoning wordt beëindigd, zodat de juridische situatie van de wettelijke 

samenwonende op gebied van de onderhoudsplicht na beëindiging van de samenwoning analoog is 

aan de positie van de feitelijk samenwonenden. 

B. ONDERHOUDSVERPLICHTING VAN DE LANGSTLEVENDE WETTELIJK SAMENWONENDE 

PARTNER (ARTIKEL 1477, § 5 BW) 

22. Sinds 18 mei 2007 geldt er in hoofde van de langstlevende wettelijk samenwonende partner 

een onderhoudsplicht gelijkaardig aan die van de stiefouder. Hetgeen hierboven in verband met de 

bijzondere onderhoudsverplichting van de stiefouder ten aanzien van het niet-zelfstandige stiefkind 

werd uiteengezet17 geldt dan ook mutatis mutandis voor de langstlevende wettelijk samenwonende 

partner van de ouder. Zo kan bijvoorbeeld ook hier de exceptie van onwaardigheid worden ingeroepen 

ten aanzien van het kind dat onwaardig is om van de vooroverleden wettelijk samenwonende te erven 

(art. 1477, § 5, tweede lid). 

 

§ 7. Ex-echtgenoten 

A. ONDERHOUDSUITKERING NA EOO TEN AANZIEN VAN DE BEHOEFTIGE EX-ECHTGENOOT 

(ARTIKEL 301 BW) 

23. Echtgenoten die beslissen uit de echt te scheiden op grond van onherstelbare ontwrichting 

van het huwelijk, kunnen op elk ogenblik contractuele afspraken maken over de eventuele 

onderhoudsuitkering. Ter zake gelden er evenwel twee beperkingen: vóór de ontbinding van het 

huwelijk is het niet mogelijk afstand te doen van het recht op levensonderhoud en bovendien is een 

tijdens de echtscheidingsprocedure gesloten overeenkomst volgens de meerderheidsopvatting pas 

geldig na homologatie door de echtscheidingsrechter (art. 301, § 9 BW). Belangrijk is dat in principe 

enkel de behoeftige echtgenoot, dit is in deze context de economisch zwakste van de twee, 

uitkeringsgerechtigd is. In een recent arrest van het Hof van Cassatie wordt echter gesteld dat de 

behoeftige echtgenoot in de zin van artikel 301, § 2, eerste lid Burgerlijk Wetboek, die de principieel 

onderhoudsgerechtigde is, niet noodzakelijk verkeert in staat van behoefte in de zin van artikel 301, § 

3 Burgerlijk Wetboek en dus bijgevolg niet noodzakelijk effectief aanspraak kan maken op een 

                                                           
17 Supra 9-10, nr. 15-17. 



Hoofdstuk 1. Onderhoudsplichtigen 13 

 

onderhoudsuitkering na echtscheiding18. Het Hof valt hiermee de meerderheidsstrekking bij die van 

oordeel is dat het feit dat je de behoeftige echtgenoot bent niet betekent dat je sowieso een 

onderhoudsuitkering zal krijgen.  

 

24. Op de principiële gerechtigdheid van de behoeftige echtgenoot bestaan 3 uitzonderingen 

waarvan twee facultatieve en één verplichte. Om te beginnen kan de rechtbank een uitkering weigeren 

indien bewezen wordt dat de behoeftige echtgenoot een zware fout heeft begaan die de voortzetting 

van de samenleving onmogelijk heeft gemaakt (art. 301, § 2, tweede lid BW). Onder zware fout, die in 

ieder geval moet hebben plaatsgevonden vóór de ontwrichting en zeker vóór de ontbinding19, vallen 

ook de oude schuldgronden, zoals overspel, mishandeling, grove beledigingen enzovoort. Daarnaast is 

er ook de zogenaamde ‘exceptie van luiheid’, waarbij de verweerder kan aantonen dat de staat van 

behoefte van verzoeker het gevolg is van een eenzijdige door deze laatste genomen beslissing die niet 

is ingegeven door de noden van de familie. In dat geval kan de onderhoudsplichtige worden ontheven 

van zijn plicht tot het betalen van een uitkering of, minder verregaand,  worden verplicht tot het 

betalen van een verminderde uitkering (art. 301, § 5 BW). Ten slotte wordt er onder geen enkel beding 

een uitkering tot levensonderhoud toegekend aan de echtgenoot die zich schuldig heeft gemaakt aan 

fysiek partnergeweld. Het partnergeweld moet bewezen worden door een in kracht van gewijsde 

getreden strafvonnis of -arrest dat de behoeftige ex-echtgenoot schuldig heeft bevonden aan één van 

de in de wet opgesomde vormen van partnergeweld (art. 301, § 2, derde lid BW). Feiten van fysiek 

geweld op de kinderen of psychisch geweld vallen niet onder deze verplichte uitsluitingsgrond, maar 

kunnen eventueel wel in aanmerking worden genomen als een zware fout die de voortzetting van de 

samenleving onmogelijk heeft gemaakt. 

 

25. De begroting van de onderhoudsuitkering ex artikel 301 Burgerlijk Wetboek gebeurt in drie 

stappen. De eerste stap bestaat erin de toepasselijke referentiestandaard te bepalen. Het bedrag van 

de uitkering moet minstens de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde dekken (art. 301, § 3, 

eerste lid BW), maar aangezien dit criterium slechts een ondergrens vormt kan de referentiestandaard 

ook hoger liggen. In de tweede stap wordt gekeken naar de draagkracht van de 

onderhoudsgerechtigde zoals die is op het ogenblik van de uitspraak van de onderhoudsuitkering. Er 

wordt daarbij niet alleen rekening gehouden met zijn effectieve beroepsinkomsten, maar ook met zijn 

leeftijd, de kinderlast en de mogelijkheden om inkomsten te verwerven door arbeid of door inkomsten 

uit vermogen. Een eventueel leefloon en kinderbijslag of onderhoudsbijdragen voor kinderen worden 

echter niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de draagkracht. Wanneer uit de tweede stap 

blijkt dat de huidige inkomsten van de onderhoudsgerechtigde en zijn mogelijkheden om inkomsten 

te verwerven hem niet in staat stellen om zijn staat van behoefte – zoals vastgesteld in de eerste stap 

– te dekken, wordt overgegaan tot de derde stap, namelijk het bepalen van de draagkracht van de 

onderhoudsplichtige. Ook hier wordt gekeken naar zijn inkomsten en mogelijkheden enerzijds en zijn 

lasten anderzijds (art. 301, § 3, tweede lid BW). Ten slotte geldt ter zake een beperking van het bedrag 

van de uitkering tot een derde van de netto-inkomsten van de schuldenaar (art. 301, § 3, derde lid 

BW). De grens van een derde is een absolute bovengrens die in geen geval overschreden mag worden, 

wat tot gevolg heeft dat het dekken van de staat van behoefte van de onderhoudsgerechtigde ex-

echtgenoot niet altijd gewaarborgd is. 

                                                           
18 Cass. 6 februari 2014, AR C.13.0076.N. 
19 Er bestaat discussie in de rechtsleer of een zware fout begaan na het ontstaan van de feitelijke scheiding hier ook in 
aanmerking kan worden genomen. Volgens een eerste strekking moet de zware fout aan de basis liggen van de beëindiging 
van de samenleving, zodat de zware fout in ieder geval moet hebben plaatsgevonden vóór de aanvang van de feitelijke 
scheiding. De meerderheidsstrekking stelt echter dat de zware fout ruimer moet worden opgevat in die zin dat het meer 
algemeen gaat over elke zware fout die de ontwrichting van het huwelijk heeft veroorzaakt, zodat ook de fout begaan na de 
feitelijke scheiding een zware fout is indien ze de hervatting van de samenleving onmogelijk heeft gemaakt. 
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26. Opmerkelijk aan de onderhoudsuitkering na echtscheiding ex artikel 301 Burgerlijk Wetboek is 

dat de duurtijd ervan sinds 2007 beperkt is tot de duur van het huwelijk (art. 301, § 4, eerste lid BW). 

Er bestaat heel wat discussie over de vraag wanneer deze maximale duur een aanvang neemt. De 

rechtspraak is geneigd de datum van ontbinding in aanmerking te nemen, daar het de bedoeling was 

van de wetgever om via de wettelijke limitering van de alimentatie de onderhoudsgerechtigde te 

stimuleren om na verloop van tijd economisch zelfredzaam te worden. Aangezien de wettekst echter 

verwijst naar de duur van de “uitkering”, begint volgens een letterlijke interpretatie de maximumduur 

pas te lopen vanaf de datum van de toekenning van de uitkering. In geval van buitengewone 

omstandigheden is het wel mogelijk om op het ogenblik van het verstrijken van de oorspronkelijk 

bepaalde termijn de uitkering te verlengen. Daartoe zal de uitkeringsgerechtigde echtgenoot moeten 

aantonen dat hij, om redenen onafhankelijk van zijn wil,  nog steeds in staat van behoefte verkeert. In 

dat geval zal de omvang van de verlengde uitkering beperkt worden tot wat noodzakelijk is om de staat 

van behoefte van de uitkeringsgerechtigde te dekken (art. 301, § 4, tweede lid BW).  

Wellicht komt in de toekomst een einde aan de discussie inzake de aanvang van de maximale duur van 

de onderhoudsuitkering ex artikel 301 Burgerlijk Wetboek, nu er een wetsvoorstel is neergelegd 

waarin een aantal discussiepunten van artikel 301 Burgerlijk Wetboek worden uitgeklaard waarbij op 

het vlak van de duur voor de eerste stelling wordt geopteerd. 

 

Een ander belangrijk punt is dat de uitkering jaarlijks automatisch, dit is van rechtswege, wordt 

aangepast in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Een afwijking blijft echter mogelijk, 

in die zin dat de rechtbank in bepaalde omstandigheden een ander systeem van aanpassing van de 

uitkering aan de kosten van levensonderhoud kan toepassen (art. 301, § 6 BW). Daarnaast kan de 

rechter ook, op vordering van één 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, tenzij de partijen uitdrukkelijk het tegenovergestelde zijn 

overeengekomen (art. 301, § 7, eerste lid BW). 

  

27. Er zijn zes omstandigheden die ervoor zorgen dat de uitkering na echtscheiding ex artikel 301 

Burgerlijk Wetboek beëindigd wordt. Om te beginnen eindigt de uitkering automatisch en definitief na 

een nieuw huwelijk of wettelijke samenwoning van de onderhoudsgerechtigde, behoudens 

andersluidende overeenkomst (art. 301, § 10, tweede lid BW). Daarbij aansluitend is er ook beëindiging 

na een beslissing door de rechter in die zin in geval van feitelijk samenleven van de 

onderhoudsgerechtigde (art. 301, § 10, derde lid BW). Verder is het ook mogelijk dat de 

uitkeringsgerechtigde ex-echtgenoot na de echtscheiding afstand doet van zijn recht op een uitkering. 

De verzaking is rechtsgeldig zonder dat homologatie door de rechter is vereist en heeft steeds een 

definitief karakter20.  Een vierde wijze van beëindiging is de mogelijkheid ex artikel 301, § 5 en § 7 

Burgerlijk Wetboek tot ontheffing respectievelijk afschaffing van de oorspronkelijk toegekende 

onderhoudsuitkering. Het verschil met de verzaking is dat de gerechtelijke opheffing van de uitkering 

nooit definitief is aangezien de onderhoudsgerechtigde opnieuw een uitkering kan bekomen zodra 

bewezen is dat de situatie is gewijzigd. De twee laatste omstandigheden die ervoor zorgen dat de 

uitkering na echtscheiding niet langer is verschuldigd, vloeien voort uit het feit dat de 

onderhoudsverplichting strikt persoonlijk is. Wanneer de onderhoudsplichtige komt te overlijden, zal 

er geen uitkering verschuldigd zijn door de erfgenamen van de schuldenaar. Een alternatieve oplossing 

kan er in dit geval in bestaan om levensonderhoud te vorderen ten laste van de nalatenschap ex artikel 

205bis Burgerlijk Wetboek, dewelke een voortgezette onderhoudsvordering is (art. 301, § 10, eerste 

lid BW). Bovendien moet ten slotte worden aangenomen dat, hoewel dit niet voorzien is in de wet, de 

                                                           
20 Cass. 9 september 1994, Arr.Cass. 1994, 726, Pas. 1994, I, 709, EJ 1995, 25, noot J. ROODHOOFT, R.Cass. 1995, 8, noot B. 
POELEMANS en RW 1994-95, 1070. 



Hoofdstuk 1. Onderhoudsplichtigen 15 

 

uitkering ook bij het overlijden van de onderhoudsgerechtigde eindigt en de uitkering dus niet actief 

overdraagbaar is op de erfgenamen van de schuldeiser21. 

B. ONDERHOUDSUITKERING NA EOT (ARTIKEL 1288, EERSTE LID, 4° GER.W.) 

28. In tegenstelling tot bij de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het 

huwelijk, bestaat er na de echtscheiding door onderlinge toestemming geen wettelijke 

onderhoudsverplichting tussen de gewezen echtgenoten. Het staat de echtgenoten uiteraard wel vrij 

om te bedingen dat er alsnog een uitkering is verschuldigd, maar dit is geen verplichting. Indien de 

echtgenoten elkaar onderhoudsgeld na echtscheiding wensen toe te kennen, zijn ze ertoe gehouden 

het bedrag van de uitkering alsook de formule voor eventuele aanpassing van die uitkering aan de 

kosten van levensonderhoud, de omstandigheden waaronder dit bedrag na de echtscheiding kan 

worden herzien en de nadere bepalingen ter zake vast te leggen (art. 1288, eerste lid, 4° Ger.W.). De 

onderhoudsuitkering wordt beheerst door de regels van het algemeen verbintenissenrecht, met die 

nuance dat de uitkering die werd bedongen in een overeenkomst ondertekend na 1 september 2007 

niet langer ‘gebetonneerd onwijzigbaar’ is. Voortaan is een bedongen uitkering principieel wijzigbaar 

in geval van nieuwe omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen, tenzij de 

onwijzigbaarheid is bedongen (art. 1288, derde lid BW). Belangrijk ten slotte om te weten is dat bij 

gebreke aan een afwijkend beding de verbintenis tot betalen overgaat op de erfgenamen van de 

overleden onderhoudsplichtige22. 

§ 8. Nalatenschap  

A. ALGEMEEN: DE EXCEPTIE VAN ONWAARDIGHEID 

29. Waar vroeger het beginsel gold dat de onwaardigheid van de onderhoudsgerechtigde geen 

grond van verval van het onderhoudsrecht inhoudt, is dat sinds de wet van 10 december 201223 niet 

langer onverkort het geval. De nieuwe wet voert namelijk voor de onderhoudsverplichtingen na 

overlijden een ‘exceptie van onwaardigheid’ in, zodat de onderhoudsgerechtigde die erfonwaardig is 

in de nalatenschap van de decujus naast de eventuele erfaanspraak ook iedere aanspraak op een 

onderhoudsvordering ten laste van de nalatenschap of van één van de erfgenamen verliest. Aldus 

wordt hiermee een lacune in het recht gevuld, daar het oude recht niet voorzag in een algemene grond 

van onwaardigheid of van verlies van onderhoudsaanspraken bij onbehoorlijk gedrag, wat vaak als 

onrechtvaardig werd ervaren24.  

 

Om te beginnen brengt de nieuwe wet met zich mee dat de verplichting tot het verschaffen van 

levensonderhoud, opvoeding en opleiding aan de kinderen van de eerst-overleden echtgenoot of 

langstlevende wettelijk samenwonende partner van wie men de ouder niet is, vervalt voor het kind 

dat onwaardig is om van die vooroverledene te erven. De rechter is er in voorkomend geval toe 

gehouden zijn uitspraak op te schorten tot de beslissing die tot onwaardigheid leidt in kracht van 

gewijsde is getreden (nieuw art. 203, § 3, tweede lid en art. 1477, § 5, tweede lid BW).  

Daarnaast bevat artikel 205bis Burgerlijk Wetboek voortaan een § 6, op grond waarvan de 

nalatenschap is vrijgesteld van de onderhoudsplicht indien de onderhoudsgerechtigde onwaardig is 

                                                           
21 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, 742, nr. 1773. 
22 Cass. 4 november 1976, Arr.Cass. 1977, 263, Pas. 1977, I, 262, RW 1976-77, 2546, noot W. PINTENS en RCJB 1979, 464, noot 
M. KLEIN. 
23 Wet 10 december 2012 tot wijziging van het BW, het Sw. en het Ger.W. met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, 
de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling, BS 11 januari 2013, 997. 
24 Cass. 3 juni 2010, AR C.09.0125.N, NJW 2010, 460, noot C. DECLERCK, RABG 2011, 333, noot E. DE MAEYER, RTDF 2012, 222, 
RW 2010-11, 1648, noot F. SWENNEN en T.Fam. 2011, 101, noot F. DENISSEN. 
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om tot deze nalatenschap te komen, ongeacht of hij daartoe daadwerkelijk was geroepen. Concreet 

betekent dit dat de erfrechtelijke onwaardigheid automatisch gevolgen heeft voor de vorderingen tot 

levensonderhoud ten laste van de nalatenschap, zonder dat er aldus een bijkomende beoordeling van 

de onderhoudsrechter is vereist25. Artikel 205bis, § 6 Burgerlijk Wetboek is om te beginnen van 

toepassing op de onderhoudsvordering ten laste van de nalatenschap, ten gunste van de onterfde 

langstlevende echtgenoot en van de onterfde ascendenten. Via een kruisverwijzing in de artikelen 301, 

§ 10, 339bis en 353-14 Burgerlijk Wetboek is de exceptie van onwaardigheid bovendien ook 

toepasselijk op de onderhoudsvorderingen van de ex-echtgenoot, het in bloedschande verwekte kind 

en de onterfde ascendenten na gewone adoptie. Het valt hierbij op dat de exceptie van onwaardigheid 

niet uitdrukkelijk toepasselijk wordt verklaard op de onderhoudsvordering van het onwaardig 

pleegkind na het overlijden van de pleegvoogd (art. 475quinquies, tweede lid BW) en van de 

ascendenten na onterving ten voordele van de langstlevende wettelijk samenwonende partner (art. 

1477, § 6 BW). Niettemin moet op grond van de ratio legis van de wet een analoge toepassing ook in 

deze gevallen worden bepleit. Daar een impliciete uitbreiding of een uitbreiding naar analogie van de 

wettelijk bepaalde alimentaire onwaardigheid echter niet kan worden overwogen, zal deze 

onvolkomenheid door een volgende wet moeten worden gerepareerd26.   

B. ONDERHOUDSVERPLICHTING VAN DE NALATENSCHAP VAN DE EERSTSTERVENDE 

ECHTGENOOT (ARTIKEL 205BIS BW) 

30. Zowel de langstlevende echtgenoot als de ascendenten van de kinderloos overleden 

echtgenoot beschikken over een onderhoudsvordering tegen de nalatenschap indien zij ten tijde van 

het overlijden behoeftig zijn, tenzij zij onwaardig zijn om tot deze nalatenschap te komen. Bij het 

bepalen van de omvang van de onderhoudsbijdrage moet enkel rekening worden gehouden met de 

staat van behoefte die het gevolg is van het overlijden, zodat de behoeftigheid die ingevolge latere 

omstandigheden ontstaat niet in aanmerking komt. Bovendien moet de onderhoudsvordering worden 

ingesteld binnen het jaar na overlijden, dit om moeilijkheden te voorkomen die zouden ontstaan door 

de toekenning van levensonderhoud na de vereffening en verdeling. De termijn van een jaar is een 

vervaltermijn en kan dus gestuit worden.  

De uitkering tot onderhoud is een last van de nalatenschap die wordt betaald door alle erfgenamen en 

bijzondere legatarissen in verhouding tot hetgeen zij genieten (art. 205bis, § 3, eerste lid BW). De 

onderhoudsgerechtigde is daarbij geen schuldeiser in, maar van de nalatenschap, wat betekent dat 

zijn aanspraak die van de erfgenamen voorafgaat. De grootte van de onderhoudsuitkering ex artikel 

205bis Burgerlijk Wetboek is wel beperkt, aangezien de omvang van de nalatenschap voor eens en 

voor altijd vaststaat op het ogenblik van het overlijden. Het is dan ook enkel mogelijk om, mits de 

financiële positie van de onderhoudsgerechtigde verbeterd is, de onderhoudsuitkering te verlagen; 

een verhoging is uitgesloten.  

 

Net zoals bij de onderhoudsverplichting tussen echtgenoten kan ook de onderhoudsvordering ten laste 

van de nalatenschap worden ingeroepen door de langstlevende echtgenoot die op het ogenblik van 

het overlijden van zijn echtgenoot van tafel en bed gescheiden was. Een groot verschil echter is dat 

het in dit geval irrelevant is op grond waarvan de scheiding van tafel en bed werd uitgesproken, zodat 

een onderhoudsvordering ex artikel 205bis Burgerlijk Wetboek zelfs mogelijk is indien de ontwrichting 

van het huwelijk volledig aan de langstlevende te wijten was.  

 

                                                           
25 Amendement nr. 12 (C.S. TAELMAN) op het wetsvoorstel tot wijziging van het BW met betrekking tot het onbetamelijk gedrag 
van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten, Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 
5-550/3. 
26 H. CASMAN, Wet onwaardigheid en plaatsvervulling, Antwerpen, Kluwer, 2012, 38, nr. 119. 
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Wat betreft de onderhoudsvordering van de ascendenten van de overleden echtgenoot, moeten twee 

bijzondere voorwaarden worden vervuld opdat er een onderhoudsverplichting zou ontstaan in hoofde 

van de nalatenschap (art. 205bis, § 2 BW). Om te beginnen moet de erflater overlijden zonder 

nakomelingen achter te laten. Het Hof van Cassatie heeft in dit verband beslist dat het kind dat geboren 

is uit een vorig huwelijk van de langstlevende maar geadopteerd werd door de overleden echtgenoot 

tijdens zijn huwelijk met de langstlevende, gelijkgesteld moet worden met een kind geboren uit het 

huwelijk van de vooroverledene met de langstlevende27. Verder is het vereist dat er eigen goederen 

van de ascendenten door hun (klein)kind werden geschonken aan de langstlevende echtgenoot. Indien 

de nalatenschap van de overleden echtgenoot enkel gemeenschappelijke goederen bevat, kunnen de 

ascendenten dus geen aanspraak maken op onderhoud ten laste van de nalatenschap aangezien ze in 

dat geval niets erven.  

C. ONDERHOUDSVERPLICHTING VAN DE NALATENSCHAP VAN DE EERSTSTERVENDE 

WETTELIJK SAMENWONENDE (ARTIKEL 1477, § 6 BW) 

31. Analoog aan het recht op onderhoud in hoofde van de ascendenten van de kinderloos 

overleden echtgenoot, beschikken ook de ascendenten van de kinderloos overleden wettelijk 

samenwonende over een onderhoudsvordering ten laste van de nalatenschap, op voorwaarde dat ze 

ten tijde van het overlijden behoeftig zijn. In beginsel zijn de voorwaarden en modaliteiten identiek 

aan die van artikel 205bis Burgerlijk Wetboek met die nuance dat hier, wellicht bij vergetelheid van de 

wetgever, aldus niet expliciet voorzien is in een exceptie van onwaardigheid28. 

D. ONDERHOUDSVERPLICHTING VAN DE NALATENSCHAP VAN DE EERSTSTERVENDE EX-

ECHTGENOOT (ARTIKEL 301, § 10, EERSTE LID IN FINE BW) 

32. In geval van een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk is de 

uitkering na echtscheiding bij overlijden van de onderhoudsplichtige niet langer verschuldigd en dit 

omwille van haar strikt persoonlijk karakter. Wat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in dat geval 

echter wel kan doen, is levensonderhoud vorderen ten laste van de nalatenschap volgens de 

voorwaarden bepaald in artikel 205bis Burgerlijk Wetboek29. De nalatenschap van de na echtscheiding 

onderhoudsplichtige ex-echtgenoot is met andere woorden  onderhoudsplichtig ten aanzien van de 

onderhoudsgerechtigde gewezen partner, uitgezonderd in het geval de langstlevende ex-echtgenoot 

erfonwaardig is. 

E. ONDERHOUDSVERPLICHTING VAN DE NALATENSCHAP VAN DE GEWOON GEADOPTEERDE 

(ARTIKEL 353-14, TWEEDE LID BW) 

33. Ook in het adoptierecht is een onderhoudsvordering ten laste van de nalatenschap voorzien. 

De erfgenamen van de gewoon geadopteerde die sterft zonder afstammelingen zijn namelijk 

onderhoudsplichtig ten aanzien van de adoptant of de adoptanten indien zij ten tijde van het overlijden 

behoeftig zijn. Artikel 205bis, §§ 3 tot 5 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing30. 

                                                           
27 Cass. 13 maart 1970, Arr.Cass. 1970, 669, Pas. 1970, I, 625 en RW 1969-70, 1965. 
28 Supra 15-16, nr. 29 in fine. 
29 Supra 16-17, nr. 30. 
30 Supra 16-17, nr. 30. 
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F. ONDERHOUDSVERPLICHTING VAN DE NALATENSCHAP VAN DE PLEEGVOOGD (ARTIKEL 

475QUINQUIES, TWEEDE LID BW) 

34. Wanneer het pleegkind op het ogenblik van het overlijden van de pleegvoogd behoeftig is, dan 

heeft het recht om uit de nalatenschap van de pleegvoogd middelen van bestaan te verkrijgen waarvan 

het bedrag en de aard geregeld worden ofwel in der minne tussen de wettelijke vertegenwoordiger 

van de minderjarige en de rechthebbenden op de nalatenschap van de pleegvoogd, ofwel door de 

jeugdrechtbank in geval van onenigheid. Daarnaast is het ook mogelijk dat het bedrag en de aard van 

de bestaansmiddelen reeds tevoren door een uitdrukkelijke overeenkomst werden bepaald (art. 

475quinquies, tweede lid BW).  

Zoals daarnet werd aangehaald is er ter zake niet voorzien in een exceptie van onwettigheid. Niettemin 

moet op grond van de ratio legis van de wet ook in dit geval een analoge toepassing van artikel 205bis, 

§ 6 Burgerlijk Wetboek worden verdedigd, zodat de nalatenschap van de pleegvoogd is vrijgesteld van 

de onderhoudsplicht indien het pleegkind onwaardig is om tot deze nalatenschap te komen, ongeacht 

of hij daartoe daadwerkelijk was geroepen31.   

AFDELING 2. PLURALITEIT VAN ONDERHOUDSPLICHTIGEN EN ONDERHOUDSGERECHTIGDEN  

35. Het is niet ondenkbaar dat een bepaalde persoon op basis van hogervermelde regels niet één 

maar meerdere personen kan aanspreken met het oog op het bekomen van een onderhoudsbijdrage. 

In dat geval is er sprake van pluraliteit van onderhoudsplichtigen. Ook de tegenovergestelde situatie is 

mogelijk, namelijk dat eenzelfde persoon wordt aangesproken door meerdere personen die beweren 

onderhoudsgerechtigd te zijn. Wat er in dergelijke gevallen moet gebeuren, wordt hierna beknopt 

besproken. 

§ 1. Pluraliteit van onderhoudsplichtigen 

36. Wanneer een behoeftig persoon meerdere personen kan aanspreken om hun 

onderhoudsplicht tegenover hem te vervullen, stelt de vraag zich of de verschillende 

onderhoudsplichtigen in dat geval in samenloop komen met elkaar dan wel of er een zekere hiërarchie 

van toepassing is. Het Hof van Cassatie geeft in haar arresten duidelijk aan dat het hiërarchisch 

standpunt de voorkeur moet krijgen. Het staat daarbij vast dat de bijzondere onderhoudsplichten 

binnen het kerngezin primeren, zodat de gemeenrechtelijke onderhoudsverplichting van bloed- en 

aanverwanten altijd als laatste komt . Zo primeert de bijzondere onderhoudsverplichting van de 

ouders ten aanzien van hun kinderen ex artikel 203 Burgerlijk Wetboek op de gemeenrechtelijke 

onderhoudsverplichting ex artikel 205-206 Burgerlijk Wetboek32. Hetzelfde geldt voor de 

hulpverplichting van de echtgenoot ex artikel 213 Burgerlijk Wetboek, de onderhoudsverplichting ten 

laste van de nalatenschap van de vooroverleden echtgenoot ex artikel 205bis Burgerlijk Wetboek33 en 

de onderhoudsplicht van de op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk uit de echt 

gescheiden echtgenoot ex artikel 301 Burgerlijk Wetboek34. 

 

Het is echter ook mogelijk dat er meerdere gegoede schuldenaars ex artikel 205-206 Burgerlijk 

Wetboek zijn. Aangezien deze situatie, waarbij er meerdere bloedverwanten in verschillende graad of 

zowel bloedverwanten als aanverwanten potentiële schuldenaars zijn, niet wettelijk is geregeld, 

                                                           
31 Supra 15-16, nr. 29 in fine.  
32 Cass. 13 februari 1947, Pas. 1947, I, 52. 
33 Cass. 12 juli 1957, Pas. 1957, I, 1365 en RW 1957-58, 1750.  
34 Cass. 8 januari 1982, Arr.Cass. 1981-82, I, 592. 
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moeten we opnieuw een beroep doen op de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Bij arrest van 16 

maart 1995 opteerde het Hof voor de hiërarchie door te stellen dat, gezien de onderhoudsplicht ex 

artikel 205 en 206 Burgerlijk Wetboek berust op het bestaan van min of meer nauwe familiebanden, 

de bloedverwanten gehouden zijn vóór de aanverwanten35. Voortbouwend op deze redenering kan 

aangenomen worden dat, binnen dezelfde graad, de descendenten gehouden zijn vóór de 

ascendenten, al neemt het Hof hieromtrent in het aangehaalde arrest geen standpunt in. Aangezien 

in een van de overwegingen gewag gemaakt wordt van “verschillende gegoede schuldenaars in 

dezelfde graad”, kan uit dit arrest logischerwijze ook worden afgeleid dat de onderhoudsverplichting 

van de bloedverwanten in dichtere graad primeert op deze in verdere graad. Later in deze bijdrage zal 

duidelijk worden dat de wetgeving met betrekking tot het OCMW-verhaalrecht afwijkt op dit punt36. 

 

Naast de verhouding van de bijzondere onderhoudsplichten tegenover de gemeenrechtelijke 

onderhoudsverplichting en de verhouding binnen die gemeenrechtelijke onderhoudsverplichting, is er 

ook nog de vraag naar de onderlinge verhouding tussen de verschillende bijzondere 

onderhoudsverplichtingen. Wat betreft de relatie tussen artikel 203, § 1 Burgerlijk Wetboek en artikel 

213 Burgerlijk Wetboek, moet worden aangenomen dat de plicht tussen echtgenoten (art. 213 BW) 

primeert op de bijzondere onderhoudsplicht van de ouders tegenover hun gehuwde niet-zelfstandige 

kinderen (art. 203, § 1 BW), wat echter niet betekent dat de ouders in dit geval nooit zullen kunnen 

worden aangesproken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de middelen van de echtgenoot van het 

kind ontoereikend zijn om zijn onderhoudsverplichting ex artikel 213 Burgerlijk Wetboek na te 

komen37. Verder moet de wettelijke verplichting van de gewezen echtgenoot (art. 301 BW) voorgaan 

op deze van de ouders (art. 203, § 1 BW)38. Ten slotte zal, wanneer een onderhoudsgerechtigde ex-

echtgenoot hertrouwt, de hulpverplichting van de nieuwe echtgenoot (art. 213 BW) primeren op de 

uitkeringsplicht van de gewezen echtgenoot (art. 301 BW), op voorwaarde dat de draagkracht van de 

nieuwe echtgenoot de onderhoudsgerechtigde toelaat zijn staat van behoefte te dekken. 

 

Ten slotte stelt zich nog het probleem van een mogelijke samenloop tussen schuldenaars in gelijke 

rang en de daarbij horende vraag of zij in dat geval al dan niet hoofdelijk of in solidum gehouden zijn 

om de onderhoudsplicht te voldoen. In het hoger besproken arrest van 16 maart 1995 heeft het Hof 

van Cassatie de leemte in de wetgeving opgevuld door duidelijk te stellen dat in dergelijk geval de 

schuldeiser van ieder van hen slechts zijn eigen deel kan vorderen, rekening houdend met het 

levensonderhoud dat de overige wettelijke schuldenaars in staat zijn te betalen, ongeacht of ze al dan 

niet in het geding zijn. Er is met andere woorden geen sprake van hoofdelijkheid onder de schuldenaars 

in gelijke rang zodat zij slechts tot betaling van hun eigen deel kunnen worden veroordeeld, ook al 

worden de medeschuldenaars noch door de eiser, noch door zichzelf in het geding geroepen. Er zijn 

dan ook zoveel schulden als er schuldenaars zijn.  

§ 2. Pluraliteit van onderhoudsgerechtigden 

37. Wanneer één vermogend persoon wordt aangesproken door meerdere 

onderhoudsschuldeisers, gelden globaal gezien dezelfde regels als in geval van pluraliteit van 

onderhoudsplichtigen. Zo hebben de onderhoudsaanspraken van echtgenoten, ex-echtgenoten en 

niet-zelfstandige kinderen tegenover hun ouders voorrang op deze van bloed- en aanverwanten. 

Verder kan er, gelet op het cassatiearrest van 16 maart 1995, worden aangenomen dat de 

onderhoudsaanspraken van bloedverwanten in de rechte lijn deze van aanverwanten in de rechte lijn 

                                                           
35 Cass. 16 maart 1995, Arr.Cass. 1995, 309, R.Cass. 1995, 306, noot J. GERLO, RW 1995-96, 743, noot J. ROODHOOFT en EJ 1995, 
86, noot J. ROODHOOFT. 
36 Infra 57, nr. 109. 
37 Cass. 20 april 2007, RW 2008-09, 69 en RTDF 2007, 808. 
38 J. ROODHOOFT, “Commentaar bij art. 205 BW” in Comm. Pers., 1996, 5, nr. 15. 
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en in de eerste graad voorafgaan, die van bloedverwanten in dichtere graad primeren op deze van 

bloedverwanten in een verdere graad en dat binnen dezelfde graad descendenten vóór ascendenten 

moeten worden aangesproken39.  

 

Anders dan bij de pluraliteit van onderhoudsplichtigen moet, gelet op het feit dat bij het bepalen van 

de draagkracht van de onderhoudsplichtige rekening wordt gehouden met diens actuele gezinslasten, 

worden aangenomen dat een vermogend persoon eerst bijstand moet verlenen aan zijn echtgenoot 

en zijn niet-zelfstandige kinderen ex artikel 213 en 203, § 1 Burgerlijk Wetboek en pas nadien aan zijn 

gewezen echtgenoot ex artikel 301 Burgerlijk Wetboek40. Wat betreft de onderlinge verhouding tussen 

artikel 203, § 1 en 213 Burgerlijk Wetboek lijkt het aangewezen om de onderhoudsaanspraken van 

niet-zelfstandige kinderen te laten primeren op de hulpverplichting tussen echtgenoten, aangezien 

deze laatste verplichting slechts van dwingend recht is terwijl de verplichting ex artikel 203, § 1 

Burgerlijk Wetboek de openbare orde raakt41.  

 

Ook hier is het mogelijk dat er een samenloop ontstaat tussen schuldeisers in gelijke rang. Indien in 

dergelijk geval blijkt dat de onderhoudsschuldenaar niet in staat is al zijn onderhoudsschuldeisers in 

een zelfde rang bijstand te verlenen, kan de rechter het onderhoud verdelen over de verschillende 

schuldeisers, rekening houdend met hun graad van behoeftigheid (art. 1390quater Ger.W.).  

 

                                                           
39 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, 164, nr. 395. 
40 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, 164, nr. 396. 
41 Cass. 27 november 1990, RNB 1991, 195. 
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39. Alvorens we kunnen overgaan tot de kern van deze bijdrage is het nuttig om eerst nog even 

kort stil te staan bij de begrippen OCMW, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke 

integratie. Om te beginnen worden de kenmerken, de bevoegdheidsverdeling, de structuur en de 

algemene taak van het OCMW beknopt weergegeven. Daarna wordt het begrip maatschappelijke 

dienstverlening nader toegelicht waarbij eerst de toekenningsvoorwaarden aan bod komen, gevolgd 

door de aard van de maatschappelijke dienstverlening om te eindigen met het mechanisme van de 

aanvraag en de beslissing. De laatste afdeling van dit hoofdstuk heeft betrekking op het recht op 

maatschappelijke integratie en behandelt achtereenvolgens de toekenningsvoorwaarden, de 

elementen van de maatschappelijke integratie, de procedure die leidt tot de toekenning ervan en ten 

slotte de sancties en herziening.  

AFDELING 1. HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING  

§ 1. Kenmerken  

A. HET OCMW IS EEN OPENBARE INSTELLING MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 

40. De openbare centra voor maatschappelijke dienstverlening (hierna afgekort: OCMW) zijn 

openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid (art. 2 OCMW-wet). Het zijn organen die werden 

opgericht door de wetgever met de bedoeling te voorzien in een collectieve nood, namelijk het leiden 

van een leven dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  

 

Het openbare karakter brengt met zich mee dat het OCMW gekenmerkt wordt door drie 

grondbeginselen, namelijk het principe van de continuïteit, van de veranderlijkheid en van de 

benuttigingsmogelijkheid42. Het principe van de continuïteit vindt zijn rechtvaardiging in de 

noodzakelijkheid van een ononderbroken voortzetting en bestendigheid van de openbare dienst43 en 

houdt in dat, zolang een openbare dienst aan het algemeen belang blijft beantwoorden, deze dienst 

moet blijven functioneren44.  Met toepassing van het beginsel van de veranderlijkheid van de openbare 

dienst is het steeds mogelijk voor de bevoegde overheid om het statuut, de organisatie en de werking 

van de openbare dienst te wijzigen en aan te passen aan de wisselende eisen van het algemeen 

belang45. Het beginsel van de benuttigingsmogelijkheid ten slotte betekent dat, wanneer de 

rechtsonderhorige zich bevindt in de voorwaarden die zijn bepaald bij de wetten of reglementen die 

de openbare dienst organiseren, hij op de werking van de dienst aanspraak mag maken. In 

tegenstelling tot een private onderneming die haar klanten kan kiezen, haar diensten kan weigeren en 

de prijs van de dienst zelf kan bepalen, moet de openbare dienst dus haar diensten verlenen aan de 

particulier die aan de wettelijke en reglementaire eisen voldoet en dit tegen de voorwaarden die 

vooraf normatief zijn bepaald46. 

Het feit dat de OCMW’s rechtspersoonlijkheid hebben, leidt er dan weer toe dat deze openbare 

instellingen in rechte kunnen optreden en een eigen patrimonium hebben dat los staat van het 

persoonlijk vermogen van de natuurlijke personen die achter deze rechtspersoon schuilgaan. 

                                                           
42 A. LUKOWIAK en M. MAHIEU, De openbare centra voor maatschappelijk welzijn: de organieke wet van 8 juli 1976 en 
aanverwante wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 17, nr. 48. 
43 P. DE VROEDE, J. GORUS, Inleiding tot het recht, Mechelen, Kluwer, 2007, 323, nr. 625.  
44 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Inleiding tot het publiekrecht Deel 2 Overzicht Publiekrecht, Brugge, die Keure, 2003, 738, 
nr. 1140. 
45A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 
2006, 93, nr. 70. 
46 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 
2006, 96, nr. 75. 
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B. HET OCMW IS EEN GEMEENTELIJK ORGAAN MET EEN RELATIEVE ONAFHANKELIJKHEID 

41. In iedere gemeente van het land bevindt zich een OCMW (art. 2 OCMW-wet) dat in beginsel 

zelfstandig handelt doch waarop een sterk administratief toezicht wordt uitgeoefend door de Minister 

tot wiens bevoegdheid het maatschappelijk welzijn behoort, door het College van Burgemeester en 

Schepenen en ten slotte ook door de gouverneur (art. 108, 109 en 111, § 3 OCMW-wet). Zo is het 

mogelijk voor het College om schorsend beroep aan te tekenen bij de gouverneur tegen OCMW-

beslissingen die het gemeentelijk belang schaden. Het College geeft bovendien advies over belangrijke 

OCMW-beslissingen, zoals het meerjarenplan en budgetten, de personeelsformatie, het oprichten of 

afschaffen van diensten en het aanwerven van bijkomend personeel, zonder dat ze hierover 

beslissingsbevoegdheid heeft. 

C. BETWISTINGEN TUSSEN HET OCMW EN DEGENEN DIE BEROEP DOEN OP ZIJN 

DIENSTVERLENING BEHOREN TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANKEN EN –

HOVEN  

42. Alles wat tot de beoordelingsbevoegdheid behoort van het OCMW inzake de toekenning, de 

herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde van het recht op maatschappelijke 

integratie en het recht op maatschappelijke dienstverlening in het kader van de artikelen 57 e.v. 

OCMW-wet, valt onder het jurisdictioneel toezicht van de arbeidsgerechten. Dat geldt ook voor de 

toepassing van bestuurlijke sancties in het kader van beide vormen van hulpverlening47. De materiële 

bevoegdheid van de arbeidsgerechten in deze aangelegenheden is van openbare orde48, zodat de 

gerechten ambtshalve verplicht zijn hun onbevoegdheid op te werpen en in voorkomend geval het 

geschil moeten verwijzen naar de arrondissementsrechtbank (art. 639 en 640 Ger.W.). 

 

Het is belangrijk in het kader van deze bijdrage om te onderstrepen dat enkel beslissingen met 

betrekking tot individuele steunverlening het voorwerp kunnen uitmaken van een beroep bij de 

arbeidsrechtbank. Betwistingen inzake het verhaal van een OCMW op een onderhoudsplichtige of een 

aansprakelijke derde tot terugbetaling van het leefloon of de maatschappelijke dienstverlening kunnen 

niet bij de arbeidsgerechten aanhangig worden gemaakt aangezien de gerechtspartij geen gerechtigde 

is zoals bedoeld in artikel 580, 8° Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bevoegdheid van de 

arbeidsrechtbank. Naargelang het gevorderde bedrag zullen dergelijke geschillen dan ook gebracht 

moeten worden voor de vrederechter dan wel voor de rechtbank van eerste aanleg49. 

§ 2. Bevoegdheidsverdeling 

43. Sinds de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen valt de OCMW-

wet gedeeltelijk onder de bevoegdheid van de federale staat en gedeeltelijk onder die van de 

Gemeenschappen. De bijzondere wet tot herziening van de instellingen kent namelijk aan de 

Gemeenschappen de bevoegdheden toe inzake het beleid voor maatschappelijk welzijn, met inbegrip 

van de organieke regels betreffende de OCMW’s, uitgezonderd een aantal uitdrukkelijk uitgesloten 

zaken. Concreet is de federale staat bevoegd voor het recht op maatschappelijke dienstverlening, voor 

de taken van de OCMW’s en voor de beroepsmogelijkheid en de terugbetaling van kosten voor 

maatschappelijke dienstverlening door particulieren personen. De Gemeenschappen zijn dan weer 

bevoegd voor de werking en het beheer van de OCMW’s, waaronder verstaan wordt het personeel, de 

                                                           
47 Art. 580, 8° c) en d) Ger.W. jo art. 47 wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002, 
33610 (hierna: Leefloonwet) en art. 71 organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, BS 5 augustus 1976, erratum BS 26 november 1976, 9876 (hierna: OCMW-wet). 
48 Arrondrb. Leuven 6 februari 2002, AR 2161/01, onuitg. 
49 N. DE VOS, I. CARLENS en L. M. VENY, “Procederen namens en tegen OCMW”, NJW 2005, (74) 74-75, nr. 2. 
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administratie, het beheer en financiering van de OCMW’s en het toezicht daarop (art. 5, § 1, II, 2° 

BWHI50). 

§ 3. Structuur 

A. DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

44. Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bestuurd door een raad voor 

maatschappelijk welzijn, waarvan het aantal leden varieert tussen de negen en vijftien afhankelijk van 

het inwonersaantal van de gemeente (art. 5 OCMW-decr.51). Een aantal personen kunnen geen deel 

uitmaken van de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals onder andere de personeelsleden van de 

gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden bediend (met 

uitzondering van het onderwijzend personeel van de gemeente), magistraten en griffiers bij de hoven 

en rechtbanken (art. 8 en 20 OCMW-decr.). De raad komt samen telkens de zaken die tot zijn 

bevoegdheid behoren dit vereisen en ten minste tienmaal per jaar (art. 29 OCMW-decr.). Een 

rechtsgeldige beraadslaging of beslissing vereist de aanwezigheid van de meerderheid van de 

zittinghebbende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, behalve wanneer het gaat om 

onderwerpen die reeds voor de tweede maal op de agenda voorkomen, in welk geval op geldige wijze 

kan worden beraadslaagd of beslist ongeacht het aantal aanwezige leden (art. 36 OCMW-decr.). De 

besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, dit betekent meer dan de helft 

van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend (art. 45 OCMW-decr.). In een aantal 

gevallen is het voor een lid van de raad verboden deel te nemen aan de bespreking en stemming, zoals 

bijvoorbeeld over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft (art. 37, § 1 OCMW-

decr.). De vergaderingen zijn in beginsel openbaar, tenzij het gaat om aangelegenheden die de 

persoonlijke levenssfeer raken of wanneer de raad met twee derde van de aanwezige leden en op 

gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering in het belang van de openbare 

orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid (art. 38 OCMW-decr.). De raad 

beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het OCMW door of 

krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd. Bovendien wordt het beleid van het OCMW 

bepaald door deze raad en hij kan daartoe algemene regels vaststellen (art. 51 OCMW-decr.). Het is 

mogelijk dat de raad bij reglement zijn bevoegdheden overdraagt aan het vast bureau, aan een 

bijzonder comité of aan de secretaris van het OCMW. Artikel 52, 2e lid van het OCMW-decreet bevat 

echter een opsomming met bevoegdheden die niet overdraagbaar zijn, zoals het vaststellen van de 

reglementen, beslissingen die aan het advies, de machtiging of de goedkeuring van een 

toezichthoudende overheid onderworpen zijn enzovoort. Bovendien kunnen de bevoegdheden inzake 

de individuele maatschappelijke dienstverlening en het verhaal enkel worden overgedragen aan het 

vast bureau of aan een bijzonder comité. 

B. HET VAST BUREAU EN DE BIJZONDERE COMITÉS 

45. De raad voor maatschappelijk welzijn kan beslissen tot de oprichting van een vast bureau, dat 

zorgt voor het dagelijks bestuur van het OCMW. Beslist de raad daarentegen om geen vast bureau op 

te richten, dan worden de bevoegdheden van het vast bureau uitgeoefend door de raad zelf (art. 60, 

§ 1, eerste en tweede lid OCMW-decr.). Het vast bureau is samengesteld uit leden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn, waarbij het aantal varieert tussen de drie en vijf naargelang het aantal leden 

dat de raad telt (art. 60, § 3, eerste lid OCMW-decr.). De vergaderingen vinden plaats telkens wanneer 

                                                           
50 Bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980, 9434. 
51 Decr. Vl. 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 24 
december 2008, 67932 (hierna: OCMW-decreet). 
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de behandeling van de zaken dat vereist (art. 62, eerste lid OCMW-decr.). Het vast bureau houdt op te 

bestaan op het ogenblik van de algehele vernieuwing van de raad of wanneer de raad in die zin beslist 

(art. 60, § 1, tweede lid OCMW-decr.). 

  

Naast de mogelijkheid tot het oprichten van een vast bureau kan de raad voor maatschappelijk welzijn 

eveneens beslissen tot de oprichting van bijzondere comités, op voorwaarde dat er een bijzonder 

comité voor de sociale dienst werd aangesteld (art. 60, § 1, derde lid OCMW-decr.). Het aantal leden 

van elk bijzonder comité wordt door de raad bepaald, waarbij rekening gehouden moet worden met 

een minimum- en een maximumaantal afhankelijk van het aantal leden dat de raad telt (art. 60, § 3, 

tweede en derde lid OCMW-decr.). 

 

46. Het vast bureau en de bijzondere comités kunnen worden aangesteld voor een bepaalde of 

voor een onbepaalde duur, maar ze blijven maximaal bestaan tot de nieuwe raad voor maatschappelijk 

welzijn is geïnstalleerd (art. 60, § 2 OCMW-decr.). Beide organen worden van rechtswege en met 

beraadslagende stem voorgezeten door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn (art. 

60, § 3, vierde lid OCMW-decr.). 

C. DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN DE 

ONDERVOORZITTER 

47. De voorzitter wordt verkozen door de raad voor maatschappelijk welzijn onder de leden van 

de raad die geen personeelslid zijn van de gemeente die door het OCMW wordt bediend, met 

uitzondering van de vrijwillige brandweerlieden en de leden van de vrijwillige ambulancediensten (art. 

53, § 1, eerste lid OCMW-decr.). Sinds 2013 moet de OCMW-voorzitter verplicht lid zijn van het 

schepencollege. Zijn taak bestaat er onder andere in de vergaderingen van de raad voor te zitten, te 

openen en te sluiten en de orde in de vergadering te handhaven. Daarnaast is hij ook belast met de 

uitvoering van de beslissingen van de raad, van het vast bureau en van de bijzondere comités, 

behoudens de beslissingen tot uitvoering van het budget. In dringende gevallen kan de voorzitter zelf 

tot dringende hulpverlening beslissen, mits hij zijn beslissing op de eerstvolgende vergadering ter 

bekrachtiging aan het bevoegde orgaan voorlegt (art. 58 OCMW-decr.). 

   

De raad voor maatschappelijk welzijn kan gemachtigd worden om één of twee ondervoorzitters te 

kiezen, voor zover er minstens één schepen respectievelijk minstens twee schepenen minder 

aangesteld wordt of worden dan het maximaal bepaalde aantal. In tegenstelling tot de voorzitters 

worden de ondervoorzitters gekozen onder de leden van het vast bureau (art. 56 OCMW-decr.). De 

voorzitter van het OCMW kan, binnen de grenzen bepaald door de raad, bij besluit bepaalde van zijn 

bevoegdheden toevertrouwen aan de ondervoorzitter, maar deze overdracht van bevoegdheden kan 

op elk moment worden herroepen (art. 59 OCMW-decr.). 

§ 4. Algemene taak 

48. Over het algemeen gaan onder het begrip maatschappelijke dienstverlening twee 

verschillende soorten prestaties schuil. Een eerste taak van het OCMW bestaat in het waarborgen van 

het recht op maatschappelijke integratie door een tewerkstelling of een leefloon, al dan niet in 

samenhang met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Naast deze 

maatschappelijke dienstverlening in enge zin, staat het OCMW ook in voor de sociale bijstand in ruime 

of gewone zin, waarmee alle andere vormen van maatschappelijke dienstverlening worden bedoeld 

zoals daar zijn juridisch advies, budgetbegeleiding, materiële hulp in natura enzovoort. 

Maatschappelijke dienstverlening (in de gewone zin) kan aldus een nuttige aanvulling vormen op het 

recht op maatschappelijke integratie of het zelfs vervangen wanneer de betrokkene niet aan de 
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voorwaarden voor dit recht voldoet aangezien de toelatingsvoorwaarden voor het recht op 

maatschappelijke dienstverlening veel beperkter zijn dan die inzake het recht op maatschappelijke 

integratie52. Beide soorten van dienstverlening worden hierna verder uiteengezet. 

AFDELING 2. RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

§ 1. Algemeen 

49. De hulpverlening aan armen en behoeftigen was eeuwenlang een zaak van particulieren zoals 

de Kerk, kloosterorden en liefdadigheidsinstellingen. Met de oprichting van de armenhuizen tijdens de 

Franse Revolutie werd daar een fundamentele verandering in gebracht. In 1925 werden er op 

plaatselijk vlak de commissies van openbare onderstand opgericht met als taak ‘het verzachten en 

voorkomen van de ellende’. De commissies beslisten echter autonoom over het al dan niet toekennen 

van hulp zonder dat hun beslissingen in rechte konden worden aangevochten, zodat er toen nog geen 

sprake was van een effectief recht op hulpverlening53.  

Met de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden de 

commissies van openbare onderstand vervangen door de OCMW’s die tot op de dag van vandaag nog 

steeds bestaan. Krachtens artikel 1 van bovenvermelde wet heeft elke persoon voortaan recht op 

maatschappelijke dienstverlening, dewelke tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een 

leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het zijn de OCMW’s die tot opdracht 

hebben deze dienstverlening te verzekeren in overeenstemming met de wettelijk bepaalde 

voorwaarden. Het OCMW verstrekt daartoe alle nuttige raadgevingen en inlichtingen en doet de 

stappen om aan de betrokkenen alle rechten en voordelen te verlenen waarop zij krachtens de 

Belgische of de buitenlandse wetten aanspraak kunnen maken (art. 60, § 2 OCMW-wet). De 

opdrachten inzake materiële en immateriële dienstverlening moeten steeds vervuld worden volgens 

de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk en met eerbiediging van de 

ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen (art. 59 OCMW-wet). 

Aanvankelijk stelde de vraag zich nog of men werkelijk van een subjectief recht kon spreken, aangezien 

in de wet geen precieze criteria zijn vastgelegd om dienstverlening toe te staan of te weigeren. 

Bovendien konden de beslissingen van het OCMW oorspronkelijk enkel worden ‘herzien’ door op 

provinciaal niveau opgerichte beroepskamers en was er aldus geen beroep mogelijk voor de 

rechtbanken. Met de afschaffing van de beroepskamers in 1993 en de invoering van een eigenlijk 

jurisdictioneel beroep bij de arbeidsgerechten in hoofdstuk V van de OCMW-wet toonde de wetgever 

aan dat het wel degelijk de bedoeling is een subjectief recht op maatschappelijke dienstverlening in 

het leven te roepen, al blijft het een feit dat ter zake nauwelijks duidelijke criteria bestaan. 

§ 2. Toekenningsvoorwaarden  

A. BEGINSEL 

50. In beginsel zijn er om aanspraak te kunnen maken op het recht op maatschappelijke 

dienstverlening geen andere voorwaarden dan dat men de maatschappelijke dienstverlening nodig 

heeft om een menswaardig leven te leiden. De aanvrager moet in zodanige toestand verkeren dat hij 

niet over de middelen beschikt om een leven te leiden dat met de waardigheid van zijn mens-zijn 

                                                           
52 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt Overzicht van de Sociale Zekerheid in België, Brussel, Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-generaal Beleidsondersteuning), 2013, 680. 
53 A. LUKOWIAK en M. MAHIEU, De openbare centra voor maatschappelijk welzijn: de organieke wet van 8 juli 1976 en 
aanverwante wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 6-9, nrs. 7-32. 
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overeenstemt54. Het gegeven dat men in feite een leven leidt dat niet beantwoordt aan de menselijke 

waardigheid is dus niet doorslaggevend: vereist is dat men niet over de mogelijkheid, over de middelen 

beschikt om een menswaardig leven te leiden55. Deze regel dient nochtans met de nodige 

omzichtigheid te worden geïnterpreteerd en toegepast: alleen indien het OCMW bewijst dat de 

aanvrager concreet, hic et nunc, in de actueel realiseerbare mogelijkheid is in een inkomen te voorzien 

dat hem toelaat een menswaardig bestaan te leiden, bijvoorbeeld door beroep te doen op een 

onderhoudsplichtige, kan het OCMW maatschappelijke dienstverlening weigeren. Een abstracte, 

theoretische mogelijkheid volstaat aldus niet om tot een weigering te besluiten56.  

 

51. In tegenstelling tot wat geldt voor het recht op maatschappelijke integratie gelden er ter zake 

geen nationaliteits-, verblijfs- of leeftijdsvereisten. De tussenkomst van het OCMW kan, zo nodig, 

echter wel voorafgegaan worden door een sociaal onderzoek dat besluit met een nauwkeurige 

diagnose nopens het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening. In dat geval is de 

hulpaanvrager ertoe gehouden elke nuttige inlichting nopens zijn toestand te geven, alsmede het 

OCMW op de hoogte te brengen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op de hulp die 

hem wordt verleend (art. 60, § 1 OCMW-wet).  

B. UITZONDERINGEN 

1. Voorwaarden in verband met de houding van de aanvrager: bereidheid tot tewerkstelling, laten 

gelden van rechten op sociale uitkeringen en op onderhoudsgelden  

52. Een eerste uitzondering op het principe dat er inzake het recht op maatschappelijke 

dienstverlening geen andere voorwaarde bestaat dan dat men de dienstverlening nodig heeft om een 

menswaardig leven te leiden, is de mogelijkheid voor het OCMW om de financiële hulpverlening te 

onderwerpen aan de voorwaarden inzake de bereidheid tot tewerkstelling (art. 60, § 3, tweede lid 

OCMW-wet). Sommige rechtsleer gaat hierbij nog een stap verder door te argumenteren dat de 

werkbereidheid steeds moet gelden als voorwaarde voor dienstverlening, daar artikel 1 OCMW-wet 

vereist dat de hulpaanvrager niet beschikt over de mogelijkheid een menswaardig bestaan te leiden 

en de allereerste mogelijkheid om zichzelf dergelijk bestaan te verschaffen erin bestaat te werken57. 

Niet iedereen is het echter eens met dat standpunt. Zo stelde de arbeidsrechtbank te Brugge op 11 

mei 2005 dat de voorwaarde van de werkbereidheid niet vervat ligt in artikel 1 OCMW-wet, want dan 

zou artikel 60, § 3, tweede lid van dezelfde wet een overbodige bepaling zijn. Iets dat kan worden 

opgelegd, wordt volgens de rechtbank niet verondersteld tot de aanvankelijke voorwaarden te 

behoren58. 

 

Een tweede mogelijkheid voor het OCMW bestaat erin om de toekenning van financiële hulpverlening 

te onderwerpen aan de voorwaarde van het laten gelden door de hulpaanvrager van zijn rechten op 

sociale uitkeringen. Vandaar dat de persoon die het OCMW om maatschappelijke dienstverlening van 

financiële aard verzoekt en die beschikt over potentiële, door hem niet gerealiseerde aanspraken op 

andere uitkeringen dan onderhoudsgelden, van het OCMW alle nuttige raadgevingen en inlichtingen 

moet krijgen. Bovendien bestaat er in hoofde van het OCMW een verplichting om stappen te 

                                                           
54 RvS 26 februari 1979, nr. 19.446, RW 1979-80, 570 en Arr.RvS 1979, 229. 
55 P. SENAEVE en D. SIMOENS, O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum. Praktische handleiding inzake de individuele 
maatschappelijke dienstverlening, Brugge, die Keure, 1995, 83, nr. 179. 
56 D. PIETERS, “Werk en O.C.M.W.-dienstverlening” in Provinciale beroepskamers, Brussel, Vereniging van Belgische Steden en 
Gemeenten, 1982, 87, nr. 24. 
57 D. SIMOENS, OCMW-dienstverlening. Praktische handleiding voor een juridisch-correcte dienstverlening, Brugge, die Keure, 
2009, 292, nrs. 814-816. 
58 Arbrb. Brugge 11 mei 2005, Soc.Kron. 2006, 241. 
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ondernemen om de betrokkene alle rechten en voordelen te verlenen waarop hij krachtens de (…) 

wetten aanspraak kan maken.  

 

De laatste facultatieve voorwaarde komt neer op het feit dat van de betrokkene gevergd kan worden 

dat hij zijn recht laat gelden op onderhoudsgeld vanwege de (ex-)echtgenoot, de ascendenten en 

descendenten in eerste graad, de adoptant en de geadopteerde. Om te vermijden dat de 

hulpaanvrager bewust en vrijwillig zou verzaken aan de onderhoudsplicht van zijn echtgenoot of 

gewezen echtgenoot, voorziet artikel 4, § 2 Leefloonwet dat overeenkomsten over het 

onderhoudsgeld niet tegenstelbaar zijn aan het centrum59.  

Het OCMW beschikt ter zake over een appreciatierecht, zodat ze in geen geval verplicht is om de 

aanvrager van de maatschappelijke dienstverlening te verwijzen naar diens vermogende 

onderhoudsplichtigen. Doet ze dat wel, dan houdt dat in dat de aanvrager de verplichting krijgt 

opgelegd om een procedure strekkende tot het ontvangen van een onderhoudsgeld in te stellen of 

dat, in een procedure dringende en voorlopige maatregelen, een persoonlijk onderhoudsgeld zal 

dienen te worden gevorderd. Vermits de wederkerige gemeenrechtelijke onderhoudsplicht tussen 

ouders en kinderen ex artikel 207 juncto 205 Burgerlijk Wetboek levenslang duurt, blijft ook de 

mogelijkheid tot verwijzing naar deze onderhoudsplichtigen zolang bestaan, ongeacht de leeftijd van 

de onderhoudsgerechtigde aanvrager60. Uit navraag bleek dat de OCMW’s die ik contracteerde 

veelvuldig gebruik maken van deze mogelijkheid. Op die manier beschikt de hulpbehoevende namelijk 

over een uitvoerbare titel waarmee hij als onderhoudsgerechtigde ook verder kan als hij niet meer 

leefloongerechtigd zou zijn. 

 

53. De weigering tot het toekennen van de gevraagde financiële hulp op grond van de 

voorgehouden mogelijkheid voor de hulpaanvrager om de kosten te recupereren van de andere 

onderhoudsplichtigen kan, net zoals de weigering omwille van de voorwaarde inzake bereidheid tot 

tewerkstelling en het laten gelden van rechten op sociale uitkeringen, in rechte worden aangevochten 

voor de arbeidsrechtbank (art. 580, 8°, d Ger.W. jo art. 71 OCMW-wet). De vraag stelt zich daarbij 

echter of de rechtbank de bevoegdheid heeft om zich uit te spreken over de opportuniteit van een 

doorverwijzing naar de onderhoudsplichtigen dan wel of deze beslissingsmacht exclusief toekomt aan 

het OCMW.  

Volgens een meerderheidsopvatting zijn de arbeidsgerechten bevoegd om zich uit te spreken over de 

doorverwijsbeslissingen van het OCMW. Zo oordeelden zowel het arbeidshof te Antwerpen als de 

arbeidsrechtbank te Antwerpen dat ze ter zake een volledig appreciatierecht hebben61. Op die manier 

zou de rechter onder meer kunnen beslissen de aanvrager niet te verplichten om zijn 

onderhoudsplichtigen aan te spreken, omdat daardoor de relaties van de betrokkene met deze 

personen in de toekomst in het gedrang zouden komen62.  

Daartegenover staat echter de strekking die stelt dat de rechtbanken over geen enkele bevoegdheid 

beschikken om te oordelen over de wenselijkheid om in een concreet geval de aanvrager door te 

verwijzen naar zijn onderhoudsplichtigen. De betrokken artikelen worden volgens deze opvatting 

gezien als beleidsnormen waarover alleen het OCMW kan oordelen in het kader van zijn financieel 

beleid, zodat de rechtbank enkel kan nagaan of de door het OCMW aangewezen personen behoren 

tot de in de wet aangeduide categorieën onderhoudsplichtigen en of deze laatste een bedrag kunnen 

                                                           
59 Wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1603/001, 13. 
60 Later in deze bijdrage zal nog duidelijk worden dat dit niet zo is in het geval het OCMW pas achteraf beslist over te gaan 
tot de terugvordering van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening of het leefloon bij de ouders van de 
hulpaanvrager. 
61 Arbh. Antwerpen 19 mei 1976, RW 1977-78, 1133, noot D. SIMOENS; Arbrb. Antwerpen 23 oktober 1980, RW 1982-83, 374, 
noot. 
62 Arbrb. Antwerpen 10 juli 1980, JTT 1982, 146. 
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opbrengen dat voldoende is om boven het bedrag van het leefloon uit te komen63. Ook in de 

rechtspraak zijn arresten terug te vinden die aansluiten bij deze laatste strekking. Zo stelde het 

arbeidshof te Bergen en later ook de arbeidsrechtbank te Dendermonde dat de mogelijkheid om de 

hulpvrager naar zijn onderhoudsplichtigen te verwijzen toekomt aan het OCMW, zodat de 

arbeidsgerechten zich op dit punt niet in de plaats kunnen stellen van de administratieve overheid64.  

 

54. Het niet naleven van de opgelegde voorwaarden inzake bereidheid tot tewerkstelling, het 

laten gelden van rechten op sociale uitkeringen en/of op onderhoudsgeld, kan met zich meebrengen 

dat het recht op financiële hulp wordt geweigerd dan wel geheel of gedeeltelijk wordt geschorst voor 

een periode van ten hoogste één maand. De weigering of schorsing gebeurt steeds op voorstel van de 

maatschappelijk werker die met het dossier belast is. In geval van herhaling binnen het jaar wordt de 

schorsingsperiode verlengd tot ten hoogste drie maanden (art. 60, § 3, derde en vierde lid OCMW-

wet).  

2. Dienstverlening in natura in een opvangcentrum 

55. In een aantal gevallen is het OCMW volledig van zijn taak bevrijd, namelijk wanneer de 

hulpaanvrager conform de Wet Opvang Asielzoekers65 materiële hulp ontvangt van een 

opvangstructuur. Opdat het OCMW in dergelijk geval verlost zou zijn van zijn taak is het wel vereist dat 

de hulpaanvrager een verplichte plaats van inschrijving krijgt toegewezen in de opvangstructuur. Om 

aanspraak te kunnen maken op dergelijke hulp moet de betrokkene ofwel een vreemdeling zijn die het 

Rijk is binnengekomen zonder te beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 2 Vreemdelingenwet, 

ofwel vreemdeling zijn die een asielaanvraag heeft ingediend nadat zijn verblijfsvergunning was 

verlopen (art. 11, § 1 Wet Opvang Asielzoekers). Voor deze personen wordt aldus afgeweken van de 

algemene beginselen van artikel 57, § 1 OCMW-wet volgens hetwelk het OCMW de plicht heeft aan 

personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap is gehouden. In 

voorkomend geval zijn de betrokkenen aangewezen op de materiële hulp die wordt verleend door de 

opvangstructuur waaraan zij zijn toegewezen (art. 57ter OCMW-wet). Wat die hulp precies inhoudt, 

wordt uitvoerig uiteengezet in de artikelen 14-35 Wet Opvang Asielzoekers. 

 

Asielzoekers die niet onder één van de twee bovenvermelde categorieën vallen, kunnen daarentegen 

wel aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening. Concreet gaat het om vreemdelingen die 

behoren tot de categorieën personen die door een KB zijn aangewezen in het kader van bijzondere 

maatregelen met het oog op de tijdelijke bescherming van personen, vreemdelingen die gemachtigd 

zijn tot een verblijf in België van meer dan drie maanden overeenkomstig de Vreemdelingenwet en 

ten slotte vreemdelingen die aan een opvangstructuur waren toegewezen, vanaf het moment dat deze 

toewijzing een einde neemt (art. 8, § 1 Wet Opvang Asielzoekers). Bovendien blijft het OCMW volgens 

het Hof van Cassatie gehouden maatschappelijke dienstverlening te verzekeren aan wie om redenen 

onafhankelijk van zijn wil in de onmogelijkheid verkeert het grondgebied te verlaten66 alsook aan de 

vreemdeling die regularisatie aanvraagt, zolang over zijn aanvraag niet is beslist67. 

                                                           
63 P. SENAEVE, “Bestaansminimum en familiale solidariteit” in X (eds.), Bestaansminimum. Een juridische en sociologische 
analyse van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, Antwerpen, Kluwer, 1980, 51; 
D. DE JAEGER, “Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden: toetsingsrecht en bevoegdheid van de arbeidsgerechten”, RW 
1984-85, (1185) 1206. 
64 Arbh. Bergen 12 april 1985, JTT 1985, 313; Arbrb. Dendermonde 6 november 1995, OCMW-visies 1996, afl. 2, 67. 
65 Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, 
BS 7 mei 2007, 24027 (hierna: Wet Opvang Asielzoekers). 
66 Cass. 18 december 2000, JTT 2001, 92, concl. J.F. LECLERCQ. 
67 Cass. 23 oktober 2006, Soc.Kron. 2007, 194, noot H. MORMONT en RRD 2006, 238, noot Y. HOUYET. 
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3. Beperkte dienstverlening 

56. Ten aanzien van een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft (dit is de vreemdeling die over 

geen enkele titel beschikt om in België te verblijven68) en ten aanzien van niet-erkende vluchtelingen 

(dit zijn asielzoekers van wie de asielaanvraag werd geweigerd en aan wie een bevel is betekend om 

het grondgebied te verlaten), moet het OCMW slechts voor een beperkte dienstverlening instaan. Ter 

zake wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds meerderjarigen die illegaal in het Rijk verblijven 

en anderzijds minderjarigen in illegaal verblijf en de ouders die hen begeleiden.  

 

Wat betreft de eerste categorie, is de taak van het OCMW beperkt tot dringende medische hulp (art. 

57, § 2, eerste lid, 1° OCMW-wet). In het KB van 12 december 199669 wordt gepreciseerd dat hiermee 

bedoeld wordt de hulp die een uitsluitend medisch karakter vertoont en waarvan het dringende 

karakter door een medisch getuigschrift werd aangetoond. In geval van besmettelijke ziekten  moet 

de dringende medische hulp die aan de patiënt wordt verstrekt evenwel ook de nazorg  inhouden die 

noodzakelijk is voor de algemene volksgezondheid70. Het toekennen van financiële steunverlening, 

huisvesting of andere maatschappelijke dienstverlening in natura is uitgesloten (art. 1, eerste lid KB 12 

december 1996). 

 

In het geval een minderjarige met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft, beperkt de taak van het 

OCMW zich enerzijds tot het vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun 

onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen en anderzijds tot het verlenen van 

materiële hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het betrokken kind (art. 57, § 2, eerste lid, 

2° OCMW-wet). De bedoelde materiële hulp mag bovendien enkel verstrekt worden in een federaal 

opvangcentrum en dit onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning (art. 

57, § 2, tweede lid OCMW-wet). 

 

57. De regeling met betrekking tot illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdelingen maakt 

het voorwerp uit van een hele reeks arresten van het Arbitragehof. Het Hof is echter van mening dat 

de afwijking voor illegalen het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet schendt. De wetgever moet niet 

dezelfde maatschappelijke dienstverlening voorbehouden aan vreemdelingen die onwettig in het land 

verblijven als aan vreemdelingen die hier wettig verblijven. Het verschil tussen beide categorieën van 

vreemdelingen verantwoordt volgens het Hof dat op de Staat ten aanzien van hen niet dezelfde 

verplichtingen rusten. De wetgever handelde dan ook grondwetsconform wanneer hij de 

maatschappelijke dienstverlening ten aanzien van de vreemdeling die hier onwettig verblijft tijdens de 

beroepsprocedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beperkte tot dringende medische 

hulp71. 

4. Onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en hun familieleden 

58. Sinds de inwerkingtreding van artikel 57quinquies OCMW-wet op 28 februari 2012 zijn de 

voorwaarden voor de opening van het recht op maatschappelijke dienstverlening voor onderdanen 

van EU-lidstaten en hun familieleden verstrengd. Ingevolge de wetswijziging kunnen deze personen 

                                                           
68 Adv.RvS bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de OCMW-wet, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 364/I, 
154-155. 
69 KB 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven, BS 31 december 1996, 32518. 
70 Art. 1 KB 13 januari 2003 tot wijziging van het KB 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven, BS 17 
januari 2003, 01553. 
71 GwH 14 maart 2013, nr. 37/2013. 
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tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf op het Belgisch grondgebied geen enkele aanspraak 

meer maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze periode wordt bovendien 

verlengd wanneer het gaat om een EU-onderdaan die zich in de hoedanigheid van werkzoekende op 

het Belgisch grondgebied bevindt en zijn familieleden, aangezien zij geen aanspraak kunnen maken op 

het recht op maatschappelijke dienstverlening gedurende de volledige periode waarin de EU-

onderdaan de hoedanigheid van werkzoekende heeft (art. 57quinquies OCMW-wet). 

§ 3. Aard van de maatschappelijke dienstverlening 

59. Naast het verlenen van lenigende of curatieve hulp, dewelke bepaalde tekorten opvangt die 

verband houden met het leven in de maatschappij, is het OCMW ook verantwoordelijk voor het 

verstrekken van preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, 

sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn (art. 57, § 1 OCMW-wet). Aldus kunnen worden 

toegekend: voedselpakketten, kleding, dringende medische hulp, verwarmingstoelagen, juridisch 

advies, tenlasteneming van de bijdragen voor de ziektekostenverzekering, hulp bij verhuizing, 

schuldbemiddeling, bejaardenhulp enzovoort. Concreet moet elk OCMW, zo nodig na een sociaal 

onderzoek, een precieze diagnose stellen van de behoefte aan dienstverlening, waarna ze vervolgens 

zorgt voor hulpverlening in de meest geschikte vorm (art. 60, § 1, eerste lid en § 3, eerste lid OCMW-

wet). Omdat het centrum beschikt over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid van wat de meest 

adequate bijstand is, is het niet uitgesloten dat de betrokkene een heel andere soort hulp krijgt dan 

die welke hij had gevraagd72.  

 

60. Over bepaalde vormen van dienstverlening bevat de wet specifieke voorschriften, namelijk 

over de bijstand in verband met rechten (art. 60, § 2 OCMW-wet), de begeleiding (art. 60, § 4 OCMW-

wet), de aansluiting bij de ziekteverzekering (art. 60, § 5 OCMW-wet), de tewerkstelling (art. 60, § 7 

OCMW-wet) en ten slotte de specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgeld ten gunste van 

kinderen (art. 68quinquies OCMW-wet). Wat dit laatste element betreft, is het OCMW niet langer 

algemeen belast met het verlenen van voorschotten op onderhoudsgelden, daar deze taak in 2003 

werd overgenomen door de Dienst voor Alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. Enkel indien 

aan strikte voorwaarden is voldaan, zal het OCMW specifieke hulp toekennen voor het betalen van 

onderhoudsgelden ten gunste van kinderen of van bijdragen voor geplaatste kinderen.  

§ 4. Aanvraag en beslissing 

A. AANVRAAG 

61. Inzake de aanvraag van de maatschappelijke dienstverlening bestond er lange tijd geen 

wettelijke regeling. Het is pas sinds 2003 dat artikel 58 OCMW-wet uitdrukkelijk bepaalt dat de 

aanvraag zowel schriftelijk als mondeling kan gebeuren en dit zowel door de belanghebbende persoon 

zelf als door een persoon die hij daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Daarnaast kan het OCMW ook 

ambtshalve optreden, dus los van elke aanvraag, indien het van oordeel is dat in een bepaald geval de 

menselijke waardigheid wordt bedreigd of miskend. De rechtsgrond voor deze ambtshalve toekenning 

is artikel 8, eerste lid Wet Handvest Sociaal Verzekerde73, waarin bepaald wordt dat de 

maatschappelijke dienstverlening door het OCMW ambtshalve dient te worden toegekend telkens 

wanneer dit materieel mogelijk is.   

 

                                                           
72 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt Overzicht van de Sociale Zekerheid in België, Brussel, Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-generaal Beleidsondersteuning), 2013, 680.  
73 Wet 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, BS 6 september 1995, 25433. 
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Iedereen kan bij het OCMW een aanvraag indienen en in principe is het steunverlenend OCMW dat 

van de gemeente waar de hulpbehoevende zijn gewone verblijfplaats heeft. De bevoegdheid wordt 

met andere woorden bepaald door de gewoonlijke aanwezigheid van de bijstandbehoevende persoon 

op het grondgebied van de gemeente die door het OCMW wordt bediend74. Bij opname in bepaalde, 

in de zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet van 2 april 1965 erkende, instellingen wordt van dit algemeen 

principe afgeweken en zal de inschrijving in het bevolkingsregister determinerend zijn bij de 

aanduiding van het steunverlenend OCMW. De ratio van deze afwijking is te vermijden dat op OCMW’s 

van grotere gemeenten die over instellingen beschikken de last zou komen te berusten van de 

dienstverlening aan inwoners van andere gemeenten. Het onderscheid op basis van de aard van de 

betrokken instelling bij het aanduiden van het territoriaal bevoegde OCMW, namelijk erkende 

tegenover niet-erkende instellingen, levert volgens het Grondwettelijk Hof geen schending op van het 

gelijkheidsbeginsel75. 

Wanneer het OCMW een steunaanvraag ontvangt waarvoor het zich onbevoegd acht, zendt het deze 

aanvraag binnen de vijf kalenderdagen over aan het volgens hem bevoegd OCMW. Binnen diezelfde 

termijn van vijf kalenderdagen wordt de aanvrager via een brief met vermelding van de redenen van 

onbevoegdheid in kennis gesteld van de overzending van de aanvraag (art. 58, § 3 OCMW-wet). 

B. BESLISSING  

62. Zoals reeds eerder vermeld, is de tussenkomst van het OCMW zo nodig voorafgegaan van een 

sociaal onderzoek dat besluit met een nauwkeurige diagnose nopens het bestaan en de omvang van 

de behoefte aan dienstverlening en dat de meest passende middelen voorstelt om daarin te voorzien. 

De betrokkene is ertoe gehouden elke nuttige inlichting nopens zijn toestand te geven, alsmede het 

centrum op de hoogte te brengen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op de hulp die 

hem wordt verleend (art. 60, § 1 OCMW-wet). Ondanks het feit dat inzake de toekenning van de 

maatschappelijke dienstverlening het sociaal onderzoek geen verplicht karakter vertoont, zal in 

gevallen waar het neergelegde dossier onvolledig is op zijn minst aan de hulpvrager moeten worden 

gevraagd dat hij zijn dossier zou aanvullen, mét precisering van de punten waarvoor opheldering 

noodzakelijk is. Wordt dit nagelaten, dan is de OCMW-beslissing niet op regelmatige wijze genomen76.  

 

63. Enkel indien het OCMW tot de conclusie komt dat de aanvrager niet beschikt over de middelen 

die hem toelaten een menswaardig bestaan te leiden, zal beslist worden over te gaan tot de 

toekenning van maatschappelijke dienstverlening.  De beslissing inzake individuele hulpverlening 

wordt genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn of door één van de organen waaraan die 

raad zijn bevoegdheden heeft overgedragen. Wanneer de bevoegde instantie tot een besluit is 

gekomen, wordt dat binnen de acht dagen te rekenen van de datum van de beslissing schriftelijk en 

aangetekend of tegen ontvangstbewijs meegedeeld aan de persoon die de hulp heeft aangevraagd 

(art. 62bis, eerste lid OCMW-wet). De beslissing moet steeds gemotiveerd zijn en vermeldt de 

mogelijkheid tot het instellen van beroep, de beroepstermijn, de vorm van het verzoekschrift, het 

adres van de bevoegde beroepsinstantie en de dienst of persoon die binnen het OCMW kan 

gecontacteerd worden voor het geven van toelichting (art. 62bis, tweede lid OCMW-wet). 

 

Opgemerkt moet worden dat geen enkele wettelijke bepaling belet dat de maatschappelijke 

dienstverlening retroactief wordt toegekend aan de persoon die daarop recht heeft voor de periode 

tussen zijn vraag en de gerechtelijke beslissing daarover77. In die zin stelde het Arbitragehof dat het 

                                                           
74 Art. 1, 1° wet 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, BS 6 mei 1965, 5161. 
75 GwH 4 maart 2008, nr. 2008/32, NJW 2008, 401. 
76 Arbh. Luik (afd. Namen) 4 februari 2003, Soc.Kron. 2004, 525. 
77 Cass. 3 december 2007, JTT 2008, 112, concl. Proc.Gen. J.F. LECLERCQ. 
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OCMW kan beslissen hulp te verlenen om de nog resterende gevolgen te verhelpen van een vroegere 

toestand die in strijd was met de norm van de menselijke waardigheid78. Ook het Hof van Cassatie 

oordeelde in die zin dat uit artikel 1 OCMW-wet volgt dat het recht op maatschappelijke 

dienstverlening ontstaat vanaf het moment dat een persoon zich bevindt in een situatie waarin het 

niet mogelijk is een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, zodat de 

maatschappelijke dienstverlening dan ook retroactief moet worden toegekend vanaf het moment van 

de aanvraag79. 

AFDELING 3. RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE  

§ 1. Algemeen   

64. In 1974 werd er in België voor het eerst een extra vangnet ingevoerd voor personen die buiten 

hun wil om door de mazen van het socialezekerheidsnet vallen. De wet van 7 augustus 1974 tot 

instelling van het recht op een bestaansminimum kende aan eenieder die geen toereikende 

bestaansmiddelen had en niet in staat was deze door eigen inspanningen of op een andere manier te 

verwerven, het recht toe op een levensminimum. Het uitgangspunt van  dit recht was de 

uitkeringsgedachte, waarbij (financieel) behoeftige personen de mogelijkheid tot een menswaardig 

bestaan werd gegeven zonder dat dit echter noodzakelijk hun integratie in de samenleving of in het 

gewone arbeidsproces vooropstelde. Onder deze vorm van bijstand bleef sociale, culturele en 

economische uitsluiting dan ook zeer reëel80.  

 

In het kader van de actieve welvaartsstaat stelde de regeringsverklaring van juli 1999 zich tot doel de 

maatschappelijke integratie van de grote groep jonge bestaansminimumtrekkers te bevorderen, onder 

andere door middel van hun integratie op de arbeidsmarkt. Deze doelstelling werd uiteindelijk 

gerealiseerd met de invoering van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie, waarin uitgegaan wordt van het principe dat een menswaardig bestaan vandaag meer 

veronderstelt dan de loutere toekenning van een (geldelijke minimum)uitkering alleen.  

Voortaan bestaat het recht op maatschappelijke integratie in eerste orde uit een tewerkstelling. Enkel 

wanneer een tewerkstelling, in weerwil van de werkbereidheid van de betrokkene, onmogelijk blijkt, 

ontstaat er een recht op een vervangingsinkomen, genaamd leefloon. Deze term werd gekozen om te 

benadrukken dat de betrokkene de socialebijstandsuitkering ‘verdient’ als tegenprestatie voor zijn 

engagement om zich in de mate van het mogelijke maatschappelijk in te zetten81. Naast het recht op 

tewerkstelling en het recht op een leefloon bestaat er ten slotte nog een derde instrument om de 

maximale integratie in en de sociale participatie aan het maatschappelijk leven te verzekeren, namelijk 

het recht op een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Al deze gewaarborgde 

rechten kunnen al dan niet worden gecombineerd.  

 

65. Het recht op maatschappelijke integratie is een residuair recht waarop de aanvrager alleen 

aanspraak kan maken wanneer hij alle andere mogelijkheden heeft uitgeput om bestaansmiddelen te 

verwerven, met inbegrip van het recht op sociale uitkeringen dat hij kan laten gelden en het 

onderhoudsgeld dat hem kan worden toegekend (art. 3, 6° Leefloonwet). 

Wanneer het OCMW geconfronteerd wordt met een aanvraag om bijstand die het gevolg is van 

ontoereikende bestaansmiddelen die onontbeerlijk zijn om te kunnen leven, zich te voeden of te 

                                                           
78 Arbitragehof 17 september 2003, JTT 2004, 177. 
79 Cass. 17 december 2007, NJW 2008, 554. 
80 L.M. VENY, “Het leefloon. De actieve welvaartstaat… en het recht op maatschappelijke integratie”, NJW 2002, (192) 192, nr. 
2.  
81 W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 394, nr. 840. 
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wonen, dan moet het centrum prioritair nagaan of er een recht op maatschappelijke integratie kan 

worden toegekend. Als in zo’n geval enkel en alleen maatschappelijke dienstverlening werd 

aangevraagd, moet het centrum indien nodig overwegen het recht op maatschappelijke integratie 

ambtshalve toe te kennen82. 

 

66. In tegenstelling tot het recht op maatschappelijke dienstverlening, bestaat er geen twijfel over 

dat het recht op maatschappelijke integratie een eigenlijk subjectief recht is dat vergeleken kan 

worden met de rechten op andere sociale prestaties. De toekenningsvoorwaarden en de inhoud van 

de prestatie zijn immers nauwkeurig vastgelegd in de wet en in het uitvoeringsbesluit, de 

appreciatiebevoegdheid van het OCMW werd tot een minimum herleid en bovendien beschikt de 

hulpaanvrager over een recht van beroep tegen de beslissingen van het OCMW bij de 

arbeidsrechtbank83. Indien alle voorwaarden met betrekking tot het recht op maatschappelijke 

integratie vervuld zijn, wordt het aldus een recht en moet het worden toegekend. Belangrijk is wel te 

benadrukken dat een wezenlijk onderscheid wordt gemaakt al naargelang de leeftijd van de aanvrager.  

Voor jonge rechthebbenden onder de 25 jaar staat het recht op tewerkstelling voorop, terwijl voor 

gerechtigden vanaf 25 jaar het recht op leefloon op de eerste plaats komt. Dit onderscheid wordt 

hierna nog verder uiteengezet. 

§ 2. Toekenningsvoorwaarden 

A. DE NATIONALITEIT 

67. Het recht op maatschappelijke integratie wordt enkel toegekend aan Belgen, degenen die op 

basis van het Europees Gemeenschapsrecht daarmee moeten worden gelijkgesteld, vreemdelingen 

ingeschreven in het bevolkingsregister, staatlozen en erkende vluchtelingen (art. 3, 3° Leefloonwet). 

Met de tweede categorie wordt bedoeld personen die als burger van de Europese Unie, of als lid van 

zijn familie die hem begeleidt of zich bij hem voegt, genieten van een verblijfsrecht voor meer dan drie 

maanden. Oorspronkelijk luidde de tekst nog dat het moest gaan om personen die het voordeel 

genoten van de toepassing van de Verordening nr. 1612/68 van 15 oktober 1968 betreffende het vrije 

verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, maar deze bepaling werd bij arrest van het 

Arbitragehof vernietigd wegens strijdigheid met artikel 12 en 17 EG-verdrag84. In een recent arrest 

heeft het Grondwettelijk Hof nog beslist dat het verschil in behandeling van vreemdelingen die zich bij 

een Belgische burger voegen die geen gebruik maakte van zijn recht van vrij verkeer tegenover 

vreemdelingen die zich bij een burger van de Europese Unie voegen, niet in strijd is met het 

grondwettelijk gelijkheidsbeginsel85.  

 

Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot wat het geval is voor de andere toekenningsvoorwaarden, de 

echtgenoot of levenspartner van de gerechtigde op een leefloon met een gezin ten laste, niet moet 

voldoen aan deze nationaliteitsvoorwaarde. Een mogelijke verantwoording voor deze afwijking kan 

zijn dat deze persoon samen met de leefloonaanvrager minstens één kind heeft en het in het belang 

van dit kind niet aangewezen is dat zijn vader of moeder indirect verplicht wordt het land te verlaten 

wegens een niet-toekenning van het leefloon86. 

                                                           
82 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt Overzicht van de Sociale Zekerheid in België, Brussel, Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-generaal Beleidsondersteuning), 2013, 654.  
83 P. SENAEVE en D. SIMOENS, O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum. Praktische handleiding inzake de individuele 
maatschappelijke dienstverlening, Brugge, die Keure, 1995, 6-7, nr. 5. 
84 Arbitragehof 14 januari 2004, nr. 5/2004, BS 27 februari 2004, 11213. 
85 GwH 26 september 2013, nr. 122/2013. 
86 D. SIMOENS, OCMW-dienstverlening. Praktische handleiding voor een juridisch-correcte dienstverlening, Brugge, die Keure, 
2009, 25, nr. 28. 
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B. DE LEEFTIJD 

68. Enkel meerderjarige personen of minderjarigen die hetzij ontvoogd zijn door het huwelijk, 

hetzij ongehuwd zijn maar een of meerdere kinderen ten laste hebben, hetzij bewijzen zwanger te zijn, 

kunnen aanspraak maken op het recht op maatschappelijke integratie (art. 3, 2° jo art. 7 Leefloonwet). 

Het recht kan ook worden toegekend aan de personen met een statuut van verlengde minderjarigheid. 

Belangrijk voor de bepaling van de aard van de maatschappelijke integratie is het feit dat minderjarigen 

die ex artikel 7 Leefloonwet gelijkgesteld zijn met meerderjarigen onder de toepassing van de 

maatregelen vallen betreffende de categorie meerderjarigen van minder dan 25 jaar.  

Daar waar onder de bestaansminimumregeling nog uitdrukkelijk werd voorgeschreven dat voor 

vreemdelingen de meerderjarigheidsleeftijd uit het Belgische recht telt, is dat onder de Leefloonwet 

niet langer het geval. De vraag rijst dan ook of het ontbreken van een soortgelijke bepaling een 

vergetelheid van de wetgever is geweest dan wel of het de bedoeling was om terug te vallen op het 

internationaal privaatrecht. In die laatste optiek kunnen vreemdelingen met de leeftijd van achttien 

jaar geen gerechtigde zijn wanneer zij krachtens hun nationale wetgeving nog minderjarig zijn, daar 

een van de algemene regels van het internationaal privaatrecht luidt dat al wat raakt aan het personeel 

statuut van de vreemdeling geregeld wordt door de vreemde wet87. 

 

Er geldt ter zake geen enkele maximumleeftijdgrens, maar gelet op het feit dat het recht op 

maatschappelijke integratie een residuair recht is, moet vooraf wel steeds worden nagegaan of de 

betrokkene eventueel recht heeft op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden dan wel op een 

pensioen in de Belgische of buitenlandse pensioenregeling. 

  

De leeftijdsvoorwaarde is ook van toepassing op de echtgenoot of levenspartner van de gerechtigde 

op een leefloon met een gezin ten laste (art. 2bis RMI-besluit). 

C. DE VERBLIJFPLAATS 

69. Een derde voorwaarde van het recht op maatschappelijke integratie bestaat erin dat de 

aanvrager van het recht zijn werkelijke verblijfplaats in België heeft (art. 3, 1° Leefloonwet). Daarmee 

wordt bedoeld dat de aanvrager gewoonlijk en bestendig op het grondgebied van het Koninkrijk moet 

verblijven, zelfs indien hij over geen woning beschikt of hij niet in het bevolkingsregister is 

ingeschreven, voor zover hij de toelating heeft om op het grondgebied van het Koninkrijk te verblijven 

(art. 2 RMI-besluit). Het feit dat de verblijfsvoorwaarde ook wordt opgelegd aan Belgen werd door het 

Arbitragehof niet strijdig bevonden met het gelijkheidsbeginsel. Het Hof is namelijk van oordeel dat 

het niet onredelijk is om het toekennen van een voordeel dat is verbonden aan de integratie in een 

bepaalde groep afhankelijk te stellen van een voorwaarde die de aanwezigheid van de begunstigden 

van dat voordeel in die groep vereist88. 

Om te kunnen spreken van een gewoonlijk verblijf op het grondgebied, moet een verblijfplaats 

gekenmerkt worden door een zekere duurzaamheid, of moet ten minste door de betrokkene blijk zijn 

gegeven van de intentie om zich daar voor een bepaalde tijd te vestigen89. Dit is uiteraard een 

feitenkwestie die bewezen kan worden door alle middelen van het recht. Vast staat dat gerepatrieerde 

Belgen of andere personen die beroepshalve of om een andere reden langdurig in het buitenland 
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vertoeven en die met vakantie zijn in het moederland uit de boot vallen, ook al zijn zij ingeschreven in 

het bevolkingsregister van hun oorspronkelijke gemeente90. 

 

Wanneer een persoon die aan de verblijfsvoorwaarden voldoet en het leefloon ontvangt van plan is 

langer dan één maand in het buitenland te vertoeven, dan moet hij het bevoegde OCMW hiervan op 

de hoogte brengen. In voorkomend geval zal de betaling van het leefloon worden geschorst voor de 

periode die de toegelaten afwezigheidstermijn overstijgt, tenzij het OCMW anders beslist wegens 

uitzonderlijke omstandigheden die dit verblijf wettigen (art. 38 RMI-besluit). Wat deze bijzondere 

omstandigheden zijn, wordt niet nader gepreciseerd in de wet doch volgens de rechtspraak gaat het 

hier om gebeurtenissen die de terugkeer binnen de termijn van één maand onmogelijk maken, of die 

een afwezigheid van meer dan een maand verantwoorden, zoals de ziekte van een familielid91. 

 

Ook de verblijfsvoorwaarde geldt eveneens voor de echtgenoot of levenspartner van de gerechtigde 

op een leefloon met een gezin ten laste (art. 2bis, eerste lid RMI-besluit). 

D. ONTOEREIKENDE BESTAANSMIDDELEN 

70. De belangrijkste voorwaarde om maatschappelijke integratie te kunnen genieten, is uiteraard 

het gebrek aan toereikende bestaansmiddelen. Men kan enkel aanspraak maken op het recht op 

maatschappelijke integratie indien men niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt, noch er 

aanspraak op kan maken, noch in staat is deze hetzij door eigen inspanningen hetzij op een andere 

manier te verwerven (art. 3, 4° Leefloonwet).  

 

Behalve de reglementaire en wettelijke uitzonderingen worden bij het onderzoek alle 

bestaansmiddelen, van welke aard en oorsprong ook, in aanmerking genomen. Daartoe behoren ook 

alle uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving. Bovendien wordt niet enkel 

rekening gehouden met de bestaansmiddelen waarover de aanvrager zelf beschikt, maar ook in zekere 

mate met deze van de personen met wie de aanvrager samenwoont (art. 16 Leefloonwet en art. 34 

RMI-besluit). Hoe de berekening van de bestaansmiddelen concreet dient te gebeuren door het 

OCMW, wordt uitvoerig uiteengezet in hoofdstuk V van het RMI-besluit. Zo worden bijvoorbeeld 

bepaalde bestaansmiddelen, zoals de hulp verleend door de OCMW’s en de gezinsbijslag, vrijgesteld 

(art. 22 RMI-besluit). Er worden ook bijzondere berekeningswijzen bepaald ten aanzien van het 

beroepsinkomen, de onroerende goederen, de roerende kapitalen, de afstand van goederen en de 

voordelen in natura. Ten slotte bevat hoofdstuk V RMI-besluit ook een afzonderlijke afdeling inzake de 

aanrekening in geval van samenwoning, waarin voorzien wordt in een verplichte aanrekening van de 

bestaansmiddelen van de echtgenoot van de aanvrager en van de persoon met wie de aanvrager een 

feitelijk gezin vormt en een facultatieve aanrekening van de bestaansmiddelen van de meerderjarige 

ascendenten en/of descendenten van de eerste graad die met de aanvrager samenwonen. 

 

Net zoals de leeftijds- en verblijfsvoorwaarde geldt de vierde voorwaarde eveneens voor de 

echtgenoot of levenspartner van de gerechtigde op een leefloon met een gezin ten laste (art. 2bis, 

eerste lid RMI-besluit). 
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E. DE BEREIDHEID TOT WERKEN 

71. Het recht op maatschappelijke integratie kan enkel worden toegekend aan personen die 

werkbereid zijn, tenzij dit om redenen in verband met gezondheid of billijkheid niet mogelijk is (art. 3, 

5° Leefloonwet). Zo kan het recht op maatschappelijke integratie bijvoorbeeld worden toegekend aan 

een jongere die in principe wel zou kunnen werken, maar die zich vooraf moet laten verzorgen wegens 

een zware drugsverslaving. Het is aldus niet vereist dat de gezondheidsreden die de aanvrager van de 

werkbereidheidsverplichting ontslaat van die aard is dat ze het de aanvrager absoluut onmogelijk 

maakt om te werken; het volstaat dat de gezondheid in die mate wordt bedreigd of aangetast dat 

werken bijzonder moeilijk wordt. Een billijkheidsreden kan erin bestaan dat betrokkene een 

alleenstaande moeder is die verschillende jonge kinderen heeft en in een landelijke zone verblijft ver 

van alle transportmogelijkheden om zich naar het werk of de kinderkribbe te begeven92.  

 

Volgens de omzendbrief die toelichting verstrekt bij de Leefloonwet mag de werkbereidheid in het 

kader van het recht op maatschappelijke integratie niet op dezelfde manier worden beoordeeld als in 

de werkloosheidsreglementering, zodat de talloze criteria uit die reglementering niet van toepassing 

zijn. De werkbereidheid moet daarentegen wel worden beoordeeld aan de hand van de concrete 

mogelijkheden en de persoonlijke inspanningen van de hulpaanvrager. Bovendien moet er rekening 

worden gehouden met de specifieke situatie van de betrokkene, met zijn leeftijd, zijn opleiding, zijn 

gezondheid, zijn opvoeding enzovoort. De werkbereidheid kan onder meer gestaafd worden door een 

inschrijving als werkzoekende, door het persoonlijk zoeken naar regulier werk, door een positieve 

houding tegenover de werkaanbiedingen van het OCMW of van de arbeidsbemiddelingsdienst, door 

de deelname aan examens of nog door het volgen van een aanvullende opleiding93.  

 

In gevallen waar het leefloon wordt toegekend aan het tarief voor een persoon die uitsluitend 

samenwoont met een gezin te zijnen laste, geldt voor diens eventuele echtgenoot of levenspartner 

een afgezwakte werkbereidheidsvereiste. Zo moet de betrokken echtgenoot of levenspartner enkel 

zijn werkbereidheid bewijzen indien hij beschikt over een eigen inkomen dat lager is dan het 

leefloonbedrag voor een samenwonende gerechtigde (art. 2bis, tweede lid RMI-besluit). 

F. HET UITPUTTEN VAN DE RECHTEN OP SOCIALE UITKERINGEN EN ONDERHOUDSGELD 

72. Een laatste toekenningsvoorwaarde bestaat er enerzijds in dat de aanvrager steeds zijn 

rechten moet laten gelden op uitkeringen waarvan hij kan genieten krachtens de Belgische of 

buitenlandse sociale wetgeving (art. 3, 6° Leefloonwet) en anderzijds dat hij zijn rechten op 

onderhoudsgeld tegen zijn (ex-)echtgenoot, zijn bloedverwanten in opgaande lijn, zijn kinderen, de 

adoptant en de geadopteerde laat gelden wanneer hem dat gevraagd wordt (art. 4 Leefloonwet).  

 

73. Wat betreft de voorwaarde van het laten gelden op sociale uitkeringen, moet tegelijkertijd 

gewezen worden op de bijzondere verplichting ex artikel 60, § 2, OCMW-wet die op het OCMW rust 

om alle nuttige raadgevingen en inlichtingen te verstrekken en de stappen te doen om aan de 

betrokkenen alle rechten en voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of buitenlandse 

wetten aanspraak kunnen maken. Een strikte interpretatie van voornoemd artikel leidt ertoe dat het 

OCMW verplicht is zelf het nodige te doen om een aanvraag in te dienen met het oog op de verkrijging 

van sociale uitkeringen. Daar de grens tussen de verplichting van de aanvrager om zijn rechten op 

sociale uitkeringen te doen gelden en de verplichting van het COWM om dit in zijn plaats te doen, 
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moeilijk te trekken is, lijkt een strenge houding van de rechtspraak ten aanzien van de aanvrager van 

het recht op maatschappelijke integratie uit den boze94. De combinatie van artikel 3, 6° Leefloonwet 

en artikel 60, § 2 OCMW-wet leidt er volgens mij dan ook toe dat de aanvrager weliswaar aangezet 

kan worden om zijn rechten op sociale uitkeringen te laten gelden door zelf een aanvraag daartoe in 

te dienen, maar dat het OCMW in elk geval verplicht is de aanvrager te helpen met deze aanvraag, 

onder andere door het verstrekken van nuttige inlichtingen. Deze visie sluit aan bij de toelichting die 

in de omzendbrief betreffende de Leefloonwet wordt gegeven bij de voorwaarde betreffende het 

uitputten van de rechten op sociale uitkeringen en onderhoudsgeld. Ook daar wordt namelijk gesteld 

dat het OCMW de aanvrager de nodige informatie en raad moet geven en hem concreet moet helpen 

bij het laten gelden van zijn rechten95. 

 

74. Vooraleer beslist wordt om de aanvrager al dan niet de voorwaarde op te leggen van het laten 

gelden van zijn rechten op onderhoudsgelden, moet het aangesproken OCMW in elk geval een sociaal 

onderzoek voeren naar de toestand van de onderhoudsplichtigen, teneinde na te gaan of deze in staat 

zijn hun onderhoudsschuld na te komen96.  

Net zoals dat het geval is bij maatschappelijke dienstverlening in de vorm van financiële 

hulpverlening97, is de doorverwijzing van de leefloonaanvrager naar een beperkte kring van 

alimentatiedebiteurs ook hier geen plicht maar slechts een mogelijkheid waarover het OCMW van 

geval tot geval oordeelt op basis van opportuniteitsoverwegingen. Een reden om de aanvrager niet 

door te sturen naar zijn echtgenoot of naar zijn ouders of kinderen, is volgens de bodemrechters vaak 

de vrees om broze gezinsrelaties te verstoren. Bovendien is men het er in de rechtsleer en rechtspraak 

over eens dat het bestaan van onderhoudsplichtige kapitaalkrachtige familieleden voor het OCMW 

geen alibi mag vormen om zonder meer het leefloon of financiële dienstverlening te weigeren98. 

Vandaar dat er in de praktijk vaak een leefloon of financiële dienstverlening wordt toegekend met 

daaraan gekoppeld de voorwaarde om (bijvoorbeeld) binnen de 6 maanden de procedure 

onderhoudsgeld op te starten. Op die manier wordt de verwijzing naar de onderhoudsplichtigen niet 

gebruikt als een weigeringsgrond maar slechts als een voorwaarde die de leefloonaanvrager moet 

vervullen wil hij zijn recht op een leefloon niet kwijt zien te spelen.     

 

Analoog aan wat geldt bij de financiële hulpverlening99 rijst ook hier de vraag naar de 

appreciatiebevoegdheid van de rechter. In een arrest van 18 juni 2001 stelde het Hof van Cassatie dat 

de regel dat van de aanvrager van het bestaansminimum kan worden gevergd dat hij bepaalde 

onderhoudsplichtigen aanspreekt, het opportuniteitsoordeel ter zake niet reserveert voor het OCMW. 

Bij betwisting komt dit oordeel ex artikel 580, 8°, c Gerechtelijk Wetboek toe aan de rechter, die de 

OCMW-beslissing kan toetsen met volle rechtsmacht100. Het appreciatierecht dat het OCMW toekomt 

krachtens artikel 4, § 1 Leefloonwet is even ruim als het appreciatierecht van de arbeidsrechtbanken 

en –hoven bij het beoordelen van OCMW-beslissingen genomen in uitvoering van dit wetsvoorschrift, 

zodat het opportuniteitsoordeel ter zake niet exclusief is voorbehouden aan het OCMW101. Een ander 
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argument dat reeds werd aangevoerd is dat het recht op een bestaansminimum (thans leefloon) een 

subjectief recht is, waarvan de toekenning niet mag afhangen van de soevereine of discretionaire 

beslissing van een administratie, ook niet wanneer de beslissing tot toekenning bepaald wordt door 

een element waarover het OCMW een zeker appreciatierecht heeft102. 

 

Belangrijk om te weten is dat tal van rechterlijke uitspraken, gedaan onder de gelding van de 

Bestaansminimumwet, de doorverwijzingsmogelijkheid naar de onderhoudsplichtigen voorafgaand 

aan de hulpverlening sterk relativeren door de bepaling van artikel 4, § 2 Leefloonwet (dat 

correspondeert met het voormalige art. 6, tweede lid Bestaansminimumwet) onder andere in verband 

te brengen met de bepalingen betreffende de OCMW-terugvorderingsplicht bij onderhoudsplichtige 

familieleden. Zoals we in het derde hoofdstuk van deze bijdrage zullen zien, kan het verhaal door het 

OCMW slechts worden ingesteld tegen onderhoudsplichtige familieleden waarvan het netto 

belastbaar inkomen bepaalde drempelbedragen overschrijdt103. Aangezien deze drempelbedragen 

een beschermingsmaatregel vormen ten voordele van eventuele minvermogende familieleden, 

mogen de inkomensgrenzen volgens bepaalde rechtspraak dan ook niet worden omzeild door het 

OCMW middels een beroep te doen op artikel 4, § 1 Leefloonwet104. Toch oordeelde het Arbitragehof 

op 1 maart 2005 dat het feit dat artikel 4, § 1 Leefloonwet, in tegenstelling tot artikel 50 RMI-besluit 

geen inkomensdrempels bepaalt die bereikt moeten zijn opdat het OCMW zijn zijdelingse vordering 

zou kunnen instellen, geen discriminatie inhoudt voor de onderhoudsplichtigen die het voorwerp 

uitmaken van zo’n vordering. Het Hof argumenteert daarbij dat de on- of weinigvermogenden onder 

hen immers in bescherming worden genomen door de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, die 

stellen dat bij onderhoudsvorderingen (onder meer) gelet moet worden op de financiële draagkracht 

van de personen tegen wie deze vorderingen worden gericht. Bovendien berust het verschil in 

behandeling op een objectief criterium. Zo is er in de hypothese van artikel 4, § 3 nog geen leefloon 

verleend en stelt het OCMW bovendien in naam van de aanvrager een vordering in  tegen de 

onderhoudsplichtigen, terwijl het OCMW ex artikel 26 Leefloonwet krachtens een eigen recht 

optreedt105. Niets houdt de rechters echter tegen om, wanneer deze moeten oordelen over OCMW-

acties op grond van artikel 4, § 3 Leefloonwet, ter precisering van de onderhoudsgeldartikelen uit het 

Burgerlijk Wetboek inspiratie te halen uit de inkomensgrenzen vervat in artikel 50 RMI-besluit. Uit de 

praktijk blijkt dan ook dat de meeste OCMW’s een aanvrager enkel doorverwijzen naar zijn 

onderhoudsplichtigen in die gevallen waar er een daadwerkelijke en niet louter theoretische 

mogelijkheid bestaat tot het betalen van onderhoudsgeld. Daarbij laten de OCMW’s zich leiden door 

de grensbedragen die gelden voor de terugvordering van het leefloon106.  

Concluderend kan mijns inziens dan ook gesteld worden dat de inkomensgrenzen ex artikel 50 RMI-

besluit niet bindend zijn voor het OCMW wanneer ze een beroep wenst te doen op artikel 4, § 3 

Leefloonwet, doch dat het op grond van de coherentie tussen de verschillende voorschriften 

betreffende het aanspreken van de onderhoudsplichtigen maar ook vanuit het sociaal oogpunt 

evenwel aangewezen is dat het OCMW alsnog tracht rekening te houden met de grensbedragen die 

gelden voor de terugvordering van het leefloon.  

 

75. Anders dan bij de toekenning van financiële maatschappelijke dienstverlening bestaat inzake 

de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie de mogelijkheid voor het OCMW om, 

indien betrokkene niet zelf wil optreden, van rechtswege in naam en ten voordele van de aanvrager 
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mei 1990, T.Vred. 1993, 180, noot J. FIERENS; Arbrb. Hasselt 19 december 2003, AR 2023799, onuitg. 
105 Arbitragehof 1 maart 2005, nr. 51/2005, BS 12 april 2005 en Soc.Kron. 2006, 56. 
106 J. VAN LANGENDONCK, J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, Handboek socialezekerheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2011, 806, nr. 2285. 
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van het leefloon op te treden om de rechten te laten gelden die hij heeft op sociale uitkeringen en op 

onderhoudsgeld vanwege hogervermelde familieleden (art. 4, § 3 Leefloonwet). Deze bevoegdheid is 

niet beperkt tot de gevallen waar de betrokkene in de onmogelijkheid verkeert om zelf op te treden, 

maar bestaat reeds ingeval een eigen optreden niet of weinig opportuun is107. In de praktijk blijkt 

echter dat van deze mogelijkheid zelfden of nooit gebruik wordt gemaakt en dit waarschijnlijk omwille 

van het feit dat de baten niet opwegen tegen de kosten die een gerechtelijke procedure met zich 

meebrengt108. 

Aangezien het OCMW ex artikel 4, § 3 Leefloonwet optreedt in naam en ten voordele van de 

betrokkene, heeft dergelijke OCMW-vordering het karakter van een onderhoudsvordering zodat bij 

betwistingen de bevoegde rechtbank de vrederechter is, ongeacht het bedrag van de vordering (art. 

591, 7° Ger.W.).  

 

76. Om aanspraak te kunnen maken op een leefloon zoals vastgesteld voor een persoon die 

samenwoont met een gezin te zijnen laste, moet ook de echtgenoot of de levenspartner van de 

leefloonaanvrager verplicht zijn rechten laten gelden op sociale uitkeringen. De mogelijkheid tot het 

opleggen van de voorwaarde inzake het laten gelden van de rechten op onderhoudsgelden is 

daarentegen niet op hen van toepassing.  

§ 3. Elementen van de maatschappelijke integratie 

77. Het recht op maatschappelijke integratie kan bestaan uit een tewerkstelling en/of een 

leefloon, al dan niet gepaard gaande met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 

integratie (art. 2, eerste lid Leefloonwet). In alle gevallen beschikt de persoon die voldoet aan de 

voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie met andere woorden over een inkomen 

om van te leven: ofwel een inkomen uit arbeid ofwel een inkomen in de vorm van een uitkering ofwel 

een combinatie van beiden. 

 

De vorm waarin het recht op maatschappelijke integratie wordt toegekend, is afhankelijk van de 

leeftijd van de aanvrager. De wetgever had namelijk bijzondere aandacht voor de jongeren vermits zij 

verhoudingsgewijs een grote groep vertegenwoordigen binnen de gerechtigden. Tewerkstelling als 

middel tot maatschappelijke integratie is voor jongeren een prioritaire opdracht gezien betaald werk 

een belangrijke waarborg biedt tegen sociale uitsluiting en het bovendien zorgt voor maatschappelijke 

erkenning. Concreet houdt dit in dat voor jongeren beneden de 25 jaar de tewerkstellingsopdracht van 

het OCMW een verplicht gegeven is, terwijl zij voor personen vanaf 25 jaar facultatief is. 

A. EEN TEWERKSTELLING 

78. Iedere persoon die aan de algemene voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor 

het recht op maatschappelijke integratie, kan dit recht worden toegekend in de vorm van een 

tewerkstelling. Voor personen jonger dan 25 jaar is dit in beginsel zelfs de enige vorm waarin het recht 

kan worden toegekend, behalve indien zij wegens redenen in verband met de gezondheid of billijkheid 

niet kunnen werken (art. 6, § 1 en art. 10, eerste lid Leefloonwet). De tewerkstellingsopdracht van het 

OCMW bestaat enerzijds uit het aanbieden van een baan en anderzijds uit het uitwerken van een 

geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat op termijn moet leiden naar een 

tewerkstelling (art. 6, § 2 Leefloonwet).  

 

                                                           
107 D. SIMOENS, OCMW-dienstverlening. Praktische handleiding voor een juridisch-correcte dienstverlening, Brugge, die Keure, 
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Het OCMW kan de tewerkstellingsopdracht in de vorm van het aanbieden van een baan verwezenlijken 

aan de hand van alle mogelijke middelen. Voorwaarde is wel dat het moet gaan om een volwaardige 

dienstbetrekking of job waarop alle geldende regels van het arbeidsrecht van toepassing zijn, met 

inbegrip van onder andere de bepalingen van de Loonwet en alle voorwaarden van de voor de sector 

geldende arbeidsreglementeringen109. Om te beginnen kan de arbeidsovereenkomst gezocht worden 

binnen het reguliere arbeidscircuit waarbij het OCMW dan als bemiddelaar optreedt. Daarnaast kan 

het OCMW ook zelf optreden als werkgever of instaan voor de omkadering en eventuele opleiding van 

de werknemer (art. 8, eerste lid Leefloonwet). Een laatste soort tewerkstellingsmaatregel is de 

tussenkomst van het centrum in de kosten die verbonden zijn aan de inschakeling van de 

rechthebbende in het beroepsleven. Dat betekent concreet dat het OCMW een deel van de kosten van 

de tewerkstelling van de betrokkene aan de werkgever betaalt. Die financiële tussenkomst wordt op 

zijn beurt in mindering gebracht van het loon dat de rechthebbende ontvangt, wat een substantiële 

vermindering van de loonkost impliceert en dus zeer aantrekkelijk is voor de werkgever in kwestie (art. 

9 Leefloonwet). Voorbeelden van zo’n tewerkstellingsmaatregel zijn onder andere de 

doorstromingsprogramma’s, het Activa-plan, invoeginterim en SINE-tewerkstelling. 

  

Voor gerechtigden op maatschappelijke integratie waarvoor een tewerkstelling in de vorm van een 

arbeidsovereenkomst niet of niet onmiddellijk een haalbare kaart is, kan ex artikel 19 RMI-besluit een 

geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat op termijn leidt naar een 

arbeidsovereenkomst worden uitgewerkt. Dit project komt tot stand door onderhandelingen tussen 

het OCMW en de gerechtigde en beschrijft de verschillende stappen en fasen die de persoon moeten 

voorbereiden op een beroepsactiviteit. Na afloop van de initieel voorziene periode evalueert het 

OCMW samen met de betrokkene diens geschiktheid om arbeid aan te vatten onder de oorspronkelijk 

voorziene voorwaarden. Enkel wanneer uit deze evaluatie blijkt dat de betrokken persoon de nodige 

vaardigheden heeft verworven om arbeid op te nemen, moet het OCMW hem een passende 

betrekking bezorgen en dit binnen een ‘redelijke termijn’. 

 

79. Wat specifiek de personen jonger dan 25 jaar betreft, rust op het OCMW de taak om binnen 

de drie maanden na de aanvraag hen een tewerkstelling aan te bieden die is aangepast aan hun 

persoonlijke situatie en hun capaciteiten (art. 6, § 1 Leefloonwet). Het is echter wel zo dat het hier 

slechts gaat om een inspannings- en geen resultaatsverbintenis. De verbintenis bestaat er in om binnen 

drie maanden na de aanvraag alle mogelijke inspanningen te leveren om de professionele inschakeling 

van de jongere te bevorderen. Wordt de norm van de bonus pater familias daarbij niet gerespecteerd, 

dan kan beroep worden aangetekend bij de arbeidsrechtbank, die kan beslissen tot het opleggen van 

een schadevergoeding. Het aanbieden van een integratiecontract dat tot een werkaanbieding moet 

leiden indien na drie maanden geen effectieve werkaanbieding kon worden gerealiseerd, vormt 

daarentegen wel een resultaatsverbintenis110. Het OCMW is met andere woorden in voorkomend geval 

verplicht dergelijk contract aan te bieden binnen de drie maanden na de indiening van de aanvraag, 

tenzij het bewijs van overmacht kan worden geleverd.   

B. EEN GEÏNDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

80. Voor sommige gerechtigden op maatschappelijke integratie is de verwezenlijking van dit recht 

in de vorm van een tewerkstelling niet of nog niet mogelijk of wenselijk. Te denken valt daarbij aan de 

situatie waarbij de betrokkene niet over voldoende arbeidsattitudes beschikt of een jongere is die 

                                                           
109 Omz. 6 september 2002 betreffende de Leefloonwet, inforum nr. 179360, 13-14. 
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studies met een volledig leerplan wenst verder te zetten, aan te vangen of te hernemen111. In dat geval 

wordt door de maatschappelijke werker in samenspraak en in overleg met de betrokkene een project 

op maat uitgestippeld, waarbij enerzijds rekening gehouden wordt met de verwachtingen, de 

vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de hulpaanvrager en anderzijds met de 

mogelijkheden van het OCMW (art. 11, § 1 Leefloonwet).  

 

Er bestaan drie grote vormen van projecten voor maatschappelijke integratie, afhankelijk van de 

doelstelling van het project. Een eerste soort kwam hierboven reeds aan bod, namelijk het 

geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode leidt tot 

een arbeidsovereenkomst, ook wel eens het arbeidsproject genoemd (art. 19 RMI-besluit). Daarnaast 

is er het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie gericht op vorming, of kortweg 

het vormingsproject, waarin voorzien wordt in het volgen van een beroepsvorming en/of het opdoen 

van werkervaring (art. 20 RMI-besluit). Ten slotte is er ook nog het geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijke integratie inzake studies met voltijds leerplan of het studieproject, waarbij jongeren 

met het oog op hun professionele inschakeling in de maatschappij worden aangemoedigd om een 

diploma te halen (art. 11, § 2, a) Leefloonwet en art. 21 RMI-besluit). 

 

Zowel het OCMW als de gerechtigde op maatschappelijke integratie kunnen een geïndividualiseerd 

project voor maatschappelijke integratie aanvragen (art. 13, § 2 jo art. 11, § 1 Leefloonwet). Door deze 

vraag krijgt het project een verplicht karakter voor de andere partij, zodat gesteld kan worden dat het 

opstellen van een integratieproject een recht is van de betrokkene die daarom verzoekt. Bovendien is 

het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie steeds verplicht indien het een 

arbeids- of een studieproject betreft (art. 11, § 2 Leefloonwet). Het verplicht project voor 

maatschappelijke integratie behelst met andere woorden enerzijds de jonge rechthebbenden die niet 

onmiddellijk bemiddelbaar zijn en die met het oog op hun tewerkstelling een arbeidstraject volgen en 

anderzijds studenten die worden aangemoedigd hun diploma te behalen. Stemt de aanvrager niet in 

met een hem aangeboden voorstel van geïndividualiseerd project, dan loopt hij geen sanctie op maar 

verliest hij in voorkomend geval wel zijn recht op een leefloon. In dat geval zal de aanvrager bij 

hulpbehoevendheid en indien zijn inkomenssituatie dat rechtvaardigt, wel zijn recht op 

maatschappelijke dienstverlening overeenkomstig artikel 57 OCMW-wet kunnen uitoefenen112. 

C. TOEKENNING VAN EEN LEEFLOON 

1. Rechthebbenden 

a. Onderscheid tussen personen jonger dan 25 jaar en personen vanaf 25 jaar 

81. Wat betreft de toekenning van een leefloon, maakt de wet een belangrijk onderscheid al 

naargelang de leeftijd van de rechthebbende. In beginsel hebben personen jonger dan 25 jaar geen 

recht op een leefloon, maar op maatschappelijke integratie door tewerkstelling. Op deze regel bestaan 

vier uitzonderingen, waar aldus toch een leefloonrecht bestaat in hoofde van de betrokkene (art. 10 

Leefloonwet). Jongeren hebben ten eerste recht op een leefloon vanaf de indiening van hun aanvraag 

tot de effectieve tewerkstelling in de vorm van een arbeidsovereenkomst. Ten tweede is de jongere 

rechthebbend wanneer hij zich verbonden heeft tot een geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijke integratie en dat ook daadwerkelijk uitvoert. Een derde situatie is die waarin de 

jongere niet kan werken wegens gezondheids- of billijkheidsredenen. Ten slotte hebben jongeren ook 
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recht op een leefloon wanneer de inkomsten die zij uit arbeid verwerven ontoereikend zijn om een 

menswaardig bestaan te kunnen leiden.  

 

Voor personen ouder dan 25 jaar die voldoen aan de algemene voorwaarden van de artikelen 3 en 4 

Leefloonwet kan het recht op maatschappelijke integratie daarentegen steeds worden toegekend in 

de vorm van een leefloon. In voorkomend geval zal het OCMW moeten nagaan welke hulp het meest 

geschikt is, gelet op de toestand van de betrokkene, maar ook op de mogelijkheden van het OCMW. 

Personen ouder dan 25 jaar komen aldus in aanmerking voor die vorm van maatschappelijke integratie 

die voor hen het meest aangewezen is, zonder dat er een principiële voorrang is van tewerkstelling op 

leefloon of omgekeerd113.   

 

82. De toekenning en het behoud van het leefloon kan voor beide categorieën gekoppeld worden 

aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie en dit op vraag van de betrokkene 

of het OCMW (art. 11, § 1, eerste lid Leefloonwet).  

b. Categorieën van rechthebbenden 

83. Bij het bepalen van de hoogte van het leefloon wordt rekening gehouden met de 

gezinssamenstelling van de aanvrager (art. 14 Leefloonwet). De categorie waartoe de aanvrager 

behoort, wordt bepaald op basis van een sociaal onderzoek, waarbij het uitgangspunt de feitelijke 

situatie is114. Aanvankelijk had artikel 14 Leefloonwet vier categorieën begunstigden vastgelegd, wat 

echter gewijzigd werd na een arrest van het Arbitragehof. Het Hof was namelijk van oordeel dat het 

feit dat de wet alle samenwonende personen op gelijke wijze behandelde, zonder rekening te houden 

met de eventuele kinderlast terwijl daar voor alleenstaanden wel rekening mee werd gehouden, een 

schending uitmaakt van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel115. Vanaf 1 januari 2005 werd het aantal 

categorieën dan ook van vier naar drie teruggeschroefd en werden de categorieën eenoudergezin en 

alleenstaande die recht heeft op een verhoogd bedrag afgeschaft en vervangen door de categorie 

personen met een gezin ten laste. 

(i) Categorie 1: samenwonenden 

84. De eerste categorie rechthebbenden zijn de personen die onder hetzelfde dak wonen met één 

of meerdere personen en hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk 

regelen (art. 14, § 1, 1° Leefloonwet). De aard van de relatie tussen de betrokken personen beïnvloedt 

daarbij in geen enkele mate het wettelijk begrip samenwonen; alleen het samenwonen in de 

financieel-economische betekenis van het woord moet in rekening worden gebracht. Zo is het 

bijvoorbeeld perfect mogelijk dat twee personen samenwonen in de zin van de Leefloonwet zonder 

dat ze een seksuele of affectieve band hebben116. Omgekeerd mag uit het feit dat twee personen onder 

hetzelfde dak wonen en een affectieve band met elkaar hebben, niet zonder meer worden afgeleid 

dat zij als samenwonenden te beschouwen zijn, aangezien er steeds voldaan moet zijn aan de 

objectieve voorwaarde van het gemeenschappelijk beredderen van het huishouden117. 

 

Het recht op maatschappelijke integratie is een individueel recht, wat tot gevolg heeft dat 

samenwonende partners ieder voor zich aanspraak maken op een geïndividualiseerd recht op 

                                                           
113 Adv.RvS 32.233/3 bij het wetsontwerp 23 januari 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, Parl.St. 
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115 Arbitragehof 14 januari 2004, nr. 5/2004, BS 27 februari 2004, 11213. 
116 Arbrb. Mechelen 20 februari 1980, RW 1980-81, 792; Arbrb. Hasselt 16 december 1981, RW 1982-83, 2012. 
117 Arbrb. Brussel 18 december 2003, AR 61.485/03, onuitg. 
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maatschappelijke integratie, ongeacht of hun relatie de vorm heeft van een huwelijk, een 

samenlevingscontract enzovoort. 

(ii) Categorie 2: alleenstaanden 

85. Onder de tweede categorie vallen sinds 2007 niet enkel de alleenstaande personen, maar ook 

de daklozen die genieten van een leefloon en voor wie een geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijke integratie werd bepaald (art. 14, § 1, 2° Leefloonwet). Daklozen hebben 

daarenboven eenmaal in hun leven recht op een verhoging van het leefloon met één twaalfde, 

namelijk wanneer zij de hoedanigheid van dakloze verliezen door een woonst te betrekken die hen als 

hoofdverblijfplaats dient (art. 14, § 3 Leefloonwet). Voor de toepassing van deze bepaling wordt met 

een dakloze gelijkgesteld de persoon die bestendig verbleef in een luchtrecreatief verblijf of een 

weekendverblijf omdat hij niet over een andere woongelegenheid beschikte en die dit verblijf effectief 

verlaat voor een woonst die hem als hoofdverblijfplaats dient (art. 9 RMI-besluit). 

(iii) Categorie 3: personen die uitsluitend samenwonen met een gezin ten laste 

86. Tot de derde categorie rechthebbenden behoren de personen die samenwonen met een gezin 

te hunnen laste mits er minstens één ongehuwd minderjarig kind aanwezig is. Onder gezin ten laste 

wordt verstaan: de echtgenoot, de levenspartner, het ongehuwde minderjarige kind of meerdere 

kinderen onder wie minstens één ongehuwd minderjarig kind. De levenspartner is de persoon met wie 

de aanvrager een feitelijk gezin vormt.  

Door de toekenning van het leefloonbedrag van de derde categorie is meteen ook het recht van de 

echtgenoot of de levenspartner van de aanvrager gedekt, op voorwaarde dat zij voldoen aan de 

leeftijds- en verblijfsvoorwaarde, de voorwaarde van het gebrek aan toereikende bestaansmiddelen 

en de voorwaarde van het laten gelden van hun rechten op de sociale uitkeringen (art. 14, § 1, 3° 

Leefloonwet). Het leefloon wordt in dat geval voor de helft uitbetaald aan de aanvrager en voor de 

andere helft aan diens echtgenoot of levenspartner waarmee hij samenwoont, tenzij om redenen van 

billijkheid een andere verdeling wordt toegepast (art. 36, derde lid RMI-besluit). De echtgenoot of 

levenspartner zelf kan, als die over onvoldoende eigen bestaansmiddelen beschikt, geen aanspraak 

meer maken op het leefloon aan het tarief samenwonende, aangezien beide dossiers worden 

samengesmolten tot één dossier op naam van één van beide personen. Voldoet de echtgenoot of 

levenspartner daarentegen niet aan de gestelde voorwaarden, dan ontvangt de bijstandsaanvrager die 

één of meerdere kinderen ten laste heeft, het volledige bedrag van het leefloon categorie drie en 

wordt de echtgenoot of levenspartner niet beschouwd als rechthebbend op het leefloon. 

2. Bedrag van het leefloon 

87. Het leefloon is een geïndexeerd inkomen, uitgedrukt in een forfaitair bedrag per jaar, dat een 

persoon in staat moet stellen om een menswaardig bestaan te leiden. De indexering houdt in dat, 

telkens wanneer de spilindex 103,14 van de consumptieprijzen wordt overschreden, de bedragen van 

het leefloon worden aangepast (art. 15 Leefloonwet). Het bedrag ervan is afhankelijk van de categorie 

waartoe de rechthebbende behoort. Het leefloon bedraagt sinds 1 september 2013 voor een 

samenwonende 6.538,91 euro per jaar, voor een alleenstaande 9.808,37 euro per jaar en voor 

personen met een gezin ten laste ten slotte 13.077,84 euro per jaar. Op maandbasis komt dit neer op 

544,91 euro voor de eerste categorie, 817,36 euro voor de tweede categorie en 1.089,82 euro voor de 

derde categorie118.  

                                                           
118 Omz. 23 augustus 2013 betreffende de verhoging van de basisbedragen bedoeld in art. 14, § 1 van de Leefloonwet 
(welvaartsaanpassing), BS 6 september 2013, 63244. 
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3. Betaling van het leefloon 

88. Behoudens de eerste betaling van het leefloon die moet geschieden binnen vijftien dagen na 

de toekenningsbeslissing, gebeuren de volgende betalingen wekelijks, per veertien dagen of 

maandelijks en dit ofwel op een vaste datum ofwel op een vaste dag, al naargelang de keuze van het 

OCMW (art. 23, § 1 Leefloonwet). Ook de wijze van uitbetaling wordt vrij gekozen door het OCMW, 

waarbij men de keuze heeft tussen een postassignatie waarvan het bedrag betaalbaar is ten huize en 

in handen van de gerechtigde, een circulaire cheque of een overschrijving. Enkel in uitzonderlijke 

gevallen en mits een behoorlijke motivering, kan het leefloon rechtstreeks aan de gerechtigde worden 

uitbetaald (art. 36 RMI-besluit). Bij laattijdige betaling brengt het leefloon van rechtswege 

verwijlintrest op vanaf de datum waarop het opeisbaar wordt (art. 23, § 2 Leefloonwet). Het is 

verboden inhoudingen te verrichten op het uitbetaalde leefloon voor administratieve kosten of 

onderzoekskosten (art. 37 RMI-besluit).  

 

Zonder verlies van hun recht op maatschappelijke integratie, wordt de betaling van het leefloon 

geschorst ingeval de rechthebbende ofwel langer dan één maand in het buitenland verblijft, 

behoudens andersluidende beslissing wegens uitzonderlijke omstandigheden die dit verblijf wettigen, 

ofwel ten laste van de overheid is geplaatst in een instelling van om het even welke aard, ofwel een 

vrijheidsstraf ten gevolge van een gerechtelijke beslissing ondergaat en op de rol van de strafinrichting 

ingeschreven blijft (art. 38, tweede lid en art. 39, eerste lid RMI-besluit). In bepaalde gevallen wordt 

de uitbetaling nadien met terugwerkende kracht toegestaan voor de periode van opschorting, 

bijvoorbeeld indien de betrokkene werd vrijgesproken bij een in kracht van gewijsde getreden 

gerechtelijke beslissing en geen aanspraak kan maken op een schadeloosstelling door de minister van 

Justitie (art. 39, derde lid RMI-besluit).  

 

In geval van overlijden van de begunstigde worden de vervallen maar niet-uitbetaalde bedragen van 

zijn leefloon uitbetaald in een bepaalde volgorde. Eerste in rang is daarbij de echtgenoot met wie de 

gerechtigde leefde of de persoon met dewelke hij een feitelijk gezin uitmaakte op het ogenblik van zijn 

overlijden. Daarna komen de kinderen, of bij gebreke daaraan iedere andere persoon, met wie de 

gerechtigde leefde op het ogenblik van zijn overlijden. Als vierde in rang duidt de wet de persoon aan 

die is tegemoetgekomen in de verplegingskosten om te eindigen met de persoon die de 

begrafeniskosten heeft betaald (art. 40 RMI-besluit). 

§ 3. Procedure 

A. INFORMATIEPLICHT 

89. Het OCMW is verplicht om aan elke persoon die daarom verzoekt alle dienstige inlichtingen te 

verstrekken betreffende zijn rechten en plichten inzake maatschappelijke integratie (art. 17 

Leefloonwet). Zo moet onder meer informatie verstrekt worden over de voorwaarden om recht te 

hebben op maatschappelijke integratie, de voorwaarden om dit recht te behouden, de wettelijke 

voorwaarden waaronder het OCMW het leefloon kan terugvorderen enzovoort. Bovendien is het 

centrum verplicht om uit eigen beweging de belanghebbenden alle bijkomende informatie te 

verschaffen die nodig is voor de behandeling van zijn aanvraag of het behoud van zijn rechten (art 17 

Leefloonwet en art. 3 RMI-besluit). Aldus rust er op het OCMW zowel een passieve als een actieve 

informatieplicht. 
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B. AANVRAAG 

90. Het recht op maatschappelijke integratie wordt op aanvraag van de betrokkene dan wel 

ambtshalve toegekend door het OCMW (art. 18, § 1 Leefloonwet). De aanvraag geschiedt hetzij 

mondeling door zich aan te melden op de zitdag van het OCMW of door schriftelijk een persoon aan 

te duiden die de aanvraag zal indienen, hetzij schriftelijk door middel van een gewone of aangetekende 

brief. Nadat het OCMW de aanvraag heeft ontvangen, zendt of overhandigt het aan de aanvrager een 

ontvangstbewijs dat melding moet maken van de onderzoekstermijn van de aanvraag, van zijn recht 

om gehoord te worden en van het feit dat de persoon onmiddellijk aangifte moet doen van elk nieuw 

gegeven dat een weerslag kan hebben op zijn recht op maatschappelijke integratie (art. 18, § 3 

Leefloonwet). 

C. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

91. Na de aanvraag te hebben ontvangen zal het OCMW nagaan of de hulpaanvrager aanspraak 

kan maken op het recht op maatschappelijke integratie. Dat gebeurt aan de hand van een sociaal 

onderzoek dat wordt verricht door een maatschappelijk werker (art. 19, § 1 Leefloonwet en art. 5 RMI-

besluit). Het onderzoek moet alle elementen omvatten van sociale aard die een invloed kunnen 

hebben op het toe te kennen bedrag, over de soorten en bedragen van de inkomsten, over de 

vrijgestelde bestaansmiddelen, over de voltooide en lopende opleidingen en ten slotte ook over het 

eventuele bestaan van onderhoudsplichtigen119. Het initiatief tot het verschaffen van informatie wordt 

echter in beginsel bij de aanvrager gelegd, daar hij ertoe gehouden is elke voor het onderzoek van zijn 

aanvraag nuttige inlichting en machtiging te geven (art. 19, § 2 Leefloonwet). Reeds bij het indienen 

van de aanvraag wordt de betrokkene een formulier voorgelegd waarop hij bepaalde inlichtingen moet 

geven en machtigingen moet verlenen (art. 19, § 4, 1° Leefloonwet). Daarbij is het toegestaan dat het 

OCMW de inlichtingen en verklaringen van de betrokkene nagaat bij de directe belastingen, bij de 

financiële instellingen, bij de ontvanger der registratie en bij gelijk welke overheidsinstelling (art. 6, § 

1, 4° en § 3 RMI-besluit). Het OCMW kan de vorm van het sociaal onderzoek vrij kiezen mits uiteraard 

alle vereiste elementen erin vervat zijn120. 

 

Aangezien artikel 19, § 1 Leefloonwet de openbare orde aanbelangt, moet de rechter ambtshalve 

nagaan of er een sociaal onderzoek is gevoerd. Stelt hij daarbij vast dat de beslissing niet is 

voorafgegaan door een sociaal onderzoek dan wel dat het onderzoek is uitgevoerd door een niet-

bevoegde persoon, dan zal de OCMW-beslissing nietig verklaard worden121.  

D. BESLISSING  

92. Alvorens een beslissing te nemen moet de betrokkene, indien hij dat wenst, door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn of door het bevoegde orgaan met de beslissingsbevoegdheid in het concrete 

geval worden gehoord. Het OCMW moet de betrokkene tijdens het onderzoek schriftelijk inlichten 

over zijn hoorrecht en daarbij preciseren dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen door 

een persoon naar zijn keuze (art. 20 Leefloonwet en art. 7 RMI-besluit).  

 

                                                           
119 Omz. 6 september 2002 betreffende de Leefloonwet, inforum nr. 179360, 33-34. 
120 Zie voor de minimumvoorwaarden: omz. 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek 
in het kader van de Leefloonwet en in het kader van de maatschappelijke dienstverlening door de OCMW’s die 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 april 1965 door de Staat terugbetaald wordt, http://www.mi-is.be/be-
nl/doc/ocmw/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek.  
121 Arbh. Bergen 27 maart 1992, JTT 1992, 492. 

http://www.mi-is.be/be-nl/doc/ocmw/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
http://www.mi-is.be/be-nl/doc/ocmw/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
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De beslissing tot toekenning of weigering van het recht op maatschappelijke integratie en, in geval van 

toekenning, de vorm waaronder het recht op maatschappelijke integratie wordt verwezenlijkt, wordt 

uiteindelijk genomen door de Raad op basis van het dossier dat door een beëdigd maatschappelijk 

werker is opgemaakt. De uitspraak moet binnen 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag 

geschieden, waarop de beslissing binnen de acht dagen betekend moet worden aan de betrokkene via 

een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. Iedere beslissing moet schriftelijk zijn, afdoende 

gemotiveerd worden en een aantal vermeldingen bevatten, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij 

de bevoegde rechtbank een beroep in te stellen. In het geval dat de beslissing de in artikel 21, § 3 

bepaalde vermeldingen niet bevat, leidt dat ertoe dat de termijn om beroep in te stellen niet langer 

ingaat (art. 21 Leefloonwet).  

 

93. De beslissing tot toekenning van het leefloon of tot verhoging van het bedrag ervan, heeft 

uitwerking op de datum van ontvangst van die aanvraag, tenzij de aanvraag eerst tot een niet-bevoegd 

OCMW werd gericht. In dat laatste geval, heeft de beslissing uitwerking op de dag volgend op die 

waarop de overzending van de aanvraag door het eerste naar het tweede OCMW is gebeurd (art. 21, 

§ 5 Leefloonwet). 

E. BEROEP TEGEN DE BESLISSING VAN HET OCMW 

94. Tegen de beslissing van het OCMW tot het al dan niet toekennen van het recht op 

maatschappelijke integratie kan beroep worden aangetekend bij de arbeidsrechtbank door de 

aanvrager of door de minister tot wiens bevoegdheid het maatschappelijk welzijn behoort. De 

vordering moet op straffe van verval worden ingesteld binnen de drie maanden vanaf de kennisgeving 

van de beslissing of vanaf de dag volgend op de termijn waarin de beslissing ten laatste had moeten 

worden betekend. In tegenstelling tot wat gold onder de oude wet is een beroep voortaan aldus ook 

mogelijk wegens het uitblijven van een beslissing inzake het recht op maatschappelijke integratie (art. 

47 Leefloonwet).   

 

Indien met het ook niet eens is met de beslissing van de arbeidsrechtbank, dan kan tegen haar vonnis 

zowel door de hulpaanvrager als door het OCMW hoger beroep worden aangetekend bij het 

arbeidshof binnen één maand te rekenen vanaf de kennisgeving van de uitspraak bij gerechtsbrief (art. 

607 en art. 1051, eerste lid Ger.W.) 

§ 4. Sancties en herziening 

A. SANCTIES 

95. Bij het niet-naleven van bepaalde verplichtingen die aan de betrokkene worden opgelegd 

krachtens de wetgeving inzake het recht op maatschappelijke integratie, kan een administratieve of 

een strafrechtelijke sanctie worden opgelegd.  

 

96. De administratie sanctie komt neer op een geheel of gedeeltelijke schorsing van de uitbetaling 

van het leefloon door het bevoegde OCMW, waarbij een onderscheid gemaakt moet worden 

naargelang de soort van inbreuk.  

 

Wanneer de betrokkene hetzij verzuimt bestaansmiddelen aan te geven waarvan hij het bestaan kent, 

hetzij te kwader trouw onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt die het bedrag van het leefloon 

beïnvloeden, wordt de uitbetaling van het leefloon in beginsel ten hoogste voor zes maanden 

geschorst. In geval van bedrieglijk opzet wordt deze termijn verhoogt naar ten hoogste twaalf 

maanden (art. 30, § 1, eerste lid Leefloonwet). Bij herhaling binnen de drie jaar vanaf de dag waarop 
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de sanctie definitief is geworden, bedraagt de termijn van de schorsing ten hoogste twaalf, of in geval 

van bedrieglijk opzet vierentwintig maanden (art. 30, § 1, tweede lid Leefloonwet).  

Is er echter reeds meer dan twee jaar verstreken vanaf de dag waarop het verzuim werd begaan of de 

onjuiste verklaring werd gedaan, dan kan er geen sanctie meer worden uitgesproken. In het geval er 

wel een sanctie werd opgelegd, moet die bovendien worden uitgevoerd binnen de twee jaar vanaf de 

dag waarop de sanctie definitief is geworden (art. 30, § 1, derde lid Leefloonwet).  

  

Bestaat de inbreuk daarentegen uit het niet-naleven van een geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijke integratie, dan bedraagt de schorsing ten hoogste één maand of in geval van 

herhaling binnen het jaar ten hoogste drie maanden. De ingangsdatum van dergelijke schorsing is de 

eerste dag van de tweede maand volgende op de beslissing van het OCMW om tot sanctioneren over 

te gaan (art. 30, § 2 Leefloonwet). 

 

Tegen de oplegging van een administratie sanctie staat beroep open bij de arbeidsrechtbank (art. 580, 

8°, c Ger.W.). In voorkomend geval kan de rechter de beslissing tot het opleggen van een sanctie 

beoordelen en eventueel vernietigen, maar hij kan niet in de plaats van het bestuur een sanctie 

opleggen122.  

 

97. Naast de mogelijkheid voor het OCMW tot het opleggen van een administratieve sanctie 

bestaat er ook de mogelijkheid voor de arbeidsauditeur om een correctionele straf te vorderen voor 

de correctionele rechtbank. In tegenstelling tot de administratieve sanctie is de strafrechtelijke sanctie 

enkel mogelijk ten aanzien van de gerechtigde die met bedrieglijk opzet heeft gehandeld of die valse 

verklaringen aflegt of attesten opmaakt betreffende zijn gezondheids- of sociale toestand met het oog 

op het bekomen van een leefloon waarop hij niet gerechtigd is. In voorkomend geval worden de 

inbreuken opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek (art. 31 

Leefloonwet).  

B. HERZIENING  

98. In een aantal gevallen is het mogelijk voor het OCMW om zijn beslissing te herzien. Dit is zo bij 

gewijzigde omstandigheden die een invloed hebben op de rechten van de persoon, een wijziging van 

het recht door een wettelijke of reglementaire bepaling, een juridische of materiële vergissing 

vanwege het OCMW of ten slotte in geval van verzuim, onvolledige en onjuiste verklaringen van de 

betrokkene. Zo zal bijvoorbeeld het niet langer voldoen aan de werkbereidheidsvoorwaarde123 of het 

nalaten de administratieve en gerechtelijke stappen te ondernemen om van de echtgenoot 

onderhoudsgelden te verkrijgen indien zulks door het OCMW was gevergd124 een grond uitmaken tot 

herziening.  

 

De herziening heeft uitwerking vanaf de dag waarop de reden tot herziening is ontstaan, tenzij het een 

vergissing van het OCMW betrof, de herzieningsbeslissing een nadelige weerslag heeft op de rechten 

van de betrokkene én de persoon zich niet kon vergewissen van de vergissing. Indien voorgaande 

voorwaarden cumulatief vervuld zijn, heeft de herziening slechts uitwerking op de eerste dag van de 

maand na de kennisgeving ervan (art. 22 Leefloonwet). 

 

                                                           
122 Arbh. Antwerpen 8 oktober 1997, JTT 1998, 371. 
123 Arbrb. Brussel 14 januari 2003, AR 42.057/02, onuitg. 
124 Arbrb. Verviers 25 november 2003, AR 1579/2003, onuitg. 
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100. In onderstaand hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de basisprincipes die het verhaal van het 

OCMW ten aanzien van de onderhoudsplichtigen van de hulpontvanger beheersen. Aangezien de 

regeling van de terugvordering van de kosten van maatschappelijke dienstverlening en het leefloon op 

de onderhoudsplichtigen sinds 2002 grotendeels gelijklopend is, worden beide vormen in eenzelfde 

hoofdstuk behandeld teneinde nodeloze herhalingen te vermijden. Er mag echter niet uit het oog 

verloren worden dat er voor elke regeling ook enkele specifieke bepalingen gelden. Vandaar dat in 

geval van uiteenlopende regelingen een opsplitsing wordt gemaakt naargelang de terugvordering 

betrekking heeft op de maatschappelijke dienstverlening dan wel op het leefloon. Aangezien een 

wettelijke regeling zelden honderd procent sluitend is, doen zich ook hier enkele 

toepassingsproblemen voor. Het is onder andere de bedoeling van dit hoofdstuk om deze problemen 

aan het licht te brengen en te zoeken naar een eventuele oplossing. Benadrukt moet worden dat 

onderstaand hoofdstuk enkel handelt over de verplichting van het OCMW tot verhaal op de 

onderhoudsplichtigen na de hulpverlening. De mogelijkheid tot verwijzing naar de 

onderhoudsplichtigen voorafgaand aan de hulpverlening125 alsook de mogelijkheid van het OCMW om 

op te treden tegen de onderhoudsplichtigen in naam en ten voordele van de hulpvrager126 worden 

hier buiten beschouwing gelaten. Ook andere vormen van verhaal dan dat tegen de 

onderhoudsplichtigen, zoals het verhaal op de betrokkene zelf en op de persoon die verantwoordelijk 

is voor de verwonding of ziekte die aanleiding heeft gegeven tot de betaling van een leefloon of het 

verstrekken van de hulpverlening, worden hier niet behandeld.  

AFDELING 1. ALGEMEEN 

§ 1. Wettelijke basis 

A. VERHAAL VOOR DE KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING: ARTIKEL 98, § 

2 OCMW-WET  

101. De plicht van het OCMW om de kosten van maatschappelijke dienstverlening te verhalen op 

de onderhoudsplichtigen van de begunstigde tot beloop van het bedrag waartoe zij gehouden zijn voor 

de verstrekte hulp, is terug te vinden in artikel 98, § 2, eerste lid OCMW-wet. Artikel 98, § 2, eerste lid 

maakt deel uit van het zevende hoofdstuk van de OCMW-wet dat de titel ‘Terugbetaling door 

particulieren van de kosten van maatschappelijke dienstverlening’ draagt. Naast het verhaal op de 

onderhoudsplichtigen van de begunstigde van de maatschappelijke dienstverlening regelt het zevende 

hoofdstuk ook het verhaal op de begunstigde zelf, het verhaal op degenen die aansprakelijk zijn voor 

de verwonding of ziekte die het verstrekken van de hulpverlening noodzakelijk heeft gemaakt, het 

verhaal op de erfgenamen en legatarissen van de begunstigde die roerende of onroerende goederen 

nalaat en ten slotte de bijdrage van de begunstigde in de kosten van de maatschappelijke 

dienstverlening.  

 

De uitzonderingen en temperingen op de verhaalplicht, zoals bijvoorbeeld welke kosten al dan niet 

teruggevorderd kunnen worden en tegen welke onderhoudsplichtigen precies verhaal moet worden 

uitgeoefend, werden verder uitgewerkt in het Terugvorderingsbesluit127. De formeel wettelijke 

grondslag voor deze ‘temperingen’ wordt geboden door artikel 100bis, eerste lid OCMW-wet, daar dit 

                                                           
125 Supra 28-29, nr. 52 en 38-39, nr. 74. 
126 Supra 39-40, nr. 75. 
127 KB 9 mei 1984 tot uitvoering van art. 100bis, § 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, BS 24 mei 1984, 7545 (hierna: Terugvorderingsbesluit). 
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artikel onder andere stelt dat ‘de Koning regels en voorwaarden kan vaststellen betreffende het 

verhaal op de onderhoudsplichtigen’. 

B. VERHAAL VAN HET LEEFLOON: ARTIKEL 26 LEEFLOONWET 

102. De wettelijke grondslag van de verplichting tot terugvordering van het uitgekeerde leefloon bij 

de onderhoudsplichtigen tot beloop van het bedrag waartoe zij gehouden waren gedurende de tijd 

dat het leefloon is uitgekeerd, ligt vervat in artikel 26 Leefloonwet. Ook hier is het relevante artikel 

ondergebracht in een hoofdstuk over terugvorderingen, meer bepaald in hoofdstuk vier, waarin niet 

enkel het verhaal op de onderhoudsplichtigen maar ook dat op de genieter van het leefloon zelf en op 

de personen die verantwoordelijk zijn voor de verwonding of ziekte die aanleiding gaf tot de betaling 

van het leefloon, behandeld wordt.  

 

Het verhaal op de onderhoudsplichtigen dient volgens artikel 26 Leefloonwet te gebeuren binnen de 

grenzen en onder de voorwaarden bepaald door de Koning, wat tot gevolg heeft dat naast de wet ook 

rekening gehouden moet worden met de uitzonderingen en temperingen op de verhaalplicht uit de 

artikelen 42-55 van het RMI-besluit 128. 

§ 2. Historiek 

103. Het verhaal door het OCMW op de onderhoudsplichtige is niet altijd een verplichting geweest. 

Traditioneel ging het slechts om een recht, waarbij in elk geval afzonderlijk beslist werd of er gebruik  

werd gemaakt van dit verhaalrecht en, in bevestigend geval, tegen wie en voor welk bedrag er zou 

worden teruggevorderd.  

De eerste wettelijke bepaling betreffende het verhaalrecht dateert van de wet op de 

onderstandswoonst van 14 maart 1876129. Met deze wet kreeg de mogelijkheid, die  reeds voordien 

door de rechtspraak werd erkend, tot het instellen van een vordering door de gemeente van het 

onderstandsdomicilie tegen de alimentatieplichtigen een wettelijke grondslag.  De materie werd 

nadien opgenomen in artikel 30 van de wet van 27 november 1891130, om daarna te worden 

geïncorporeerd in artikel 17 van de wet van 2 april 1965131. Deze laatste bepaling stelde dat de 

onderstandskosten die werden gemaakt door een commissie bij de uitvoering van haar wettelijke 

opdracht ten gunste van al dan niet behoeftige personen, krachtens een eigen recht verhaald worden 

hetzij op de ondersteunende personen of op hen die aan deze personen onderhoud verschuldigd zijn, 

hetzij op hen die aansprakelijk zijn voor de verwonding of de ziekte die de onderstand noodzakelijk 

heeft gemaakt. Aangezien aan de bewoordingen worden verhaald echter geenszins een gebiedend 

karakter werd gegeven, was er ook toen nog geen sprake van een verhaalplicht, maar slechts van een 

mogelijkheid van de commissies.  

 

Tijdens de voorbereiding van de Bestaansminimumwet van 1974, dit is de voorloper van de 

Leefloonwet, werd het principe van het verhaal op de onderhoudsplichtigen door sommigen opnieuw 

in vraag gesteld. Men was namelijk van mening dat het onmenselijk en asociaal is om op de 

onderhoudsplichtigen sommen te verhalen die een catastrofe kunnen veroorzaken binnen het gezin 

                                                           
128 KB 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002, 
33622 (hierna: RMI-besluit). 
129 Wet 14 maart 1876 op de onderstandswoonst, M.B. 17 maart 1876. 
130 Wet 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, BS 3 december 1891, 03533. 
131 Wet 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, BS 6 mei 1965, 5161. 
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van de aangesproken onderhoudsplichtigen132. Ondanks deze bezorgdheden werd het voorstel tot 

afschaffing van het verhaalrecht unaniem verworpen. Ter compensatie werd er wel gekozen voor een 

formulering die expliciet tot uiting laat komen dat het verhaal slechts een facultatief karakter heeft. 

Artikel 13 van de Bestaansminimumwet luidde dan ook als volgt: “het gewaarborgd inkomen door een 

commissie van openbare onderstand uitgekeerd (…) kan door haar krachtens een eigen recht worden 

verhaald”.  

Wat de terugvordering van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening betreft, werd tijdens 

de voorbereiding van de OCMW-wet weinig aandacht besteed aan de problematiek van het verhaal 

op de onderhoudsplichtigen en dit terwijl er daarentegen wel een volledig hoofdstuk gewijd werd aan 

de terugbetaling van de kosten van maatschappelijke dienstverlening door particulieren. Het enige wat 

in verband met de materie werd opgemerkt door de minister, was dat het OCMW autonoom moest 

kunnen beslissen of het al dan niet de onderhoudsplichtigen zou aanspreken. Bij de totstandkoming 

van de wet opteerde men in artikel 98, § 2 OCMW-wet dan ook voor de formulering dat de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening kunnen worden verhaald op de onderhoudsplichtige, zodat er ook 

hier aanvankelijk slechts een verhaalrecht gold.  

 

104. Met het bekende KB van 31 december 1983133, werd het traditionele verhaalrecht van zowel 

de kosten van de maatschappelijke dienstverlening als het bestaansminimum op de 

onderhoudsplichtigen uiteindelijk dan toch omgezet in de tot op vandaag geldende principiële 

verhaalplicht. De wetgever greep daarvoor terug naar de formulering uit de wet van 2 april 1965, maar 

in tegenstelling tot wat onder de oude wet het geval was, kregen de woorden worden verhaald nu wél 

een gebiedend karakter. De ratio van de invoering van een verhaalplicht was het streven naar een 

grotere uniformiteit in het beleid van de verschillende OCMW’s alsook naar een meer billijke spreiding 

van de financiële lasten van maatschappelijke dienstverlening in de ruime zin van het woord tussen de 

overheid en de nabestaanden van de begunstigden134. Aangezien hogervermeld koninklijk besluit van 

1983 een bepaling invoerde die stelt dat de Koning nadere regels en toepassingsvoorwaarden kan 

vastleggen betreffende onder andere het verhaal op de onderhoudsplichtigen, verscheen reeds een 

paar maanden na de afkondiging van het koninklijk besluit van 31 december 1983 het 

uitvoeringsbesluit van 9 mei 1984135.  

 

Beide koninklijke besluiten zorgden echter voor heel wat ongenoegen, daar het opleggen van de 

terugvorderingsverplichting werd beschouwd als een ernstige beknotting van de 

appreciatiebevoegdheid van de OCMW’s. Bovendien werd net zoals tijdens de voorbereiding van de 

Bestaansminimumwet geargumenteerd dat de verplichte uitoefening van het verhaal ten laste van de 

onderhoudsplichtigen vaak leidt tot familiale spanningen, wat tot gevolg zou hebben dat een 

beduidend aantal mensen er de voorkeur aan geeft om voort te leven in een mensonwaardige 

toestand. Om tegemoet te komen aan de geuite kritiek, werd het Terugvorderingsbesluit meerdere 

malen aangepast. De eerste keer, dit was in 1985, werden de minimumgrenzen waaronder geen 

verhaal mag worden uitgeoefend, opgetrokken136. In 1987 kwam er nog een grotere afzwakking van 

de verplichting tot terugvordering, daar het koninklijk besluit ervoor zorgde dat er slechts drie gevallen 

                                                           
132 Verslag namens de verenigde commissies voor de volksgezondheid en de gezinszorg en voor de tewerkstelling, de arbeid 
en de sociale voorzorg over het wetsvoorstel tot instelling van het recht op bijstand tot waarborg van een sociaal 
levensminimum, Parl.St. Senaat BZ 1974, nr. 1974/2, 52. 
133 KB 31 december 1983 tot wijziging van de OCMW-wet, tot wijziging van de Wet 7 augustus 1974 tot instelling van het 
recht op een bestaansminimum, BS 18 september 1974, 11363 (hierna: Bestaansminimumwet) en tot wijziging van de wet 
van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de commissies van openbare onderstand, BS 
25 januari 1984, 1026. 
134 Verslag aan de Koning bij het KB van 31 december 1983, BS 25 januari 1984, 1026. 
135 KB 9 mei 1984 tot uitvoering van art. 13, tweede lid, 1° Bestaansminimumwet en art. 100bis, § 1 OCMW-wet, BS 24 mei 
1984, 7545. 
136 KB 18 februari 1985 tot wijziging van het Terugvorderingsbesluit, BS 27 juni 1985, 2190. 
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overbleven waarin het OCMW verplicht is om zijn verhaal uit te oefenen, namelijk tussen echtgenoten, 

ten aanzien van ouders voor hun niet-zelfstandige kinderen en ten slotte ten aanzien van kinderen 

voor hun ouders die in een instelling zijn opgenomen. Bovendien werd er een bepaling ingevoerd die 

ervoor zorgde dat het OCMW niet verplicht is de verleende hulp terug te vorderen wanneer verwacht 

kan worden dat het toekennen van het bestaansminimum of de maatschappelijke dienstverlening niet 

langer zal duren dan zes maanden137. De derde aanpassing in 2001138 kwam er ter gelegenheid van de 

invoering van de euro en had opnieuw betrekking op een verhoging van de minimumgrenzen 

waaronder geen verhaal mag worden uitgeoefend. De voorlopig laatste wijziging aan het 

Terugvorderingsbesluit kwam er in 2004. Vooreerst zorgde het koninklijk besluit van 3 september 2004 

voor de weglating van de artikelen die betrekking hadden op het bestaansminimum, daar de 

Bestaansminimumwet in 2002 werd vervangen door de Leefloonwet. Voortaan worden de nadere 

regels en toepassingsvoorwaarden betreffende het verhaal van het leefloon op de 

onderhoudsplichtigen bepaald door het RMI-besluit en dus niet langer door het 

Terugvorderingsbesluit. Naast de weglating van de artikelen betreffende het recht op een 

bestaansminimum, zorgde het koninklijk besluit van 3 september 2004 echter ook voor de invoering 

van het principe van de uniforme terugvorderingsschalen, zodat er na twintig jaar een einde kwam aan 

de rechtsonzekerheid en de ongelijkheid waartoe de verschillende terugvorderingsschalen van de 

verscheidene OCMW’s aanleiding gaven.   

§ 3. Kenmerken van het verhaalrecht van het OCMW 

A. EEN EIGEN RECHT IN HOOFDE VAN HET OCMW 

105. Zowel de kosten van de maatschappelijke dienstverlening als het door het OCMW uitgekeerde 

leefloon worden krachtens een eigen recht van dit centrum verhaald op de in de wet opgesomde 

onderhoudsplichtigen (art. 98, § 2, eerste lid OCMW-wet en art. 26 Leefloonwet). Het gaat hier 

bijgevolg niet om een onderhoudsvordering die het OCMW van rechtswege in naam en ten voordele 

van de hulpontvanger-onderhoudsgerechtigde uitoefent. Het gevolg daarvan is dat een aantal 

specifieke eigenschappen van de onderhoudsvordering ter zake niet van toepassing zijn. Een eerste 

verschil met de onderhoudsvordering is dat het OCMW-verhaalrecht onderworpen is aan de 

gedeeltelijke onbeslagbaarheid van onderhoudsgelden. In geval van verhaal op de 

onderhoudsplichtigen door het OCMW, wordt de uitvoerbaarheid ervan namelijk ex artikel 1409 en 

artikel 1410 Gerechtelijk Wetboek beperkt tot een bepaald bedrag van het loon of de sociale uitkering, 

terwijl deze artikelen geen toepassing vinden wanneer de overdracht of het beslag verricht wordt ten 

voordele van de onderhoudsplichtige zelf (art 1412 Ger.W.) Een ander verschil met de 

onderhoudsvordering dat hierbij aansluit, is het gegeven dat de regel die stelt dat geen 

onderhoudsgelden kunnen worden gevorderd voor het verleden (“les aliments ne s’arréragent pas”) 

geen toepassing vindt. Er is namelijk geen enkele reden waarom een overheidsorganisme bij het 

uitoefenen van zijn verhaal geen beroep zou kunnen doen op de in het verleden vervallen 

onderhoudsgelden. Bovendien is het zo dat een van de toepassingsvoorwaarden voor de uitoefening 

van het OCMW-verhaalrecht het bestaan van een onderhoudsplicht ten tijde van de dienstverlening 

vereist. Daar de terugvordering ex artikel 98, § 2, eerste lid OCMW-wet en artikel 26 Leefloonwet pas 

wordt uitgeoefend nadat het OCMW de hulpaanvrager de passende hulp heeft toegekend, wordt er 

aldus voor een deel teruggegaan in het verleden. De onderhoudsplichtige is gehouden te betalen aan 

het OCMW indien hij ten tijde van de dienstverlening onderhoudsplichtig was ten aanzien van de 

hulpontvanger, ook al is hij dat niet langer op het moment van de effectieve uitoefening van de 

                                                           
137 KB 8 april 1987 tot wijziging van het Terugvorderingsbesluit, BS 15 april 1987, err. BS 27 juni 1987, 5520. 
138 KB 11 december 2001 betreffende de uniformisering van de spilindex in de sociale materies ter gelegenheid van de 
invoering van de euro, BS 22 december 2001, 44859. 
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verhaalsvordering. Een laatste onderscheid heeft betrekking op het feit dat het OCMW-verhaalrecht, 

in tegenstelling tot de onderhoudsvordering, geen strikt persoonlijk karakter heeft. Het gevolg daarvan 

is dat het overlijden van de hulpontvanger-onderhoudsgerechtigde geenszins betekent dat het 

OCMW-verhaalrecht vervalt. Determinerend voor het bestaan van het verhaalrecht is namelijk de 

vraag of er gedurende de periode dat de hulp door het OCMW werd verstrekt een 

onderhoudsverplichting aanwezig was ten aanzien van de hulpontvanger. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat de verplichting ex artikel 100, § 1 OCMW-wet tot terugvordering van de kosten verbonden 

aan de individuele materiële dienstverlening op de erfgenamen en legatarissen van de overleden 

begunstigde die roerende of onroerende goederen nalaat tot beloop van het actief van de 

nalatenschap geen afbreuk doet aan de mogelijkheid voor het OCMW om het saldo van de kosten 

terug te vorderen enerzijds van de onderhoudsplichtige erfgenamen of legatarissen boven het actief 

van de nalatenschap of anderzijds van de onderhoudsplichtigen die geen erfgenaam of legataris zijn139.  

B. HET VERHAALRECHT HEEFT ENKEL BETREKKING OP DE PERIODE VAN HULPTOEKENNING 

DOOR HET OCMW 

Een tweede kenmerk van het OCMW-verhaalrecht is de begrenzing ervan in de tijd. Zo bepalen de 

artikelen 11 Terugvorderingsbesluit en 43 RMI-besluit dat de kosten van de maatschappelijke 

dienstverlening en het leefloon door het OCMW slechts verhaald mogen worden op de 

onderhoudsplichtigen voor zover er gedurende de periode dat het centrum steun heeft verleend een 

onderhoudsplicht bestond in hoofde van deze onderhoudsplichtigen. De terugvordering slaat aldus 

enkel op de OCMW-hulp tot beloop van het bedrag waartoe de onderhoudsplichtigen gehouden waren 

gedurende de periode van het OCMW-optreden. Dit kenmerk komt later in deze bijdrage nog 

uitvoeriger aan bod, daar het tegelijkertijd ook een belangrijk toepassingsvoorwaarde uitmaakt opdat 

het OCMW zijn verhaalrecht kan uitoefenen140.  

C. HET VERHAALRECHT RAAKT DE OPENBARE ORDE 

106. Over het algemeen is men het er over eens dat de sociale zekerheid en de verschillende sociale 

zekerheidsreglementeringen in hun geheel van openbare orde zijn. Meer specifiek worden de 

Leefloonwet en de OCMW-wet allen beschouwd als wetgevingen van openbare orde aangezien deze 

wetten als residuaire voorzieningen van de sociale zekerheid de fundamentele belangen van de 

samenleving raken141. Ook het verhaalrecht dat het OCMW ontleent aan artikel 98, § 2 OCMW en 

artikel 26 Leefloonwet wordt geacht van openbare orde te zijn, zodat dit recht van verhaal in elke stand 

van het geding ambtshalve door de rechter kan worden opgeworpen en er geen definitieve afstand 

van kan worden gedaan. Zoals later in deze bijdrage uitgebreid aan bod zal komen, mag het OCMW 

enkel afzien van het verhaal bij een individuele beslissing om redenen van billijkheid die in de beslissing 

worden vermeld142. Bovendien is het afzien van verhaal in dat geval herzienbaar van zodra de 

billijkheidsredenen die er ten grondslag aan liggen niet meer bestaan143.  

 

107. Lange tijd bestond er onduidelijkheid of het recht om de verjaring van de terugvordering van 

sociale uitkeringen in te roepen al dan niet de openbare orde raakt. Arbeidsrechtbanken, arbeidshoven 

en rechtsleer waren het hier niet over eens. Het is namelijk niet omdat de verschillende sociale 

                                                           
139 D. SIMOENS, T. SEYNAEVE, I. VAN DER STRAETE en J. PUT, Terugvordering van het bestaansminimum en van de kosten van 
maatschappelijke dienstverlening bij onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde, onuitg. eindrapport van een 
onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie, Instituut Sociaal Recht K.U.Leuven, 2001, 27, nr. 36.   
140 Infra 55-58, nr. 108-110. 
141 Arbh. Antwerpen 24 maart 2010, Soc.Kron. 2012, afl. 8, 410, Soc.Kron. 2012, afl. 9, 452 en 490. 
142 Infra 73-74, nr. 139-141. 
143 Antwerpen 31 maart 2003, NJW 24 september 2003, afl. 41, 931, noot I. VAN DER STRAETE. 
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zekerheidsreglementeringen van openbare orde zijn, dat daaruit automatisch kan worden afgeleid dat 

alle bepalingen in elk geval van openbare orde zijn144. Zo werd er aan de ene kant in de rechtsleer 

verdedigd dat er ter zake een onderscheid dient gemaakt te worden tussen enerzijds de instelling en 

de rechtsfiguur van de bevrijdende verjaring en anderzijds het middel van de verjaring. Daarbij zou het 

eerste de openbare orde raken145 terwijl het middel van de verjaring slechts van dwingend recht zou 

zijn146. In die zin oordeelde het arbeidshof te Antwerpen in 2010 nog dat het middel van de verjaring 

de bescherming van privébelangen beoogt, waardoor het geen openbare orde-karakter heeft. 

Bijgevolg zou het middel niet ambtshalve kunnen worden opgeworpen door het openbaar ministerie 

en zou het beschikkingsbeginsel geëerbiedigd moeten worden147. Langs de andere kant was er de 

strekking die stelde dat zowel de bepalingen als de verjaringstermijnen inzake de terugvordering van 

de maatschappelijke dienstverlening de openbare orde raken, omwille van de specifieke en wettelijk 

bepaalde opdracht van het OCMW en gelet op de onbillijke en niet te aanvaarden gevolgen die aan 

bepaalde nalatigheden kunnen verbonden zijn148. In haar arrest van 28 oktober 2013 heeft het Hof van 

Cassatie uiteindelijk de knoop doorgehakt door te stellen dat de verjaring van de terugbetaling van 

OCMW-uitkeringen ex artikel 102, eerste lid OCMW-wet van openbare orde is en dat de rechter en het 

arbeidsauditoraat de toepasselijkheid ervan ambtshalve moeten onderzoeken. Het is voortaan dus 

mogelijk voor de rechter en het arbeidsauditoraat om de exceptie van verjaring op te werpen als het 

OCMW verjaarde schulden terugvordert149. 

AFDELING 2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET VERHAALRECHT 

§ 1. Bestaan van een onderhoudsplicht ten tijde van de dienstverlening 

108. Een eerste logische toepassingsvoorwaarde opdat het OCMW zijn verhaalrecht zou kunnen 

uitoefenen, bestaat erin dat er gedurende de periode dat het centrum hulp heeft verleend, een 

onderhoudsvordering bestond in hoofde van de begunstigde tegen de aan te spreken 

onderhoudsplichtigen. Deze vereiste blijkt wat betreft de kosten voor de maatschappelijke 

dienstverlening duidelijk uit artikel 98, § 2 OCMW-wet krachtens hetwelk de kosten kunnen worden 

verhaald op de onderhoudsplichtigen “tot beloop van het bedrag waartoe zij gehouden zijn” en uit 

artikel 11 Terugvorderingsbesluit dat een verhaalrecht toekent op de onderhoudsplichtigen “voor 

zover er gedurende de periode dat het centrum steun heeft verleend een recht op een vordering tot 

onderhoud bestond in hoofde van de begunstigde tegen de aangesproken onderhoudsplichtigen”. Wat 

betreft het leefloon is een soortgelijke bepaling terug te vinden enerzijds in artikel 26 Leefloonwet en 

anderzijds in artikel 43 RMI-besluit. Aangezien noch de Leefloonwet noch de OCMW-wet specifieke 

onderhoudsrechten of onderhoudsplichten invoert, moet voor deze begrippen teruggegrepen worden 

naar de onderhoudsrelaties uit het Burgerlijk Wetboek150. Dat heeft tot gevolg dat het OCMW-

verhaalrecht slechts mogelijk is tegen de personen die op grond van de burgerrechtelijke regels inzake 

de onderhoudsplicht konden worden beschouwd als onderhoudsschuldenaar ten aanzien van de 

                                                           
144 Arbh. Antwerpen 24 maart 2010, Soc.Kron. 2012, afl. 8, 410, Soc.Kron. 2012, afl. 9, 452 en 490. 
145 V. SAGAERT, “Les effets de la prescription en droit belge” in P. JOURDAIN en P. WÉRY (eds.), La prescription extinctive. Etudes 
de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2010, 121, nr. 24; A. VAN OEVELEN, “Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende 
verjaring in het burgerlijk recht”, RW 2000-01, (1433) 1434, nr. 3; A. VAN REGENMORTEL, “Enkele bedenkingen bij de betekenis 
en de draagwijdte van het begrip openbare orde in het sociaal recht”, TSR 1997, (7) 44, nr. 46. 
146 A. LINDEMANS, Verjaring in het socialezekerheidsrecht, Deurne, Kluwer, 1994, 8. 
147 Arbh. Antwerpen 24 maart 2010, Soc.Kron. 2012, afl. 8, 410, Soc.Kron. 2012, afl. 9, 452 en 490. 
148 Arbrb. Gent 5 oktober 2012, AR 11/1878/A, onuitg.; Arbrb. Gent 26 oktober 2012, AR 11/2487/A, onuitg.; Arbrb. Gent 18 
januari 2013, AR 12/1499/A, onuitg.; S. STIJNS, I. SAMOY en A. LENAERTS, “De rol van de wil en het gedrag van partijen bij 
bevrijdende verjaring”, RW 2010-11, (1538) 1550. 
149 Cass. 28 oktober 2013, AR S.11.0054.F, NJW 2014, afl. 297, 174. 
150 Supra 4-20, nr. 1-37. 
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begunstigde. Het is belangrijk nogmaals te benadrukken dat hiervoor enkel rekening gehouden mag 

worden met de onderhoudsrelaties zoals deze waren in de periode van het OCMW-optreden en dus 

niet zoals deze zijn op het ogenblik dat het OCMW beslist over te gaan tot de terugvordering. De 

periode waarin de hulp werd verleend dient met andere woorden als referentie. 

 

Om te weten of er een verhaalrecht bestaat in hoofde van het OCMW ten aanzien van een bepaalde 

onderhoudsplichtige, moeten eerst de inkomsten en lasten van de onderhoudsplichtige ten tijde van 

de dienstverlening in rekening worden gebracht teneinde na te gaan of betrokkene gedurende de 

periode dat de steun werd verleend draagkrachtig was. De burgerrechtelijke onderhoudsverplichting 

bestaat namelijk maar in de mate dat de aangesprokene voldoende draagkrachtig is om in het 

gevraagde onderhoud te voorzien (art. 208 BW).  

Vooral wanneer de onderhoudsplichtige gehuwd is (onder een gemeenschapsstelsel) stelt de vraag 

zich op welke manier deze draagkracht moet worden beoordeeld en welke vermogensgegevens 

daarbij in aanmerking moeten worden genomen. Zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer bestaat 

er geen eensgezindheid of het persoonlijk inkomen dan wel het gezinsinkomen bepalend is. Volgens 

een milde strekking mag enkel het vermogen van het gehuwd kind zelf in aanmerking worden 

genomen. Aldus zal als het ware fictief moeten worden nagegaan wat de inkomsten en mogelijkheden 

van deze gehuwde persoon zouden zijn geweest indien hij niet gehuwd was. Door er anders over te 

oordelen zou er een onderhoudsplicht worden gecreëerd ten aanzien van personen die daartoe 

wettelijk niet of niet vóór of samen met het kind zijn gehouden. Volgens deze opvatting doet het in 

aanmerking nemen van het gezinsinkomen met andere woorden op onrechtstreekse wijze afbreuk aan 

de burgerrechtelijke hiërarchie die bestaat tussen alimentatieplichtigen, met name dat het kind en pas 

in volgende rang het behuwd kind kan worden aangesproken. Wat door deze eerste strekking wel 

aanvaard wordt, is dat er rekening gehouden wordt met het feit dat het huwelijk of de samenwoning 

voor de onderhoudsplichtige een aantal besparingen oplevert, zoals op het vlak van huisvesting, 

verwarming en dergelijke meer151. Volgens een strengere opvatting daarentegen wordt het 

gemeenschappelijke vermogen van beide partners in aanmerking genomen bij de beoordeling van de 

draagkracht ex artikel 208 Burgerlijk Wetboek152. Over het algemeen worden er twee argumenten 

aangehaald om deze laatste stelling te staven. Om te beginnen wordt soms aangevoerd dat de 

inkomsten van de echtgenoten in het gemeenschappelijk vermogen vallen krachtens artikel 1405, 1 

Burgerlijk Wetboek en dat de onderhoudsplicht jegens ascendenten in de eerste graad ex artikel 1408 

in fine Burgerlijk Wetboek een gemeenschappelijke schuld is153. Hier kan echter tegen ingebracht 

worden dat het gemeenschappelijk karakter van de onderhoudsschuld enkel impliceert dat de drie 

vermogens voor de schuldeiser van het onderhoudsgeld als executieobject kunnen fungeren. De 

kwalificatie van een bepaalde schuld als eigen of gemeenschappelijk heeft enkel betrekking op de 

bepaling van het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van de schuld en niet op de omvang en de 

begroting van de schuld, zodat dit argument slechts weinig overtuigingskracht heeft154. In een aantal 

andere gevallen wordt het in aanmerking nemen van het totale gezinsvermogen gemotiveerd doordat 

beide echtgenoten alimentatieplichtig zijn. Zo is de ene echtgenoot onderhoud verschuldigd ten 

aanzien van zijn ouder ex artikel 205 Burgerlijk Wetboek en de andere ten aanzien van zijn 

                                                           
151 J. GERLO, noot onder Brussel 5 februari 1986, TBBR 1987-88, (49) 49, nrs. 5-6; J. ROODHOOFT, De gerechtelijke begroting van 
onderhoudsuitkeringen tussen ex-echtgenoten, Antwerpen, Kluwer, 1996, 532, nr. 1329; Brussel 1 december 2009, T.Fam. 
2010/5, 103, noot R. BARBAIX. 
152 Cass. 10 september 1987, TBBR 1989, 129, noot J. GERLO; Brussel 5 februari 1986, TBBR 1987-88, 45, noot J.GERLO; Rb. Luik 
7 december 1998, JLMB 1999, 1044, noot E. VON FRENCKELL; Vred. Sint-Kwintens-Lennik 25 oktober 1982, RW 1982-83, 1943; 
Vred. Hoei 4 oktober 1984, JL 1984, 519. 
153 Cass. 10 september 1987, TBBR 1989, 129, noot J. GERLO; Vred. Hoei 4 oktober 1984, JL 1984, 51; E. VON FRENCKELL, “La prise 
en compte des revenus du conjoint ou de la personne cohabitant avec le débiteur alimentaire pour l’évaluation des ressources 
de ce dernier” (noot onder Rb. Luik 7 december 1998), JLMB 1999, 1049-1050. 
154 J.GERLO, noot onder Brussel 5 februari 1986, TBBR 1987-88, (49) 49-50.; R. BARBAIX, “Het verhaalsrecht van het OCMW op 
onderhoudsplichtigen” (noot onder Brussel 20 januari 2004), RW 2005-06, (627) 628, nr. 5. 
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schoonouder ex artikel 206 Burgerlijk Wetboek. Ook dit argument kan echter niet worden bijgevallen 

aangezien deze motivering enkel opgaat wanneer tussen beide onderhoudsverplichtingen geen 

rangorde bestaat, terwijl het Hof van Cassatie in haar arrest van 16 maart 1995 duidelijk aanvaard 

heeft dat zo’n rangorde wel degelijk bestaat. Desondanks oordelen dat de beide vermogens als 

berekeningsbasis dienen, zou er dan ook op neerkomen dat de onderhoudsplicht van de aanverwanten 

indirect ontstaat op gelijke voet als die van de aanverwanten155.  R. Barbaix stelt mijns inziens dan ook 

terecht dat een strikte toepassing van de regels van de hiërarchie tussen de verschillende 

onderhoudsplichtigen tot het besluit leidt dat enkel het vermogen van het onderhoudsplichtige kind, 

en geenszins het gezinsvermogen, als berekeningsbasis mag dienen bij de beoordeling van de 

draagkracht van de onderhoudsplichtige. Enkel wanneer beide potentiële onderhoudsplichtigen tot 

dezelfde categorie alimentatieplichtigen tegenover de onderhoudsgerechtigde behoren, kan het 

gezinsvermogen als berekeningsbasis dienen. In alle andere gevallen moet worden aangenomen dat 

enkel het persoonlijk inkomen in aanmerking mag worden genomen. 

 

109. Ook voor het antwoord op de vraag tot wie het OCMW zich het eerst dient te richten in het 

geval dat er meerdere onderhoudsplichtigen zijn, moet teruggegrepen worden naar de regels van het 

burgerlijk recht inzake de onderhoudsverplichtingen. Bij gebreke aan een wettelijke bepaling heerste 

er echter lange tijd onduidelijkheid over het bestaan van een hiërarchie dan wel een samenloop tussen 

de gemeenrechtelijke onderhoudsplichtigen (bloedverwanten en aanverwanten). Vooral bij 

aanwezigheid van meerdere kinderen en schoonkinderen van de hulpontvanger rees de vraag of het 

OCMW zich eerst tot de kinderen diende te richten en pas daarna tot de schoonkinderen dan wel of 

het de kinderen en schoonkinderen tegelijk kon aanspreken. De meerderheidsstrekking in de 

rechtsleer was van oordeel dat de onderhoudsplicht van de kinderen primeerde op die van de 

schoonkinderen156. In de rechtspraak heerste er minder eensgezindheid en werd deze kwestie dan ook 

een tijdlang verdeeld beslecht, totdat het koninklijk besluit van 8 april 1987157 uiteindelijk duidelijkheid 

bracht. Laatstgenoemd koninklijk besluit voegde namelijk aan het Terugvorderingsbesluit een nieuw 

artikel 11bis toe waarin voortaan wordt bepaald dat het OCMW terzelfdertijd verhaal kan uitoefenen 

tegenover de descendenten in de eerste graad en hun echtgenoot of echtgenote. Ook het RMI-besluit 

bevat een soortgelijke bepaling, daar artikel 46 bepaalt dat, in geval van verhaal tegen meerdere 

levende onderhoudsplichtigen in een gelijke graad, ten aanzien van ieder van hen en hun echtgenoot 

of echtgenote niet meer mag worden teruggevorderd dan de kosten van het leefloon vermenigvuldigd 

met een bepaalde breuk. Aangezien in de regeling van het Burgerlijk Wetboek omtrent de 

onderhoudsplichten ingevolge de rechtspraak van het Hof van Cassatie echter een hiërarchiegedachte 

steekt die onder meer inhoudt dat de bloedverwanten gehouden zijn voor de aanverwanten158, gaan 

de artikelen 11bis Terugvorderingsbesluit en 46 RMI-besluit volgens bepaalde rechtsleer in tegen een 

formele wet. Dit zou onder andere tot gevolg hebben dat een echtgenoot die tezamen met een 

bloedverwant van een leefloongerechtigde door het OCMW wordt aangesproken, voor de rechtbank 

de exceptie van onwettigheid kan inroepen aangezien een koninklijk besluit ex artikel 159 Grondwet 

door de rechter slechts mag worden toegepast in zoverre het niet strijdig is met een formele wet159. 

Deze onwettigheid zou kunnen opgelost worden door in de OCMW-wet (een formele wet) een 

wettelijke grondslag in te schrijven voor de afwijkingen die de artikelen 11bis Terugvorderingsbesluit  

en 46 RMI-besluit maken op het Burgerlijk Wetboek. In overeenstemming met deze rechtsleer 

weigerde de burgerlijke rechtbank te Gent reeds de OCMW-terugvorderingseis, ingesteld tegen de 

                                                           
155 R. BARBAIX, “Enkele aspecten van het verhaal van het OCMW op de gehuwde onderhoudsplichtige” (noot onder Brussel 1 
december 2009), T.Fam. 2010/5, (105) 109, nr. 10. 
156 P. SENAEVE, “Onderhoudsplicht en OCMW”, TPR 1987, (185) 208, nr. 41. 
157 KB 8 april 1987 tot wijziging van het Terugvorderingsbesluit, BS 15 april 1987, err. BS 27 juni 1987, 5520. 
158 Supra 19, nr. 36. 
159 D. SIMOENS, OCMW-dienstverlening. Praktische handleiding voor een juridisch-correcte dienstverlening, Brugge, die Keure, 
2009, 482-483, nr. 1378. 
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schoonkinderen, in te willigen. De rechtbank was van oordeel dat de wetgever enkel bij wet had 

kunnen afwijken van de hiërarchie waarin het Burgerlijk Wetboek voorziet en dus niet bij koninklijk 

besluit zoals thans het geval is. Met toepassing van de exceptie van illegaliteit ex artikel 159 Grondwet 

weigerde de rechtbank dan ook artikel 11bis Terugvorderingsbesluit toe te passen en wees het de actie 

tegen de schoonkinderen af, omdat de eigen kinderen in staat waren hun onderhoudsplichten na te 

komen160. Het is met andere woorden duidelijk dat zich ter zake een optreden van de wetgever 

opdringt teneinde definitief komaf te maken met deze onwettigheid.  

 

110. De onderhoudsplichtigen kunnen aan het OCMW de excepties tegenwerpen die zij hadden 

kunnen tegenwerpen aan de onderhoudsgerechtigde in een vordering tot levensonderhoud die 

laatstgenoemde tegen hen zou hebben ingesteld voor de periode tijdens dewelke de hulpverlening 

werd verstrekt161. Concreet betekent dit dat enkel die excepties die hun oorzaak vinden vóór of tijdens 

de periode van hulpverstrekking door het OCMW kunnen worden ingeroepen162. Zoals bij de 

uiteenzetting van de onderhoudsplichtigen reeds werd toegelicht, is er sinds de wet van 10 december 

2012 een belangrijke exceptie in het leven geroepen, namelijk deze van de onwaardigheid. Zo zal 

bijvoorbeeld de langstlevende echtgenoot voortaan kunnen optreden tegen de vordering van het 

OCMW tot verhaal van de hulp verstrekt aan het kind van de eerst-overleden echtgenoot van wie men 

de ouder niet is, indien dat kind erfonwaardig was in de nalatenschap van zijn of haar vooroverleden 

ouder. Een ander voorbeeld  van een mogelijke exceptie is de situatie waarin een echtgenoot hulp 

ontving van het OCMW tijdens een feitelijke scheiding, in welk geval de mede-echtgenoot die wordt 

aangesproken door het OCMW in voorkomend geval kan opwerpen dat de hulpontvanger-

onderhoudsgerechtigde schuld heeft gehad aan het ontstaan en het voortduren van die feitelijke 

scheiding.  

§ 2. Inkomensvereisten  

111. Opdat het OCMW de kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het leefloon zou 

kunnen terugvorderen van de onderhoudsplichtigen, dienen deze laatste over een bepaald inkomen 

te beschikken. Bovenop de voorwaarde van het bestaan van een onderhoudsplicht ten tijde van de 

dienstverlening, wat op zich reeds een zekere draagkracht vereist, worden er met andere woorden 

supplementaire inkomstenvereisten gesteld. Beschikt de betrokken onderhoudsplichtige slechts over 

een inkomen dat lager is dan of gelijk is aan de wettelijk bepaalde minima, dan kan en mag het OCMW 

in geen geval terugvorderen. Volgens artikel 14, § 1, eerste lid Terugvorderingsbesluit en artikel 50, § 

1, eerste lid RMI-besluit kan niet worden verhaald tegen een onderhoudsplichtige van wie het netto 

belastbaar inkomen het bedrag van 16.681,99 euro, verhoogd met 2.335,48 euro voor elke persoon 

ten laste, niet overschrijdt. Met het begrip ‘persoon ten laste’ wordt bedoeld, elk kind voor wie de 

onderhoudsplichtige, wat betreft de kinderbijslag, de hoedanigheid van bijslagrekkende bezit, evenals 

iedere persoon die fiscaal ten laste is van de onderhoudsplichtige. De drempelbedragen zijn gekoppeld 

aan een spilindex en worden aldus aangepast telkens de spilindex voor de sociale uitkeringen wordt 

overschreden163. Uit het feit dat de geïndexeerde bedragen een volstrekte minimumdrempel vormen 

inzake terugvordering van verleende hulp, mag men echter niet a contrario afleiden dat er steeds moet 

worden overgegaan tot verhaal van zodra deze minimumgrenzen worden overschreden. Zoals we later 

in deze bijdrage zullen zien, is het OCMW-verhaalrecht onderworpen aan talrijke temperingen en 

                                                           
160 Rb. Gent 10 februari 2005, NJW 2005, 598, noot I.V.S. 
161 Cass. 17 december 1990, AR 8841, Arr.Cass. 1990-91, 430, Pas. 1991, I, 380, RW 1990-91, 1173 en JLMB 1991, 372. 
162 C. PARIS, “A nouveau des questions sur les droits du C.P.A.S. à l’égard des débiteurs alimentaires”, RGDC 1999, (550) 559-
560, nrs. 19-20. 
163 De laatste wijziging werd ingevoerd door omz. 1 december 2012 betreffende de aanpassing van de bedragen die tot de 
federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, BS 11 december 2012, 79535 (zie bijlage 1). 
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grenzen en bestaat bovendien in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te verzaken aan de 

terugvordering164. 

Bovengenoemde inkomensgrenzen zijn alleen toepasbaar wanneer de onderhoudsplichtige op wie 

verhaald wordt een fysieke persoon is. In de hypothese dat er verhaald wordt op een 

onderhoudsplichtige nalatenschap, wat in de praktijk echter zelden voorkomt, zijn de 

inkomstendrempels irrelevant. De eigen vermogenstoestand van de erfgenamen en legatarissen 

speelt met andere woorden in voorkomend geval geen rol bij het bepalen van het bedrag van de 

terugvordering165.  

 

112. Net zoals bij de beoordeling van de draagkracht in het kader van het al dan niet bestaan van 

een onderhoudsplicht heerst ook op het vlak van de inkomensvereisten geen eensgezindheid over het 

feit of er bij de berekening van het netto-belastbaar inkomen enkel met het persoonlijk inkomen van 

de onderhoudsplichtige dan wel met het gezinsinkomen rekening mag worden gehouden.  

Uit de praktijk blijkt dat de meeste OCMW’s het gezamenlijk inkomen van de onderhoudsplichtige en 

zijn of haar echtgeno(o)t(e) als uitgangspunt nemen en toetsen aan de door de wet bepaalde 

inkomensgrenzen. Ter verdediging van deze handelswijze, wordt om te beginnen verwezen naar artikel 

11bis Terugvorderingsbesluit krachtens hetwelk tezelfdertijd verhaal kan worden uitgeoefend op de 

kinderen en schoonkinderen. Dergelijke redenering is echter foutief, aangezien betrokken artikel enkel 

tot gevolg heeft dat het OCMW bij de uitoefening van het verhaalrecht niet langer de civielrechtelijke 

hiërarchie tussen kinderen en schoonkinderen moet respecteren en dus tezelfdertijd effectief kan 

overgaan tot de uitoefening van zijn verhaalrecht. Er moet aldus een duidelijk onderscheid gemaakt 

worden tussen tezelfdertijd terugvorderen ex artikel 11bis Terugvorderingsbesluit en de gezamenlijke 

terugvordering die in de praktijk door het OCMW contra legem wordt toegepast166. Bovendien kan hier 

als tegenargument verwezen worden naar de rechtspraak van de burgerlijke rechtbank te Gent waarin 

gesteld wordt dat artikel 11bis Terugvorderingsbesluit ingaat tegen een formele wet en dus buiten spel 

gezet kan worden door het inroepen van de exceptie van illegaliteit167. Een ander argument dat door 

het OCMW wordt aangevoerd ter verdediging van hun handelswijze is dat een afzonderlijk verhaal 

aanleiding geeft tot problemen inzake de verrekening van de kinderen ten laste. Het is namelijk niet 

duidelijk of men mag kiezen bij welk inkomen van welke partner de 2.335,48 euro per kind ten laste 

wordt gevoegd of men dit bedrag daarentegen aan beide inkomens mag toevoegen. Daarnaast voeren 

de OCMW’s aan dat een individueel verhaal op kinderen en hun echtgenoot het aantal 

onderhoudsplichtigen op wie men verhaal mag uitoefenen gevoelig doet dalen, daar de kans dat het 

individueel inkomen onder de minimumgrenzen valt in dergelijk geval veel groter is168.  

In de rechtspraak zijn er reeds arresten geveld in het voordeel van het OCMW door te stellen dat de 

wettelijke inkomensgrenzen, onder dewelke een terugvordering niet kan geschieden, dienen te 

worden bepaald rekening houdende met de gezamenlijk belastbare inkomsten van de 

onderhoudsplichtige en van zijn of haar echtgeno(o)t(e)169.  

Aangezien er echter geen wettelijke bepaling voorhanden is die het OCMW uitdrukkelijk in de 

mogelijkheid stelt om op dergelijke wijze te handelen en er evenmin teruggevallen kan worden op een 

                                                           
164 Infra 62-78, nr. 117-146. 
165 D. SIMOENS, OCMW-dienstverlening. Praktische handleiding voor een juridisch-correcte dienstverlening, Brugge, die Keure, 
2009, 501, nrs. 1436-1437. 
166 D. SIMOENS, T. SEYNAEVE, I. VAN DER STRAETE en J. PUT, Terugvordering van het bestaansminimum en van de kosten van 
maatschappelijke dienstverlening bij onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde, onuitg. eindrapport van een 
onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie, Instituut Sociaal Recht K.U.Leuven, 2001, 37, nr. 51. 
167 Supra 57-58, nr. 109. 
168 D. SIMOENS, T. SEYNAEVE, I. VAN DER STRAETE en J. PUT, Terugvordering van het bestaansminimum en van de kosten van 
maatschappelijke dienstverlening bij onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde, onuitg. eindrapport van een 
onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie, Instituut Sociaal Recht K.U.Leuven, 2001, 38-39, nr. 
51. 
169 Brussel 20 januari 2004, RW 2005-06, 625; Antwerpen 1 juni 2004, NJW 2005, 590. 
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gevestigde rechtspraak, dringt zich ter zake een wetgevend optreden op. Mijns inziens lijkt het daarbij 

aangewezen om artikel 14 Terugvorderingsbesluit en artikel 50 RMI-besluit in overeenstemming te 

brengen met de praktijk en aldus te bepalen dat rekening gehouden mag worden met de inkomsten 

van de onderhoudsplichtige en zijn echtgenoot. Zeker vanuit sociaal oogpunt lijkt deze oplossing mij 

de beste, aangezien het vaak als onrechtvaardig wordt ervaren dat er bijvoorbeeld niet teruggevorderd 

kan worden van een onderhoudsplichtige wegens een te beperkt inkomen, terwijl uit onderzoek blijkt 

dat diezelfde onderhoudsplichtige dankzij het hoge inkomen van zijn of haar echtgeno(o)t(e) in 

werkelijkheid een luxueus leven leidt.   

 

113. Wanneer kan worden bewezen dat de vermogenstoestand van de onderhoudsplichtige sinds 

het voorlaatste kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin over de uitoefening van het verhaal 

wordt beslist in belangrijke mate is gewijzigd, wordt toegestaan dat de nieuwe vermogenstoestand als 

basis dient voor het uitoefenen van het verhaal en het bepalen van het bedrag van de terugvordering 

(art. 14, § 2, Terugvorderingsbesluit en art. 50, § 2 RMI-besluit). Dergelijk bewijs moet worden geleverd 

door degene die er belang bij heeft, zodat bij een achteruitgang van de vermogenstoestand de 

onderhoudsplichtige en bij een toename ervan het OCMW het bewijs zal trachten te leveren. Op die 

manier is het mogelijk rekening te houden met de reële vermogenstoestand van de 

onderhoudsplichtigen.   

 

Nieuw sinds 2004 is dat voortaan niet enkel op het netto belastbaar inkomen van de 

onderhoudsplichtige acht wordt geslagen, maar ook op sommige vermogensbestanddelen, meer 

bepaald op de aanwezigheid van onroerende goederen. Teneinde beroep te kunnen doen op deze 

uitzondering, moeten twee voorwaarden worden vervuld: de betrokken onderhoudsplichtige moet 

beschikken over een inkomen beneden het aangegeven drempelbedrag én hij moet bovendien 

beschikken over één of meer onroerende goederen met een globaal kadastraal inkomen gelijk aan of 

hoger dan 2.000 euro. Met globaal kadastraal inkomen wordt bedoeld het kadastraal inkomen van de 

onroerende goederen die de onderhoudsplichtige in volle eigendom of in vruchtgebruik bezit, met 

uitzondering van de (gedeelten van) onroerende goederen welke hij voor eigen beroepsdoeleinden 

aanwendt. Heeft de betrokken onderhoudsplichtige drie of meer personen ten laste, dan wordt het 

kadastraal inkomen vooraf gedeeld door de coëfficiënt 1,1 verhoogd met 0,1 voor elke persoon ten 

laste boven de derde, doch met maximum 1,8 (art. 14, § 3 Terugvorderingsbesluit en art. 50, § 3 RMI-

besluit).  

Enkel en alleen indien voldaan is aan deze dubbele voorwaarde, wordt het bedoeld netto belastbaar 

inkomen vermeerderd met het drievoud van het globaal kadastraal inkomen. Zijn deze cumulatieve 

voorwaarden daarentegen niet vervuld, bijvoorbeeld omdat het grensbedrag zelfs maar met een 

miniem bedrag wordt overschreden, dan blijft het kadastraal inkomen buiten schot. Het is dan ook te 

begrijpen dat deze regeling door bepaalde rechtsleer als onbillijk wordt ervaren170. 

 

Naast de mogelijkheid om bovenop het belastbaar inkomen ook rekening te houden met het 

kadastraal inkomen en om verhaal uit te oefenen op basis van de nieuwe vermogenstoestand van de 

onderhoudsplichtige, voorziet het Terugvorderingsbesluit ook in de mogelijkheid voor het OCMW om 

bepaalde gemaakte kosten voor een deel te verhalen op onderhoudsplichtigen wier inkomen beneden 

het drempelbedrag ligt. Indien blijkt dat zonder enige aanvaardbare uitleg het patrimonium van de 

begunstigde gedurende de laatste vijf jaar vóór de aanvang van de dienstverlening is verminderd, kan 

het OCMW namelijk een gedeelte van de kosten voor opname of huisvesting (maar dus niet van de 

andere kosten of van het leefloon) terugvorderen van de onderhoudsplichtigen van de hulpontvanger 

wier inkomsten bovengenoemde grenzen niet overschrijden (art. 10 Terugvorderingsbesluit). De ratio 

                                                           
170 D. SIMOENS, OCMW-dienstverlening. Praktische handleiding voor een juridisch-correcte dienstverlening, Brugge, die Keure, 
2009, 498, nr. 1424. 
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van deze bepaling is het OCMW tot op bepaalde hoogte te wapenen tegen misbruiken die erin bestaan 

dat sommige rechthebbenden hun opname in een rustoord ‘voorbereiden’ door een deel van hun 

vermogen te doen verdwijnen zodat zij zelf slechts in beperkte mate moeten tussenkomen in deze 

kosten, terwijl ook de onderhoudsplichtigen vaak geheel vrijuit gaan. Het OCMW zal dan ook enkel 

gebruik maken van deze mogelijkheid wanneer het op redelijke gronden kan vermoeden dat het door 

dergelijke manoeuvres geschaad werd en dat de betrokken onderhoudsplichtigen hiervan hebben 

geprofiteerd171. Aangezien de grens tussen eerlijke spilzucht en bedrieglijk onvermogen echter in 

sommige gevallen moeilijk te trekken is en het bovendien moeilijk te achterhalen is welke 

onderhoudsplichtigen voordeel hebben gehaald uit het bedrieglijk onvermogen, zal ter zake enige 

voorzichtigheid aan de dag gelegd moeten worden. Volgens de letter van de wet geldt er ter zake geen 

minimumdrempel waaronder het OCMW onder geen beding mag verhalen op de 

onderhoudsplichtigen, maar desondanks mag worden aangenomen dat deze minimumgrens het 

bedrag van het leefloon is. Er anders over oordelen zou namelijk tot de absurde situatie leiden waarin 

de betrokken onderhoudsplichtigen in voorkomend geval het OCMW zou kunnen aanspreken voor het 

bekomen van een (gedeeltelijk) leefloon met het oog op de vervulling van hun onderhoudsplicht172. 

 

114. Het feit dat de uitoefening van het verhaal van de OCMW-kosten afhankelijk is van strikte 

inkomensgrenzen en het onmogelijk is te voorspellen hoeveel het inkomen van de betrokken 

onderhoudsplichtigen in de toekomst exact zal bedragen, brengt met zich mee dat het OCMW enkel 

de in het verleden gemaakte kosten kan terugvorderen. Bovendien kan de rechtbank bij een 

verhaalsvordering aan het OCMW onmogelijk voorbehoud verlenen voor kosten die nog gemaakt 

moeten worden en die in de toekomst verhaalbaar zouden zijn173.  

 

115. Later in deze bijdrage zal nog blijken dat de inkomensgrens ex artikel 14 

Terugvorderingsbesluit en artikel 50 RMI-besluit niet enkel een grondvoorwaarde vormt voor het 

uitoefenen van het OCMW-verhaal, maar tegelijkertijd bepalend is voor het maximaal terug te 

vorderen bedrag174. 

§ 3. Voorafgaand sociaal onderzoek 

116. Vooraleer te beslissen over de uitoefening van het verhaal tegen de onderhoudsplichtigen stelt 

het OCMW ten slotte een bijzonder sociaal onderzoek in naar de financiële toestand van de 

onderhoudsplichtigen en de familiale aspecten van de zaak. Wanneer echter op basis van het sociaal 

dossier van de begunstigde reeds blijkt dat er redenen van billijkheid kunnen worden ingeroepen om 

niet terug te vorderen of dat de kosten en inspanningen verbonden aan de terugvordering niet 

opwegen tegen het te verwachten resultaat, is dergelijk bijzonder sociaal onderzoek niet langer 

verplicht (art. 13 Terugvorderingsbesluit en art. 55, eerste lid RMI-besluit). Aangezien in de meeste 

gevallen het OCMW uit het sociaal onderzoek dat voorafgaand aan de dienstverlening werd verricht al 

elementen bezit omtrent de mogelijkheden tot recuperatie van de kosten op de onderhoudsplichtigen, 

kan op deze manier overbodig onderzoek vermeden worden. Indien toch wordt besloten tot de 

noodzaak van een bijzonder sociaal onderzoek, kan dit beperkt worden opgevat en dient niet 

noodzakelijk elke onderhoudsplichtige van de geholpen persoon te worden onderzocht. Zo is het 

toegestaan de onderhoudsplichtigen van wie het OCMW op basis van het aan de dienstverlening 

gekoppeld voorafgaand sociaal onderzoek reeds weet dat zij niet bij machte zijn om tussen te komen, 

                                                           
171 Verslag aan de Koning bij Terugvorderingsbesluit, BS 24 mei 1984, 7548. 
172 D. SIMOENS, OCMW-dienstverlening. Praktische handleiding voor een juridisch-correcte dienstverlening, Brugge, die Keure, 
2009, 500, nr. 1435. 
173 Rb. Tongeren 17 oktober 1986, AR 1280/84, onuitg. 
174 Infra 64, nr. 120. 
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of dat er in hun hoofde billijkheidsredenen kunnen worden aangevoerd, buiten beschouwing te 

laten175.  

AFDELING 3. OMVANG VAN HET VERHAALRECHT 

§ 1. Beperking van het verhaal tot het maximum van de onderhoudsplicht 

117. De eerste begrenzing van de omvang van het OCMW-verhaalrecht vloeit voort uit het feit dat 

het verhaalrecht onderworpen is aan de onderhoudsregeling van het Burgerlijk Wetboek. De 

vormvoorwaarde van het bestaan van een onderhoudsplicht ten tijde van de dienstverlening176 vormt 

op die manier tegelijkertijd een begrenzing van het OCMW-verhaalrecht, aangezien het verhaal op de 

onderhoudsplichtigen slechts mag worden uitgeoefend tot beloop van het bedrag waartoe zij 

gehouden zijn voor de verstrekte hulp. 

  

Nadat de inkomsten en lasten van de onderhoudsplichtige in rekening zijn gebracht en daaruit blijkt 

dat de betrokkene draagkrachtig was ten tijde van de dienstverlening, moet bij het bepalen van het 

terug te vorderen bedrag rekening gehouden worden met de hoedanigheid van de 

onderhoudsplichtige die wordt aangesproken. Zo zijn bloed- en aanverwanten in de regel slechts 

gehouden tot datgene wat levensnoodzakelijk is voor de onderhoudsgerechtigde, terwijl de plicht van 

de echtgenoten of van de ouders tegenover hun kinderen wiens opleiding nog niet voltooid is, veel 

verder reikt. Een voorbeeld hiervan is het feit dat de hulp aan een kind dat zijn opleiding reeds voltooid 

heeft door het OCMW enkel verhaald kan worden op zijn bloed- of aanverwanten voor zover de 

hulpontvanger op het ogenblik van de hulpverlening behoeftig was en niet in staat was om zelf in zijn 

onderhoud te voorzien177. Als gevolg daarvan zal het door het OCMW aan een geïnterneerd zelfstandig 

kind (dit is een kind dat zijn opleiding heeft voltooid) verschaft zakgeld bijvoorbeeld niet kunnen 

worden teruggevorderd vanwege de ouders aangezien deze uitgave de levensnoodzakelijke behoeften 

overtreft178. Deze illustratie toont duidelijk aan dat er een verschil bestaat tussen de behoeftigheid als 

voorwaarde voor de gemeenrechtelijke onderhoudsvordering en de menselijke waardigheid als 

criterium voor het recht op maatschappelijke dienstverlening. Het zakgeld dat wordt toegekend aan 

een geïnterneerde overstijgt het levensnoodzakelijke, maar stelt de betrokkene wel in staat om een 

leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  

Belangrijk om te onderstrepen is dat het OCMW ten aanzien van een hulpvrager autonoom kan 

oordelen over de mate waarin deze nood heeft aan maatschappelijke dienstverlening om een 

menswaardig leven te leiden, zonder dat zij echter een appreciatierecht heeft over de behoeftigheid 

in hoofde van de onderhoudsgerechtigde. Het is dan ook verkeerd om uit het karakter van het eigen 

recht van het OCMW-verhaal af te leiden dat het voor de onderhoudsplichtigen onmogelijk is om aan 

het OCMW tegen te werpen dat de hulpontvanger niet behoeftig was ten tijde van de dienstverlening 

en dus niet onderhoudsgerechtigd was179. Deze stelling sluit bovendien aan bij wat we daarnet zagen 

met betrekking tot de mogelijkheid tot het opwerpen door de onderhoudsplichtigen van excepties die 

zij hadden kunnen tegenwerpen aan de onderhoudsgerechtigde in een vordering tot levensonderhoud 

die laatstgenoemde tegen hen zou hebben ingesteld voor de periode tijdens dewelke de hulpverlening 

werd verstrekt. 

                                                           
175 Verslag aan de Koning bij het KB 8 april 1987, BS 15 april 1987, 5524.  
176 Supra 55-58, nr. 108-110. 
177 Rb. Brussel 24 november 1982, AR 129.309, onuitg. 
178 Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 februari 1984, AR 23, onuitg. 
179 D. SIMOENS, T. SEYNAEVE, I. VAN DER STRAETE en J. PUT, Terugvordering van het bestaansminimum en van de kosten van 
maatschappelijke dienstverlening bij onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde, onuitg. eindrapport van een 
onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie, Instituut Sociaal Recht K.U.Leuven, 2001, 34, nr. 44. 
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118. In het kader van deze eerste begrenzing van het OCMW-verhaalrecht rijst ten slotte nog de 

vraag of de aangesproken onderhoudsplichtigen zich tegen het OCMW kunnen beroepen op de 

exceptie gehaald uit artikel 210 Burgerlijk Wetboek of minstens dit artikel kunnen inroepen als een 

element om het bedrag van de op hen verhaalde hulp te verminderen. Artikel 210 Burgerlijk Wetboek 

bepaalt namelijk dat, wanneer de persoon die het levensonderhoud moet verstrekken, bewijst dat hij 

de uitkering tot onderhoud niet kan betalen, de rechtbank, met inachtneming van de omstandigheden 

van de zaak, kan bevelen dat hij de onderhoudsgerechtigde bij zich in huis zal nemen en hem daar kost 

en inwoon zal verschaffen. Aangezien ook hier geen duidelijkheid is over het al dan niet toepasselijk 

zijn van deze exceptie, moet gekeken worden naar de heersende rechtspraak en rechtsleer. Daarin is 

men het erover eens dat onderhoudsplichtigen die door het OCMW op de hoogte zijn gebracht van 

het feit dat de onderhoudsgerechtigde OCMW-hulp krijgt of opgenomen is in een inrichting en die op 

dat moment nalaten een beroep te doen op artikel 210 Burgerlijk Wetboek, deze bepaling achteraf 

niet meer kunnen inroepen wanneer het OCMW de kosten van de dienstverlening terugvordert180.   

Hebben de onderhoudsplichten dat voornemen daarentegen wel kenbaar gemaakt, terwijl het OCMW 

noch de gesteunde persoon op dit aanbod zijn ingegaan hoewel de huisvesting materieel mogelijk was 

en de weigering niet gerechtvaardigd was, dan kan het OCMW de gemaakte kosten van bijstand niet 

op deze onderhoudsplichtigen verhalen181.  

 

Een gelijkaardige bepaling is die van artikel 211 Burgerlijk Wetboek, waarin gesteld wordt dat de 

rechtbank kan beslissen dat de vader of de moeder die aanbiedt het kind aan wie levensonderhoud 

verschuldigd is, bij zich in huis te nemen en het aldaar kost en onderhoud te verstrekken terwijl het 

kind daar niet wil op ingaan, alsdan is vrijgesteld van de verplichting om de onderhoudsuitkering te 

betalen. Net zoals dat het geval is bij artikel 210 Burgerlijk Wetboek leidt ook hier het loutere aanbod 

van de ouders om hun onderhoudsplicht in natura te vervullen niet steeds automatisch tot een 

succesvolle afweer van de OCMW-vordering. Wanneer het aanbod niet realistisch wordt geacht, wat 

bijvoorbeeld het geval is wanneer sociale verslagen wijzen op een totaal verstoorde ouder-kindrelatie 

en de onderlinge verstandhouding dermate slecht is dat het verder samenwonen onmogelijk is, dan 

kan de weigering worden gerechtvaardigd en zal het OCMW de door hem gemaakte kosten alsnog 

kunnen verhalen op de onderhoudsplichtige ouders182. Vandaar dat het OCMW dat hulp verleent aan 

minderjarigen best de ouders op de hoogte brengt van de hulpverlening, wil het zijn verhaalrecht op 

hen vrijwaren183. 

§ 2. Beperking van de uitvoerbaarheid van het verhaalrecht bij overdracht of beslag 

119. Wanneer het OCMW overgaat tot de afgedwongen uitoefening van zijn verhaalrecht via een 

overdracht of beslag, moet het steeds rekening houden met de gedeeltelijke onbeslagbaarheid van 

het loon of van de sociale uitkering die de aangesproken persoon geniet. Als gevolg van het feit dat 

het OCMW optreedt krachtens een eigen recht, kunnen de drempelbedragen uit de artikelen 1409 en 

1410 Gerechtelijk Wetboek waaronder geen overdracht of beslag mogelijk is, niet terzijde geschoven 

worden door een beroep te doen op artikel 1412 Gerechtelijk Wetboek dat de vermelde 

                                                           
180 Brussel 3 december 1971, JT 1972, 374; Rb. Antwerpen 13 juni 1953, RW 1954-55, 1678; H. FUNCK, “De rechtspraak van de 
arbeidsgerechten: oude en nieuwe vragen” in J. PUT en D. SIMOENS, OCMW in de kering, Gent, Mys en Breesch, 1994, 98 . 
181 L. STINE en J.-M. BERGER, Het ten laste nemen van de steun verleend door de commissies van de openbare onderstand: 
commentaar van de wet van 2 april 1965, gewijzigd door de wet van 9 juli 1971, Brussel, Vereniging van Belgische steden en 
gemeenten, 1972, 113. 
182 Rb. Gent 8 mei 2003, NJW 2003, 1409. 
183 Vred. Sint-Jans-Molenbeek 11 juli 1985, AR 33.109, onuitg. 
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wetsvoorschriften buiten werking stelt wanneer de overdracht of het beslag gebeurt wegens een 

onderhoudsverplichting uit het Burgerlijk Wetboek.  

§ 3. Beperking in functie van het netto belastbaar inkomen 

120. Daarnet zagen we reeds dat terugvordering door het OCMW op de onderhoudsplichtigen 

slechts mogelijk is wanneer het netto-belastbaar inkomen een bepaald drempelbedrag overschrijdt184. 

Deze inkomensgrens als grondvoorwaarde voor het OCMW-verhaalrecht vormt tegelijkertijd ook een 

begrenzing van het terug te vorderen bedrag. Luidens artikel 14, § 1, derde lid Terugvorderingsbesluit 

en artikel 50, § 1, derde lid RMI-besluit is de terugvordering namelijk hoe dan ook beperkt tot het 

bedrag dat die drempelbedragen te boven gaat.  

Zo zou bijvoorbeeld, rekening houdend met de huidige inkomensgrens van 1.834,32 euro per maand, 

van de onderhoudsplichtige die geen personen te laste heeft en waarvan het netto belastbaar inkomen 

per maand 2000 euro bedraagt, maandelijks maximaal 165, 68 euro mogen worden gevorderd, ook al 

bedroegen de door het OCMW gemaakte kosten in werkelijkheid meer. Zoals we in de volgende 

paragraaf zullen zien, zal het daadwerkelijk terug te vorderen maandelijks bedrag in de praktijk nog 

lager liggen, aangezien naast de beperking in functie van het netto belastbaar inkomen ook rekening 

gehouden moet worden met de beperking door de uniforme terugvorderingsschalen.  

§ 4. Terugvorderingsschaal  

A. ALGEMEEN  

121. In tegenstelling tot wat vroeger het geval was, worden de kosten van de maatschappelijke 

dienstverlening en het leefloon verhaald op de onderhoudsplichtigen volgens een uniforme schaal van 

tussenkomsten. Voordien kon elk OCMW nog afzonderlijk bepalen welke terugvorderingsschaal werd 

gehanteerd, wat leidde tot rechtsonzekerheid en ongelijkheid. Thans wordt de schaal opgesteld door 

de minister bevoegd voor de maatschappelijke integratie en moet ze in beginsel door alle OCMW’s 

worden toegepast. Een afwijking op de uniforme bedragen is mogelijk, maar enkel bij een individuele 

beslissing en mits inachtneming van bijzondere omstandigheden die in de beslissing worden 

gemotiveerd (art. 16, eerste lid Terugvorderingsbesluit en art. 51, eerste lid RMI-besluit). Wat deze 

bijzondere omstandigheden zijn, wordt echter niet gepreciseerd, zodat er ook onder de nieuwe 

regeling ruimte is voor onzekerheid. Indien met deze vage omschrijving ook billijkheidsredenen 

worden bedoeld, dan kan dit ertoe leiden dat de OCMW-beslissing over aangevoerde 

billijkheidsredenen geen “alles-of-niets”-karakter hoeft te hebben185. 

  

De terugvorderingsschaal is wat betreft het leefloon ingevoerd door het ministerieel besluit van 12 

december 2002186 en wat betreft de kosten van de maatschappelijke dienstverlening door het 

ministerieel besluit van 2 maart 2005187. Beide schalen geven het bedrag weer dat maandelijks 

maximaal mag teruggevorderd worden bij de onderhoudsplichtige. Dit absolute maximumbedrag is 

afhankelijk van het aantal personen ten laste en het netto belastbaar inkomen. Daarbij stijgen de in 

aanmerking te nemen percentages van de inkomensschijf waarmee rekening wordt gehouden voor de 

vaststelling van het terug te vorderen bedrag  progressief naarmate het netto belastbaar inkomen 

                                                           
184 Supra 58-62, nr. 111-116. 
185 D. SIMOENS, OCMW-dienstverlening. Praktische handleiding voor een juridisch-correcte dienstverlening, Brugge, die Keure, 
2009, 507, nr. 1450. 
186 MB 12 december 2002 tot vaststelling van de schaal van tussenkomsten bedoeld in art. 51 RMI-besluit, BS 31 december 
2002, 58833. 
187 MB 2 maart 2005 tot vaststelling van de schaal van tussenkomsten bedoeld in art. 16 Terugvorderingsbesluit, BS 23 maart 
2005, 12962. 
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toeneemt188. Aangezien het hebben van één of meerdere kinderen ten laste reeds zorgt voor een 

verhoging van het drempelbedrag waaronder in geen geval mag worden teruggevorderd189, speelt het 

feit dat iemand personen ten laste heeft aldus dubbel in het voordeel van de betrokken persoon.  

 

122. De schaalbedragen gelden voor het geheel van de terugvorderingen die in een bepaalde 

maand tegen één en dezelfde onderhoudsplichtige kunnen worden ingesteld, zelfs als gelijktijdig 

kosten van leefloon en van maatschappelijke dienstverlening worden teruggevorderd (art. 4, eerste lid 

MB 2 maart 2005 en art. 4, eerste lid MB 12 december 2002). Aldus mag de som van de 

teruggevorderde sommen krachtens de OCMW-wet én krachtens de Leefloonwet de bedragen van de 

terugvorderingsschaal niet overtreffen. In dat geval zal de opbrengst van de terugvordering eerst 

worden aangewend tot dekking van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening, omwille van 

het feit dat laatstgenoemde kosten volledig ten laste blijven van het OCMW terwijl er voor het 

toegekend leefloon een tussenkomst is voor minstens de helft vanwege de Staat (art. 17 

Terugvorderingsbesluit en art. 53 RMI-besluit)190. Worden er in een bepaalde maand tegen één en 

dezelfde onderhoudsplichtige meerdere terugvorderingen ingesteld door verschillende OCMW’s, dan 

wordt het terugvorderbare bedrag proportioneel verdeeld tussen de OCMW’s in functie van het door 

elk OCMW in die maand terug te vorderen bedrag (art. 4, tweede lid MB 2 maart 2005 en art. 4, tweede 

lid MB 12 december 2002).  

 

Vermits het terug te vorderen maandelijks bedrag steeds beperkt is tot het daadwerkelijk betaalde 

bedrag van de hulpverlening gedurende de maand waarop de terugvordering betrekking heeft, zal het 

OCMW niet noodzakelijk telkens het volledige maximumbedrag kunnen terugvorderen. Wanneer in 

een bepaalde maand bijvoorbeeld ingevolge uitzonderlijk hoge kosten het maximaal terug te vorderen 

bedrag wordt overschreden en er dus een tekort wordt geleden ten belope van het verschil tussen de 

daadwerkelijk gemaakte kosten en het maximaal terug te vorderen bedrag, dan is het niet toegestaan 

om dit tekort de maand erna te compenseren door meer terug te vorderen dan daadwerkelijk door 

het OCMW werd betaald in die specifieke maand.  

 

Tot slot wordt er in de ministeriële besluiten voor de volledigheid nog verwezen naar de regeling die 

stelt dat het terugvorderingsbedrag beperkt is tot het bedrag dat de inkomensgrenzen ex artikel 14, § 

1, eerste lid Terugvorderingsbesluit en artikel 50, § 1, eerste lid RMI-besluit overschrijdt (art. 5 MB 2 

maart 2005 en art. 5 MB 12 december 2002). 

B. AANWEZIGHEID VAN MEERDERE ONDERHOUDSPLICHTIGEN IN EEN GELIJKE GRAAD 

123. Wanneer het OCMW beslist verhaal uit te oefenen op meerdere onderhoudsplichtigen in een 

gelijke graad, dan is het bedrag dat het kan terugvorderen van elk van deze onderhoudsplichtige 

beperkt tot een breukgedeelte. Zo mag ten aanzien van ieder van hen en hun echtgenoot of 

echtgenoten niet meer worden teruggevorderd dan de kosten van de maatschappelijke 

dienstverlening en/of het leefloon vermenigvuldigd met de breuk waarvan de teller gelijk is aan één, 

en de noemer gelijk is aan het aantal onderhoudsplichtigen in dezelfde graad die principieel 

onderhoudsplichtig zijn (art. 11ter, eerste lid Terugvorderingsbesluit en art. 46, eerste lid RMI-besluit). 

Daar in het burgerlijk recht eenieder gehouden is volgens zijn mogelijkheden, wordt er met de regel 

van de beperking tot een breukgedeelte aldus afgeweken van de beginselen inzake de 

onderhoudsvorderingen. 

                                                           
188 Voor de huidige schaal van tussenkomsten: zie bijlage 2. 
189 Supra 58-59, nr. 145. 
190 Omz. 6 september 2002 betreffende de Leefloonwet, inforum nr. 179360, 69. 
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De ratio van de beperking van het OCMW-verhaalrecht tot een breukgedeelte is gelegen in het feit dat 

het onbillijk geacht wordt dat kosten die tegenover een of meer onderhoudsplichtigen niet konden 

worden teruggevorderd om redenen als hun onbereikbaarheid, hun verspilzucht of hun tekort aan 

inkomsten, op de anderen zouden worden afgewenteld191.  

 

Desondanks is de beperking niet absoluut, daar het OCMW in uitzonderlijke gevallen en mits 

uitdrukkelijke gemotiveerde beslissing waarvan afschrift aan de betrokkene wordt overgemaakt, van 

hogervermelde regel kan afwijken en dus vanwege de onderhoudsplichtigen een groter deel van de 

kosten van maatschappelijke dienstverlening kan terugvorderen dan het principiële breukgedeelte 

(art. 11ter, tweede lid Terugvorderingsbesluit en art 46, eerste lid RMI-besluit). Ook hier wordt echter 

niet verduidelijkt wat precies bedoeld wordt met ‘uitzonderlijke gevallen’, zodat er andermaal ruimte 

is voor rechtsonzekerheid. Een voorbeeld van een uitzonderlijk geval zou kunnen bestaan uit het feit 

dat er één van de onderhoudsplichtigen kennelijk  een duidelijke blijk van grote welstand aanwezig 

is192.  

§ 5. Verhaalbare versus niet verhaalbare kosten  

A. KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

124. Daar het begrip ‘maatschappelijke dienstverlening’ in tegenstelling tot het leefloon, veel 

ruimer is dan de periodieke uitkering van een geldsom, hanteren de OCMW-wet en het 

Terugvorderingsbesluit het technische begrip ‘kosten van de maatschappelijke dienstverlening’ om 

aan te duiden welke aspecten van deze brede dienstverlening vatbaar zijn voor terugvordering. Ter 

zake dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verplicht, facultatief en niet verhaalbare 

kosten. 

1. Verplicht verhaalbare kosten 

125. Overeenkomstig artikel 97, eerste lid OCMW-wet wordt onder het begrip ‘kosten van de 

maatschappelijke dienstverlening’ in het kader van de terugvordering verstaan: de betalingen in 

speciën, de kosten van de in natura verleende hulp, van hospitalisatie, van huisvesting met inbegrip 

van die welke gemaakt zijn in de inrichtingen van het OCWM en ten slotte de kosten berekend volgens 

vooraf vastgestelde algemene tarieven. Aldus komen al deze kosten in beginsel in aanmerking om te 

worden teruggevorderd bij de onderhoudsplichtigen. Kosten die niet onder één van voormelde 

begrippen vallen, kunnen niet worden beschouwd als kosten van maatschappelijke dienstverlening 

met het gevolg dat het OCMW deze niet kan terugvorderen. Zo besliste het Hof van Cassatie in een 

zaak waar het OCMW belastingen aan een verblijfhouder in een rustoord had voorgeschoten en deze 

vervolgens probeerde terug te vorderen van de onderhoudsplichtige kinderen, dat deze kosten geen 

betalingen in speciën zijn, geen kosten zijn van in natura verleende hulp, van hospitalisatie, van 

huisvesting of van vooraf vastgestelde algemene tarieven, zodat voormelde kosten niet 

teruggevorderd kunnen worden door het OCMW193. 

 

Als uitzondering op het principe dat de administratie- en onderzoekskosten alsook de kosten gedaan 

door het OCMW bij de uitvoering van zijn immateriële begeleidingstaken uitgesloten zijn van het 

                                                           
191 Verslag aan de Koning bij KB 8 april 1987 tot wijziging van Terugvorderingsbesluit, BS 15 april 1987, 5523. 
192 D. SIMOENS, T. SEYNAEVE, I. VAN DER STRAETE en J. PUT, Terugvordering van het bestaansminimum en van de kosten van 
maatschappelijke dienstverlening bij onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde, onuitg. eindrapport van een 
onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie, Instituut Sociaal Recht K.U.Leuven, 2001, 55, nr. 83. 
193 Cass. 23 februari 2007, AR C.06.0275.N, Pas. 2007, 405. 
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OCMW-verhaal194, zijn de kosten die het OCMW maakt wanneer het voor de hulpaanvrager is 

opgetreden als schuldbemiddelaar wel terugvorderbaar, met uitsluiting weliswaar van het ereloon 

(art. 97, derde lid OCMW-wet)195.  

2. Facultatief verhaalbare kosten 

126. Met betrekking tot bepaalde kosten beschikt het OCMW over een beoordelingsbevoegdheid 

om al dan niet over te gaan tot de terugvordering. Dat is om te beginnen het geval ten aanzien van 

occasionele steun die wordt verleend ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen of in bepaalde 

omstandigheden (art. 9, 1° Terugvorderingsbesluit). Voorbeelden hiervan zijn de terugbetaling of de 

tussenkomst inzake geneeskundige hulp in geval van ziekte, een verwarmingstoelage in de winter, de 

hulp bij speciale gelegenheden zoals naar aanleiding van een geboorte of een familiefeest 

enzovoort196. Bepaalde doctrine ziet in deze uitzondering op de verhaalplicht een typerend voorbeeld 

voor de houding van de wetgever ten aanzien van structurele armoede: daar waar, in het geval het 

OCMW beslist niet terug te vorderen, de occasionele armoede wordt gedragen door de gemeenschap, 

komt de chronische armoede ten laste van de familie van de betrokken hulpontvanger. Nochtans lijkt 

het waarschijnlijker dat onderhoudsplichtigen zich minder verzetten tegen een verzoek bij te dragen 

in de kosten in geval van occasionele hulp dan bij langdurige hulpverlening197.  

 

De verhaalplicht geldt daarnaast ook niet voor de kosten van diensten die door het OCMW worden 

georganiseerd en waarvoor een tarief van tussenkomst wordt bepaald, rekening houdende met de 

inkomsten en de lasten van de geholpen persoon (art. 9, 2° Terugvorderingsbesluit). Te denken valt 

hierbij aan de getarifeerde kosten van diensten zoals maaltijdbedeling, klusjesdiensten, 

dienstencentra… waarvan de kostprijs zo volledig als mogelijk moet worden aangerekend aan de 

geholpen persoon. Volgens het verslag aan de Koning valt ook de rechtshulp onder deze categorie. 

Daar de kosten van rechtshulp ex artikel 97, tweede lid OCMW-wet echter niet als kosten van 

maatschappelijke dienstverlening kunnen worden beschouwd, komen zij, in tegenstelling tot wat het 

verslag aan de Koning doet uitschijnen, in geen enkel geval in aanmerking voor verhaal op de 

onderhoudsplichtigen van de hulpontvanger198. Dergelijke kosten vallen met andere woorden onder 

de niet verhaalbare kosten in plaats van onder de facultatief verhaalbare kosten. 

 

Een laatste categorie van kosten waarvoor geen plicht maar slechts een mogelijkheid van verhaal 

bestaat, zijn de kosten van medische verzorging voor al wie niet in regel kan gesteld worden met de 

verzekering tegen de ziekte en de invaliditeit (art. 9, 3° Terugvorderingsbesluit). Deze laatste 

uitzondering op de verhaalplicht wordt verklaard door het feit dat dergelijke kosten vaak zeer hoog 

kunnen oplopen en de niet-tenlasteneming door de ziektewet meestal veroorzaakt werd door de 

verregaande nalatigheid of de ziektetoestand zelf van de geholpen persoon, zodat een systematische 

tenlastelegging van dergelijke last bij de onderhoudsplichtigen onbillijk zou zijn199. 

 

127. Overeenkomstig de toelichting bij artikel 9 Terugvorderingsbesluit hoeft de beslissing waarin 

wordt afgezien van het verhaal van bovenstaande kosten van dienstverlening niet te worden 

verantwoord op grond van billijkheidsredenen. Wanneer de kosten daarentegen wel worden 

teruggevorderd, dan moeten daar, alsnog volgens de toelichting, gegronde redenen toe zijn200. In 

                                                           
194 Infra 68, nr. 128. 
195 Vr. en Antw. Vl.Parl. 2000-01, 5 september 2001 (Vr. nr. 194 R. VAN CLEUVENBERGEN). 
196 Verslag aan de Koning bij Terugvorderingsbesluit, BS 24 mei 1984, 7548. 
197 H. FUNCK, “La récupération du minimex et de l’aide sociale auprès des débiteurs d’aliments”, Soc.Kron. 1985, 296, nr. 20. 
198 P. SENAEVE, en D. SIMOENS, O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum. Praktische handleiding inzake de individuele 
maatschappelijke dienstverlening, Brugge, die Keure, 1995, 343, nr. 790. 
199 Verslag aan de Koning bij KB 8 april 1987 tot wijziging van het Terugvorderingsbesluit, BS 15 april 1987, 5523. 
200 Verslag aan de Koning bij Terugvorderingsbesluit, BS 24 mei 1984, 7548. 
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tegenstelling tot de algemene regel volgens dewelke de niet-terugvordering moet gemotiveerd zijn, 

wordt hier aldus het omgekeerde vooropgesteld door te bepalen dat de terugvordering het voorwerp 

moet uitmaken van een gemotiveerde beslissing.   

3. Niet verhaalbare kosten 

128. Een aantal kosten die het OCMW maakt in het kader van de maatschappelijke dienstverlening 

kunnen in geen enkel geval teruggevorderd worden bij particulieren. Dit is om te beginnen het geval 

met de administratieve kosten en de onderzoekskosten alsook met de kosten gedaan bij de uitvoering 

van zijn immateriële begeleidingstaken (art. 97, tweede lid OCMW-wet). Onder dit laatste begrip vallen 

de kosten van het sociaal onderzoek, alle kosten verbonden aan het geven van raadgevingen, 

inlichtingen en het nemen van de nodige stappen alsook de kosten van psychosociale, morele of 

opvoedende begeleiding. Daarnaast is elk verhaal uitgesloten voor de kosten die het OCMW heeft 

gemaakt voor een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7 OCMW-wet (dit is wanneer het 

OCMW optreedt als werkgever van de hulpaanvrager) en voor de kosten van de diensten die door een 

hogere overheid worden gesubsidieerd en waarvoor in de reglementering wordt voorzien in een 

regeling van prijzen of tussenkomsten ten laste van de betrokkene zodat het grootste deel van de 

werkingskosten gedekt zijn (art. 8 Terugvorderingsbesluit). Een voorbeeld van deze laatste vorm van 

uitsluiting zijn de kosten van diensten voor gezins- en bejaardenhulp, kinderkribben en instellingen 

voor mindervaliden waarvoor de overheid subsidies toekent, zodat het niet opportuun lijkt voor de 

resterende kosten een beroep te doen op de onderhoudsplichtigen201. 

B. TOEKENNING VAN EEN LEEFLOON 

129. Daar het leefloon enkel bestaat uit de periodieke toekenning van een geldsom, moet er geen 

onderscheid gemaakt worden tussen de verplicht, de facultatief en de niet verhaalbare kosten.  

Voor de volledigheid dient wel nog gezegd te worden dat artikel 45 RMI-Besluit bepaalt dat er geen 

verhaal mag worden ingesteld tegen de onderhoudsplichtigen voor de kosten van tewerkstelling. 

Aangezien deze verplichte uitsluiting echter betrekking heeft op de maatschappelijke integratie in de 

vorm van een tewerkstelling en niet in de vorm van de toekenning van een leefloon, wordt hier in deze 

bijdrage verder geen aandacht aan besteed.  

§ 6. Specifieke beperkingen ten aanzien van bepaalde onderhoudsplichtigen 

A. KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

130. Voor de terugvordering van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening bestaan er, in 

tegenstelling tot wat het geval is voor de terugvordering van het leefloon, in beginsel geen beperkingen 

op de kring van onderhoudsplichtigen waartegen verhaal kan worden uitgeoefend. Wel wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen onderhoudsplichtigen op wie het OCMW moet verhalen en 

onderhoudsplichtigen op wie verhaald mag worden. Zo vertoont enkel het verhaal op de echtgenoot, 

de ouders en de kinderen van de hulpontvanger een verplicht karakter (art. 7 Terugvorderingsbesluit). 

Daaruit volgt dat het verhaal op alle andere onderhoudsplichtigen ten aanzien van wie een 

onderhoudsvordering bestond in hoofde van de begunstigde tijdens de periode van steunverlening 

door het OCMW, facultatief is.  

 

131. Het feit dat aan het OCMW in beginsel geen beperkingen worden opgelegd qua kring van 

aanspreekbare onderhoudsplichtigen, neemt niet weg dat er steeds rekening gehouden moet worden 
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met artikel 12bis Terugvorderingsbesluit, krachtens hetwelk het verhaal van de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening van financiële aard of verstrekt in natura slechts mogelijk is onder 

bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen die afhankelijk zijn van de aard van de 

onderhoudsrelatie. Zo kan de bedoelde maatschappelijke dienstverlening verstrekt aan de 

descendenten, enkel verhaald worden op de ascendenten indien de betrokken descendenten tijdens 

de periode van de hulpverlening minderjarig waren, of meerderjarig én rechtgevend op kinderbijslag 

(art. 12bis, eerste lid, 2° Terugvorderingsbesluit). Het verhaal op de descendenten kan dan weer enkel 

worden uitgeoefend indien de betrokken onderhoudsgerechtigde in de loop van de 

toekenningsperiode verbleef in een ziekenhuis, een rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis (art. 

12bis, eerste lid, 3° Terugvorderingsbesluit). De maatschappelijke dienstverlening verstrekt aan een 

(ex-)echtgenoot ten slotte, kan in beginsel steeds verhaald worden op de andere (ex-)echtgenoot. 

Werd er echter een onderhoudsgeld bepaald bij een uitvoerbaar geworden rechterlijke beslissing of in 

een EOT-overeenkomst ex artikel 1288, 4° Gerechtelijk Wetboek, dan is het OCMW-verhaalrecht 

beperkt tot het bedrag van dit onderhoudsgeld (artikel 12bis, eerste lid, 3° Terugvorderingsbesluit). 

Deze laatste beperking is niet onlogisch, aangezien we daarnet zagen dat het verhaalrecht hoe dan ook 

steeds beperkt is tot beloop van het bedrag waartoe de onderhoudsplichtigen gehouden zijn202. De 

vraag stelt zich dan ook of het OCMW a contrario in geval van verhaal van de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening andere dan die van financiële aard of verstrekt in natura de 

rechterlijke beslissing of EOT-overeenkomst volledig naast zich neer kan leggen. Gelet op het feit dat 

er noch in de OCMW-wet noch in het Terugvorderingsbesluit een bepaling terug te vinden is die 

dergelijk principe omvat, terwijl er daarentegen wel een bepaling terug te vinden is die stelt dat het 

verhaal beperkt is tot het maximum van de onderhoudsplicht, moet deze vraag mijns inziens negatief 

beantwoord worden zodat artikel 12bis, eerste lid, 1° Terugvorderingsbesluit in principe een 

overbodige bepaling blijkt te zijn.  

 

132. Het valt te betreuren dat de regeling uit artikel 12bis Terugvorderingsbesluit wederom ruimte 

laat voor heel wat rechtsonzekerheid. Zo wordt in het desbetreffende artikel enkel gesproken over de 

ascendenten en de descendenten, zonder te preciseren of het enkel gaat om deze in de eerste graad 

dan wel ook verdere bloedverwanten worden geviseerd. Bepaalde rechtsleer is van mening dat artikel 

7 Terugvorderingsbesluit, door te stellen dat ‘geen verhaal verplichtend moet worden uitgeoefend 

tegenover de onderhoudsplichtigen andere dan de echtgenoot en de ascendenten en descendenten 

in de eerste graad’, suggereert dat ook in artikel 12bis enkel de bloedverwanten in de eerste graad 

worden bedoeld. In deze hypothese zouden de relaties tussen grootouders en kleinkinderen dan ook 

aan het voornoemde artikel 12bis ontsnappen, aangezien een terugvordering niet tegelijk facultatief 

en verplicht kan zijn, ook niet in bepaalde situaties203. Mijns inziens is er echter geen enkele aanwijzing 

om te stellen dat artikel 12bis Terugvorderingsbesluit uitsluitend betrekking heeft op de situaties van 

verplicht verhaal. Bovendien vind ik niet onmiddellijk een rechtvaardiging terug voor het feit waarom 

artikel 12bis Terugvorderingsbesluit enkel de bescherming zou beogen van de ouders en kinderen van 

de hulpontvanger en dus niet van de personen verder in graad. Het lijkt me dan ook toegestaan te 

stellen dat artikel 12bis Terugvorderingsbesluit een algemene draagwijdte heeft en aldus zowel op 

ascendenten en descendenten in de eerste graad als op deze in een verdere graad van toepassing is. 

Daar de OCMW’s echter zelden gebruik maken van de mogelijkheid om verhaal uit te oefenen op 

ascendenten en descendenten in een verdere graad dan de eerste, heeft deze discussie in principe 

weinig praktisch belang.  

 

                                                           
202 Supra 62-63, nr. 117-118. 
203 D. SIMOENS, “Het O.C.M.W.-verhaal op de onderhoudsplichtige familieleden van de geholpen persoon”, RW 2005-06, afl. 
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Een tweede vraag die rijst, is of bepaalde onderhoudsplichtigen gelijkgesteld kunnen worden met de 

in het artikel vermelde ascendenten en descendenten, waarbij dan specifiek gedacht wordt aan de 

adoptant en geadopteerde alsook aan de vermoedelijke vader ex artikel 336 Burgerlijk Wetboek. Daar 

adoptie een (fictieve) afstammingsband creëert die op bijna alle vlakken identiek is aan de band die 

voortvloeit uit de bloedgemeenschap, lijkt het toegestaan te stellen dat de aangegeven regels ook 

spelen in de relatie tussen adoptant en geadopteerde, zodat de adoptanten gelijkgesteld kunnen 

worden met de ascendenten en de geadopteerden met de descendenten204. Ook ten aanzien van de 

vermoedelijke vader ex artikel 336 Burgerlijk Wetboek zijn er argumenten voorhanden die pleiten voor 

een gelijkstelling met een ascendent. Zo wordt de onderhoudsbijdrage van de vermoedelijke vader 

bekomen op grond van artikel 203, § 1 Burgerlijk Wetboek, een artikel dat handelt over de 

hulpverplichting van ouders voor hun niet-zelfstandig kind. Bovendien wordt een dergelijke 

gelijkstelling eveneens gemaakt in het kader van de terugvordering van het leefloon op de 

onderhoudsplichtigen (art. 47 RMI-besluit). 

B. TOEKENNING VAN EEN LEEFLOON  

133. De tekst van artikel 26 Leefloonwet impliceert, in tegenstelling tot wat het geval is bij de kosten 

van maatschappelijke dienstverlening, een principiële verhaalplicht in hoofde van het OCMW ten 

aanzien van zowel de (ex-)echtgenoot, de ascendenten en descendenten in de eerste graad als de 

adoptant, de geadopteerde en de vermoedelijke vader (art. 26 Leefloonwet).  De kring van 

onderhoudsplichtigen waartegen het OCMW in principe verplicht een verhaal moet instellen, is dus 

ruimer in geval van de toekenning van een leefloon. Daartegenover staat wel dat geen verhaal mogelijk 

is op andere onderhoudsplichtigen dan deze vermeld in artikel 26 Leefloonwet, zodat de totale kring 

van onderhoudsplichtigen waartegen verhaal kan worden uitgeoefend kleiner is dan inzake de kosten 

van maatschappelijke dienstverlening. 

    

134. Analoog aan wat geldt voor de kosten van maatschappelijke dienstverlening, gelden er binnen 

de kring van personen die kunnen worden aangesproken, restrictieve regels die het OCMW-verhaal 

verbinden met bepaalde situaties, afhankelijk van de aard van de onderhoudsrelaties.  

Om te beginnen is het verhaal op de ascendenten, de adoptanten en de vermoedelijke vader ex artikel 

336 Burgerlijk Wetboek beperkt tot het leefloon verstrekt aan hun descendenten, geadopteerden 

en/of kinderen wiens afstamming langs vaderszijde niet vaststaat, zolang zij de burgerlijke 

meerderjarigheid niet hebben bereikt of zolang zij na die leeftijd rechtgevend blijven op kinderbijslag 

(art 47 RMI-besluit).  

Daarnaast is, wanneer een leefloon werd toegekend aan ascendenten en/of adoptanten, verhaal op 

de descendenten en de geadopteerden slechts mogelijk indien blijkt dat de leefloongerechtigden hun 

vermogen gedurende de laatste vijf jaar vóór aanvang van de dienstverlening zonder enige 

aanvaardbare uitleg in belangrijke mate hebben doen verminderen (art. 48 RMI-besluit). Hoewel het 

duidelijk is dat met deze wetsbepaling de gevallen van vrijwillige verarming worden geviseerd waarbij 

de ouders zich aldus ontdoen van bestaansmiddelen met het inzicht later gerechtigd te worden op een 

leefloon, kunnen er zich omwille van de negatieve formule ‘zonder aanvaardbare uitleg’ toch ook hier 

interpretatieproblemen voordoen. Een situatie waaraan in deze context onmiddellijk wordt gedacht, 

is deze waarin een ouder een schenking doet aan een of meerdere kinderen. Gelet op het feit dat het 

burgerlijk recht de zogenaamde ‘animus donandi’ wel respecteert en het fiscaal recht bovendien 

voorziet in een vrijstelling van successierechten op voorwaarde dat de schenker zijn schenking meer 

dan drie jaar overleeft, kan worden aangenomen dat de wil van de ouder om zijn kinderen een 
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schenking te doen een aanvaardbare uitleg is in de zin van het betrokken artikel205. Toch blijft het 

steeds een feitenkwestie en zal er dan ook telkens moeten worden onderzocht of de wil om een 

OCMW-terugvordering te voorkomen of in te perken al dan niet aan de basis van de transactie ligt. In 

de praktijk blijkt dat het moeilijk is om dergelijke beweegreden aan te tonen en bovendien is het 

OCMW in voorkomend geval vaak afhankelijk van binnenkomende tips over een aanzienlijke daling 

van het vermogen van de leefloongerechtigde aangezien het onmogelijk is om in elk concreet geval de 

volledige geschiedenis van diens vermogen na te gaan.  

Het verhaal op de (ex-)echtgenoot ten slotte is in voorkomend geval beperkt tot het bedrag van het 

onderhoudsgeld dat bij een uitvoerbaar geworden rechterlijke beslissing ten gunste van de aanvrager 

werd bepaald. Is er daarentegen geen rechterlijke beslissing, dan is het verhaal op de (ex-)echtgenoot 

steeds mogelijk (art. 49 RMI-besluit). Opmerkelijk aan deze laatste beperking is dat, in tegenstelling 

tot bij de kosten van de maatschappelijke dienstverlening, hier niet verwezen wordt naar een in een 

EOT-overeenkomst afgesproken bedrag van onderhoudsgeld, zodat de vraag zich stelt of de bepaalde 

som in voorkomend geval niet tegenstelbaar is aan het OCMW. Daar  artikel 12bis, eerste lid, 1° 

Terugvorderingsbesluit met betrekking tot de terugvordering van de kosten van maatschappelijke 

dienstverlening wel voorziet in een beperking tot het bedrag van het onderhoudsgeld waartoe de 

echtgenoot zich verbonden heeft in een EOT-overeenkomst  én gelet op het feit dat het verhaalrecht 

ex artikel 26 in fine Leefloonwet in elk geval beperkt is tot beloop van het bedrag waartoe de 

onderhoudsplichtigen gehouden zijn gedurende de tijd dat het leefloon is uitgekeerd, kan mijns inziens 

worden gesteld dat ook in geval van het leefloon de overeengekomen onderhoudssom tegenstelbaar 

moet zijn aan het OCMW. Een tegenargument voor deze visie zou erin kunnen bestaan dat artikel 4, § 

2 Leefloonwet stelt dat de overeenkomsten over onderhoudsgeld niet tegenwerpelijk zijn aan het 

centrum. Deze regel bevindt zich echter niet in een afzonderlijk wetsartikel maar in de tweede 

paragraaf van een artikel dat specifiek handelt over de doorverwijzing  van de hulpaanvrager 

voorafgaand aan de hulpverlening, zodat ter zake gepleit kan worden voor de toepassing van het 

principe ‘rubrica non fit lex’. Ondanks het feit dat artikel 4, § 2 Leefloonwet onder het hoofdstuk 

‘algemene bepalingen’ ressorteert, kan mijns inziens dan ook gesteld worden dat het principe van de 

niet-tegenwerpelijkheid van de onderhoudsovereenkomsten enkel van toepassing is wanneer het 

OCMW, vooraleer over te gaan tot de toekenning van het leefloon, de hulpaanvrager verwijst naar zijn 

onderhoudsplichtigen, dan wel wanneer het met toepassing van artikel 4, § 3 Leefloonwet in naam en 

voor rekening van de betrokkene optreedt om diens rechten op onderhoudsgeld te laten gelden. 

 

135. Net zoals bij de kosten van de maatschappelijke dienstverlening wordt ook hier niet 

aangegeven of de toepasselijkheid van de betrokken artikelen beperkt is tot de ascendenten en de 

descendenten in de eerste graad (lees: in de ouder-kindrelatie). Aangezien de artikelen 26 Leefloonwet 

en 42 RMI-besluit echter duidelijk stellen dat het leefloon enkel verhaald kan worden op de 

ascendenten en de descendenten in de eerste graad, moeten de overige bepalingen met betrekking 

tot het OCMW-verhaalrecht worden gelezen met inachtneming van deze fundamentele beperking. 

Deze opvatting wordt bevestigd in de algemene omzendbrief betreffende de Leefloonwet, waar er in 

verband met de verhaalplicht gesproken wordt over ‘de ouders’ en ‘de kinderen’ in plaats van de 

ascendenten en descendenten. Aldus kan hier wel met zekerheid worden besloten tot de 

onmogelijkheid om bloedverwanten in een verdere dan de eerste graad aan te spreken, ook in de 

specifieke situaties van de artikelen 47 en 48 RMI-besluit. Merk ten slotte op dat, in tegenstelling tot 

wat het geval is bij de kosten van de maatschappelijke dienstverlening, er hier wel een wettelijke 

gelijkstelling van de adoptanten met de ascendenten, van de geadopteerde met de descendenten en 

van de vermoedelijke vader ex artikel 336 Burgerlijk Wetboek met de ascendent is gemaakt.  
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AFDELING 4. VERZAKEN AAN DE TERUGVORDERING 

§ 1. Mogelijkheid tot quasi-volledig afschaffing van het verhaal voor de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening 

136. Na een jarenlange discussie over het behoud dan wel de afschaffing van het OCMW-

verhaalrecht tegenover onderhoudsplichtige familieleden van de hulpontvanger, werd uiteindelijk in 

2004 aan artikel 98 OCMW-wet een derde paragraaf toegevoegd206 op grond waarvan een OCMW 

voortaan in het algemeen kan afzien van zijn verhaalrecht op de onderhoudsplichtigen indien aan een 

aantal voorwaarden is voldaan. Zo heeft de afstand van het OCMW-verhaalrecht om te beginnen enkel 

betrekking op de kosten van maatschappelijke dienstverlening verstrekt aan personen die ten laste 

van het OCMW zijn opgenomen in rusthuizen of rust- en verzorgingstehuizen. Daarnaast moet de 

verhaalsafstand omwille van de financiële implicaties die dergelijke algemene afwijking heeft, de 

goedkeuring krijgen van de gemeentelijke overheid. De afschaffing van de onderhoudsplicht werd op 

die manier aldus doorgeschoven van de agenda van de regering naar het niveau van de gemeentelijke 

politiek. Tegenstanders voerden hiertegen aan dat de bepaling aanleiding kan geven tot een 

discriminatoir verschil in behandeling tussen rijke en arme gemeentes. Het gevaar bestaat dat bij 

toepassing van de wet een verschillende behandeling zal ontstaan voor personen die in dezelfde 

sociale situatie verkeren207. Bovendien valt het te betreuren dat de memorie van toelichting geen 

enkele indicatie geeft die de gemeentelijke overheid kan sturen in haar beleidskeuze.  

 

Hoewel er in de wetsbepaling gesproken wordt van ‘in het algemeen afzien van het verhaal’, moet dit 

aldus enigszins worden genuanceerd. Naast de vereiste voorafgaandelijke toestemming van de 

gemeentelijke overheid brengt het feit dat de afstand van het verhaal enkel betrekking heeft op de 

kosten van maatschappelijke dienstverlening verstrekt aan personen die ten laste van het OCMW zijn 

opgenomen in rusthuizen of rust- en verzorgingstehuizen logischerwijze met zich mee dat de 

afschaffing bovendien geen betrekking heeft op de terugvordering ten aanzien van de ascendenten. 

Het verhaal op de ascendenten is namelijk ingevolge artikel 12bis, eerste lid, 2° Terugvorderingsbesluit 

in elk geval beperkt tot de kosten van maatschappelijke dienstverlening verstrekt aan hun 

descendenten zolang zij de burgerlijke meerderjarigheid niet hebben bereikt of zolang zij na die leeftijd 

rechtgevend blijven op kinderbijslag. Ondanks deze temperingen, betreft de mogelijke opheffing van 

het OCMW-verhaalrecht wel het overgrote deel van de terugvorderingen die naar aanvoelen van velen 

niet meer thuishoren in onze maatschappij, namelijk het verhaal uitgeoefend op de kinderen van 

opgenomen bejaarden.  

 

137. In het geval dat er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om op algemene wijze af te 

zien van het verhaalrecht zoals hierboven beschreven, behoudt het OCMW het recht om zich 

uitzonderlijk toch te verhalen op de onderhoudsplichtige familieleden indien het patrimonium van de 

geholpen persoon opzettelijk en in aanzienlijke mate is verminderd tijdens de laatste vijf jaren vóór de 

aanvang van de maatschappelijke dienstverlening of tijdens de maatschappelijke hulp (art. 98, § 3, 

tweede lid OCMW-wet). Deze bepaling doet sterk denken aan artikel 48 RMI-besluit betreffende de 

beperking van het verhaal op de descendenten en geadopteerden van de leefloongerechtigde en aan 

artikel 10 Terugvorderingsbesluit betreffende de uitzondering op de inkomensvereisten208. Daar de 

regel ex artikel 98, § 3, tweede lid echter enkel geldt in geval van opzet, wat door de wetgever geacht 

wordt slechts uitzonderlijk voorhanden te zijn, terwijl de soortgelijke bepalingen slechts vereisen dat 

er geen aanvaardbare uitleg voorhanden is voor de vermindering van het patrimonium, heeft de 
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bepaling uit de OCMW-wet een aanzienlijk beperkter bereik. Daartegenover staat wel dat artikel 98, § 

3, tweede lid niet enkel van toepassing is in geval van een patrimoniumvermindering in de periode van 

de vijf jaar voorafgaand aan de hulpverlening maar ook in geval van een vermindering tijdens de 

toekenningsperiode.  

§ 2. Facultatieve afwijking op de terugvorderingsplicht 

138. Zowel de OCMW-wet als de Leefloonwet voorzien in de mogelijkheid voor het OCMW om in 

bepaalde gevallen af te wijken van de plicht tot terugvordering van de kosten van verleende hulp 

omwille van billijkheidsredenen, redenen van efficiëntie en in geval van kortstondige hulpverlening. In 

tegenstelling tot wat het geval is bij artikel 98, § 3 OCMW-wet moet het OCMW in dit geval situatie 

per situatie oordelen of er dergelijke redenen voorhanden zijn ter verantwoording van het niet 

uitoefenen van het verhaal. 

A. AFWIJKING OMWILLE VAN BILLIJKHEIDSREDENEN 

139. In afwijking op de terugvorderingsplicht, kan het OCMW afzien van het verhaal om redenen 

van billijkheid. Daartoe moeten die redenen steeds uitdrukkelijk worden vermeld in een individuele 

beslissing (art. 100bis, § 2, eerste lid OCMW-wet en art. 28, eerste lid Leefloonwet). Bovendien moet 

het OCMW in voorkomend geval de concrete feiten en redenen aangeven waarop deze afwijking rust, 

zodat het OCMW aldus niet mag terugvallen op nietszeggende formuleringen. Indien sommige 

gegevens echter een delicaat karakter vertonen, dan kan het OCMW nalaten deze in de beslissing te 

vermelden, op voorwaarde dat de gegevens wel zijn opgenomen in het sociaal verslag of in het verslag 

van de beraadslaging (art. 18 Terugvorderingsbesluit en art. 54 RMI-besluit).  

 

140. Op de vraag welke nu precies redenen van billijkheid kunnen zijn om van de terugvordering 

geheel of gedeeltelijk af te zien, wordt een antwoord geboden in het verslag aan de Koning bij het 

Terugvorderingsbesluit209. In dat verslag wordt immers een exemplatieve opsomming van elementen 

weergegeven die het OCMW niet zonder meer naast zich kan leggen bij het treffen van zijn beslissing 

aangaande terugvordering. Deze opsomming werd naderhand overigens onveranderlijk overgenomen 

in de algemene omzendbrief  betreffende de Leefloonwet210, zodat aangenomen kan worden dat het 

begrip ‘billijkheidsredenen’ identiek is in het kader van de terugvordering van de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening als bij het leefloon. De bedoelde redenen worden opgedeeld in twee 

categorieën, namelijk deze die betrekking hebben op het inkomen en de lasten van de 

onderhoudsplichtigen en deze die de persoon of de familie van de betrokkene betreffen. De eerste 

categorie slaat op elementen zoals het bescheiden inkomen van de onderhoudsplichtigen en de reële 

en bestaande lasten die de onderhoudsplichtige en zijn gezin te dragen hebben (kosten van 

gezondheidsverzorging, studiekosten, betaalde hulp in het huishouden die noodzakelijk is wegens 

bepaalde omstandigheden, zware huishuur, aflossing van lasten en schulden die geen gevolg zijn van 

weeldezucht of onbezonnen gedrag enzovoort). De elementen die de personen of familie betreffen, 

kunnen zeer uiteenlopend zijn. Als voorbeeld wordt aangehaald het feit dat de begunstigde zijn 

verplichtingen niet is nagekomen tegenover de onderhoudsplichtigen of hen het leven moeilijk heeft 

gemaakt, het gevaar dat een gestoorde gezinsrelatie nooit meer hersteld zou geraken, het feit dat de 

onderhoudsplichtigen de begunstigde reeds helpen of reeds geholpen hebben, het feit dat de 

begunstigde in grote nood verkeert en OCMW-hulp blijft weigeren en ten slotte het feit dat de 

begunstigde ten gevolge van verspilling hulp behoeft terwijl de onderhoudsplichtigen steeds 

vooruitziend en spaarzaam geleefd hebben. Het gegeven dat al deze voorbeelden ernstige elementen 
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zijn die het OCMW niet zomaar naast zich neer kan leggen, belet echter niet dat ze doorkruist kunnen 

worden door andere factoren in tegengestelde zin, zoals bijvoorbeeld de graad van welstand van de 

onderhoudsplichtigen, het feit dat deze zich nooit het lot van de begunstigde hebben aangetrokken 

enzovoort. Aldus is de aanwezigheid van één of meerdere van hogervermelde elementen geen 

absolute garantie dat het OCMW zal afzien van zijn verhaalrecht.  

Ondanks de exemplatieve opsomming , blijft de term ‘billijkheid’ een vaag begrip, zodat er een gevaar 

bestaat dat het ene OCMW op dit vlak lakser optreedt dan het andere. Sommige rechtsleer voert dan 

ook aan dat de eenvormigheid die door de wetgever werd beoogd bij het instellen van een 

terugvorderingsplicht, om deze reden een vroegtijdige dood stierf211. Daar er ook vanuit de OCMW’s 

zelf vraag is naar een meer eenduidige en eenvoudige regeling, lijkt het mij nuttig in de wet een 

limitatieve lijst van billijkheidsredenen te voegen die ertoe moeten leiden dat het OCMW afziet van de 

terugvordering op de onderhoudsplichtigen. Op die manier zou het OCMW enkel nog moeten nagaan 

of er een element voorhanden is die voorkomt op de lijst, waarbij in bevestigend geval niet langer 

teruggevorderd zou kunnen worden. Aangezien de facultatieve afwijking in dergelijke hypothese 

verandert in een verplichte, zal het aanvaarden van de billijkheidsredenen niet langer afhankelijk zijn 

van OCMW tot OCMW.    

 

141. Daar waar de uiteenzetting inzake de afwijking van het verhaalrecht om billijkheidsredenen 

tot nu toe identiek was inzake het leefloon als de kosten van maatschappelijke dienstverlening, is er 

toch één opmerkelijk verschil tussen beide vormen waar te nemen. Artikel 28, tweede lid Leefloonwet 

bevat namelijk een bepaling die niet terug te vinden is in de OCMW-wet en die stelt dat ‘de betrokkene 

de billijkheidsredenen kan aanvoeren teneinde de terugvordering te voorkomen’. Anders dan bij de 

kosten van maatschappelijke dienstverlening, wordt hier aldus expliciet bepaald dat het inroepen van 

billijkheidsredenen een subjectief recht uitmaakt in hoofde van de onderhoudsplichtige. Zoals later zal 

blijken, heeft deze vaststelling gevolgen op het vlak van de mogelijkheid tot rechterlijke toetsing212.  

B. AFWIJKING OMWILLE VAN REDENEN VAN EFFICIËNTIE 

142. Een tweede facultatieve afwijking op de OCMW-verhaalplicht bestaat erin dat er geen 

terugvordering moet worden ingesteld indien de kosten of inspanningen hieraan verbonden niet 

opwegen tegen het verwachte resultaat (art. 100bis, § 2, tweede lid OCMW-wet en art. 28, derde lid 

Leefloonwet). Deze uitzondering op de verhaalplicht werd verder geconcretiseerd in artikel 9, 1° 

Terugvorderingsbesluit krachtens hetwelk geen verhaal verplicht moet worden ingesteld voor de 

kosten van louter occasionele steun213 en in artikel 12 Terugvorderingsbesluit en 45, § 1 RMI-besluit 

betreffende de kortstondige hulpverlening214. 

C. AFWIJKING IN GEVAL VAN KORTSTONDIGE HULPVERLENING 

143. Het OCMW is ten slotte niet verplicht om verhaal uit te oefenen op de onderhoudsplichtigen 

indien verwacht kan worden dat de toekenning van de maatschappelijke dienstverlening niet langer 

zal duren dan drie maanden (art. 12 Terugvorderingsbesluit en art. 45, § 1 RMI-besluit). Zoals daarnet 

reeds vermeld werd, kan deze laatste vorm van afwijking op de verhaalplicht gezien worden als een 

concretisering van de afwijking om redenen van efficiëntie. De keuze voor een termijn van drie 

maanden laat enerzijds toe om te onderzoeken of een OCMW-cliënt zelf gerechtigd is op een 

vervangingsinkomen en vermijdt anderzijds dat de familie van de hulpontvanger te lang in de 

                                                           
211 F. CAPRASSE, “Het OCMW en de grenzen van de gezinssolidariteit”, De Gem. 1994, (249) 251. 
212 Infra 78, nr. 146. 
213 Supra 67, nr. 126. 
214 Infra 74, nr. 143. 
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onwetendheid wordt gelaten omtrent de hulpvraag en de potentiële terugvordering215. Een voorbeeld 

van een situatie waarin zich een kortstondige dienstverlening kan voordoen is in geval van een tijdelijke 

schorsing van een vervangingsinkomen of in het geval waar een jongere tijdelijk de ouderlijke woning 

verlaat. Blijkt achteraf dat de dienstverlening toch langer heeft geduurd dan drie maanden, dan zal het 

OCMW een beslissing moeten nemen inzake terugvordering overeenkomstig de gewone regels216. 

§ 3. Appreciatiebevoegdheid van de rechtbanken 

A. KOSTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

144. Over de appreciatiebevoegdheid van de rechter ten aanzien van het al dan niet afzien van 

terugvordering in die gevallen waarin slechts een verhaalrecht bestaat, heerst heel wat onenigheid. 

Daarbij rijst vooral de vraag of de onderhoudsplichtigen in rechte kunnen opkomen tegen een OCMW-

verhaal door in te roepen dat het OCMW in hun geval billijkerwijze van dit verhaal had moeten afzien. 

Net zoals dit het geval is inzake de facultatieve verwijzing naar de onderhoudsplichtigen voorafgaand 

aan de hulpverlening, zijn er ook hier twee stellingen waar te nemen. 

  

Overeenkomstig een eerste stelling heeft de rechter de macht om zich uit te spreken over het al dan 

niet voorhanden zijn van billijkheidsredenen om van verhaal af te zien. Verdedigd wordt dat het feit 

dat het OCMW ter zake over een appreciatiebevoegdheid beschikt, niet uitsluit dat deze appreciatie 

nadien ook aan het oordeel van de rechtbank kan worden voorgelegd. Bovendien is het verhaalrecht 

dat door de wet is toegekend aan het OCMW volgens deze stelling een doelgebonden recht dat moet 

worden uitgeoefend volgens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en komt het de rechtbank 

toe om deze uitoefening te toetsen. In ondergeschikte orde wordt er op gewezen dat de rechtbanken 

in ieder geval een marginaal toetsingsrecht hebben, zodat zij kennelijk onbillijke beslissingen tot 

terugvordering kunnen verwerpen217. In deze zin besliste de rechtbank van eerste aanleg te Gent dat 

de rechtbank het OCMW kan sanctioneren wanneer zijn beleidsoordeel ‘kennelijk onredelijk’ is en 

aldus geen enkel in redelijkheid handelend OCMW tot die beslissing zou gekomen zijn. Om deze sanctie 

te kunnen opleggen zal de rechtbank dienen na te gaan of er een feitelijke grondslag was voor de 

beslissing van de eiseres om geen billijkheidsredenen voorhanden te achten en bijgevolg niet van 

verhaal bij de onderhoudsplichtigen af te zien218. Ook het hof van beroep te Brugge deed reeds een 

uitspraak die aanleunt bij deze strekking door te stellen dat het principe van de scheiding der machten 

weliswaar meebrengt dat de rechter zich niet kan uitspreken over de opportuniteit van een OCMW-

raadsbeslissing tot verhaal op de onderhoudsplichtigen, maar dat dit niet verhindert dat de rechtbank 

een toetsingsbevoegdheid heeft om na te gaan of de billijkheidsredenen juist werden beoordeeld. De 

rechtbank te Brugge maakt aldus een onderscheid tussen de (verboden) beoordeling door de rechter 

van de ingeroepen billijkheidsredenen en het (toegestane) onderzoek of het OCMW deze 

billijkheidsredenen wel voldoende in aanmerking heeft genomen219. Dat dergelijk onderscheid echter 

zeer moeilijk te maken is in de praktijk, wordt duidelijk door het feit dat hetzelfde arrest waarin het 

onderscheid wordt gemaakt op het einde een onderdeel bevat die stelt dat “het oordeel van de eerste 

rechter, in zoverre deze stelde dat de gebroken relatie met de ouders, voortspruitende uit de onheuse 

behandeling tijdens de jeugdjaren, in casu ontegensprekelijk een voldoende billijkheidsgrond uitmaakt 

om de dochter te ontlasten van de onderhoudsplicht, in hoger beroep kan worden bijgevallen”. Met 

                                                           
215 Verslag aan de Koning bij het KB 8 april 1987 tot wijziging van Terugvorderingsbesluit , BS 15 april 1987, 5523. 
216 Verslag aan de Koning bij Terugvorderingsbesluit, BS 24 mei 1984, 7549. 
217 D. SIMOENS, T. SEYNAEVE, I. VAN DER STRAETE en J. PUT, Terugvordering van het bestaansminimum en van de kosten van 
maatschappelijke dienstverlening bij onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde, onuitg. eindrapport van een 
onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie, Instituut Sociaal Recht K.U.Leuven, 2001, 70, nr. 112. 
218 Rb. Gent 10 februari 2005, NJW 2005, 598. 
219 Brugge 7 april 2000, RW 2000-01, afl. 41, 1529. 
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deze passage overschrijdt de rechter aldus zelf de grens die hij zichzelf in de aanvang van zijn arrest 

had opgelegd, namelijk het niet kunnen oordelen over de opportuniteit van de 

terugvorderingsbeslissing.  

 

Een tweede stelling is er daarentegen van overtuigd dat het OCMW volledig soeverein oordeelt over 

het bestaan van een billijkheidsreden respectievelijk over de opportuniteit van verhaal en dat de 

rechterlijke macht zich hiermee niet kan inlaten. Daar anders over oordelen zou het algemeen 

rechtsbeginsel van de scheiding der machten schenden. 

In een belangrijk arrest van het Hof van Cassatie van 17 april 2000220 werd deze tweede stelling 

bijgetreden. Kort gezegd waren de feiten die aan de grondslag lagen van het arrest de volgende: het 

OCMW van Antwerpen had op grond van artikel 98, § 2 OCW-wet een verhaal ingesteld tegen twee 

echtgenoten tot terugbetaling van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening door het OCMW 

verstrekt aan hun vader respectievelijk schoonvader die verbleef in een OCMW-bejaardeninstelling. 

De echtgenoten stelden beroep in tegen deze OCMW-beslissing, waarbij ze zich beriepen op artikel 

100bis, § 2 OCMW-wet. De echtgenoten voerden onder andere aan dat het feit dat elk contact tussen 

hen en hun opgenomen (schoon)vader sinds jaren verbroken was, een billijkheidsreden was die zich 

tegen een terugvorderingsactie verzette. De echtgenoten werden echter zowel door de rechtbank van 

eerste aanleg als door het hof van beroep in het ongelijk gesteld. Het hof van beroep te Antwerpen 

stelde dat de beslissing van de terugvordering af te zien om billijkheidsredenen een beoordeling 

inhoudt van de opportuniteit van de uitoefening van het verhaalrecht. Dit oordeel komt volgens het 

hof uitsluitend toe aan het OCMW zelf, dat ter zake op soevereine wijze beslist, zodat de rechterlijke 

macht zich niet hoort uit te spreken over de opportuniteit van een door deze administratieve overheid 

genomen maatregel. Tegen deze uitspraak stelden de echtgenoten een cassatievoorziening in, waar 

ze in hoofdorde aanvoerden dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om te oordelen over de 

terugvordering en dus ook over de billijkheidsredenen tegen die terugvordering, vermits het OCMW 

geen discretionaire bevoegdheid heeft om terug te vorderen wanneer er redenen van billijkheid 

voorhanden zijn. In ondergeschikte orde werd aangevoerd dat, hoewel het de rechter niet toekomt de 

opportuniteit van een maatregel te beoordelen, hij in ieder geval de maatregel zonder gevolg moet 

laten wanneer die kennelijk onredelijk is. Het Hof van Cassatie besluit echter dat het middel naar recht 

faalt op grond van de overweging dat, “aangezien de onderhoudsplichtigen van de begunstigde geen 

subjectief recht hebben te worden vrijgesteld van hun wettelijke verplichting te betalen, het niet aan 

de rechterlijke macht behoort te oordelen of het OCMW om redenen van billijkheid van het verhaal 

moest afzien”. Het Hof beperkt zich bij de motivering met andere woorden tot een weinigzeggende 

beschouwing in verband met de afwezigheid van een subjectief recht, zonder dat ze daarbij dieper 

ingaat op de voorwaarden waaronder OCMW-beslissingen onaantastbaar zijn én in welke mate zij dit 

zijn: kunnen zij in hun geheel of op sommige aspecten toch niet door de rechter worden getoetst en 

gaat het dan om een marginale toetsing of om een controle met volle rechtsmacht221? Volgens D. 

Simoens maakt het Hof bovendien een kringredenering door te stellen dat geen subjectief recht 

aanwezig is en dat er bijgevolg geen rechterlijke toetsing mogelijk is, terwijl het juist had moeten 

onderzoeken of er aan de zijde van de rechter al dan niet een controlemacht op de aangevochten 

OCMW-beslissing bestond, om daaruit dan te kunnen besluiten tot de aan- of afwezigheid van een 

subjectief recht222.  

 

                                                           
220 Cass. (3de k.) 17 april 2000, RW 2000-01, 986, noot D. SIMOENS en Soc.Kron. 2001-02, 71, noot D. SIMOENS. 
221 D. SIMOENS, “OCMW-beslissing tot terugvordering van financiële hulp bij de kinderen van een opgenomen persoon: vatbaar 
voor toetsing dor de rechter?” (noot onder Cass. 17 april 2000), RW 2000-01, (987) 989, nr. 6. 
222 D. SIMOENS, “Verhaal van OCMW-hulp op onderhoudsplichtige familieleden: hoe ‘discretionair’ oordeelt het OCMW?”, 
Soc.Kron. 2001-02, (63) 67, nr. 23. 
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145. Om het appreciatierecht van de rechter te kunnen beoordelen, moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen drie categorieën bevoegdheden aan de zijde van een bestuursorgaan, 

namelijk de gebonden bevoegdheden, de bevoegdheden met beoordelingsvrijheid en de 

bevoegdheden met beleidsvrijheid. In geval van de eerste categorie bepaalt een wettelijk voorschrift 

de inhoud en/of het voorwerp van de beslissing die het bestuur moet nemen zodra de gestelde 

voorwaarden zijn vervuld. De rechterlijke controle is hier een toetsing met volle rechtsmacht, wat 

inhoudt dat alles wat onder de beslissingsbevoegdheid van het bestuur valt, ook onder de controle van 

de bevoegde rechter valt. De twee andere categorieën slaan op situaties waarin de overheid beschikt 

over een beoordelingsruimte voor de beslissing die zij ten opzichte van bepaalde feitelijke 

omstandigheden moet nemen. Wat betreft de bevoegdheden met beoordelingsvrijheid, dit zijn 

bevoegdheden waarvan de uitoefening ervan door het bestuur afhankelijk wordt gesteld van vage 

normen of vage begrippen, is het belangrijk te benadrukken dat het feit dat een wettelijk voorschrift 

gebruik maakt van vage normen, zoals ‘billijkheid’ of ‘belang van het kind’, niet automatisch betekent 

dat aan het bestuur een discretionaire bevoegdheid wordt verleend. Het feit dat het bestuur eerst 

deze vage normen interpretatief moet invullen, belet namelijk niet dat er achteraf hierop een volledige 

rechterlijke controle mogelijk is. Rechtsregels werken noodzakelijkerwijze met min of meer vage 

normen aangezien zij in algemene termijn de maatschappelijke realiteit willen regelen. Het geven van 

een juridische interpretatie aan een begrip betreft niet de opportuniteit, maar de wettigheid van een 

beslissing223. Tegenover de bevoegdheden met beoordelingsvrijheid staan deze met beleidsvrijheid, 

waar de appreciatiemarge van het bestuursorgaan ruimer is. Beleidsvrijheid impliceert namelijk dat de 

overheid volledig vrij is om zelfstandig te besluiten of een bepaalde bevoegdheid door haar al dan niet 

zal worden uitgeoefend224. In dergelijk geval blijft het mogelijk voor de rechterlijke macht een 

rechtmatigheidscontrole door te voeren, zonder dat ze echter het element ‘doelmatigheid’ of 

‘opportuniteit’ mag beoordelen. De onmogelijkheid tot rechterlijke toetsing kan echter meteen deels 

genuanceerd worden, daar algemeen aangenomen wordt dat de rechter toch nog een beperkt toezicht 

kan uitoefenen op dergelijke beslissingen via een marginale toetsing. In voorkomend geval zal de 

rechter kunnen ingrijpen bij kennelijke onredelijkheid, dit is wanneer het bestuur niet in redelijkheid 

tot de genomen beslissing is gekomen225. 

 

Ervan uitgaande dat de OCMW-bevoegdheid om af te zien van het verhaal om redenen van billijkheid 

ex artikel 100bis, § 2, eerste lid OCMW-wet een bevoegdheid met beleidsvrijheid is, had het Hof van 

Cassatie in haar arrest van 17 april 2000 een marginale toetsing moeten toestaan die het mogelijk 

maakt flagrant onbillijke verhaalsbeslissingen van de hand te wijzen. De vraag stelt zich echter of het 

OCMW ter zake geen bevoegdheid met beoordelingsvrijheid in plaats van met beleidsvrijheid heeft, 

zodat, in bevestigend geval, de beslissingen door de rechter met volle rechtsmacht kunnen worden 

getoetst. De omstandigheid dat de wet aan het bestuur bepaalde appreciatie-elementen geeft 

waarmee bij het nemen van zijn beslissingen rekening moet worden gehouden, zoals aan het OCMW 

wordt opgelegd om billijkheidsmotieven te laten spelen bij het beslissen over het al dan niet afzien van 

een terugvordering, is namelijk een aanwijzing om eerder te besluiten tot het voorhanden zijn van een 

beoordelings- dan van een beleidsvrijheid. Naast deze eerste indicatie is ook het feit dat het OCMW 

de verplichting wordt opgelegd om de redenen van billijkheid waarop men zich baseert te vermelden 

in de beslissing, een argument dat kan dienen voor de tweede stelling226. De vermeldingsplicht van de 

aangenomen redenen zou haar nut volledig verliezen moest de rechter er nadien geen controle 

                                                           
223 RvS 23 november 1995, nr. 56.419, RW 1995-96, 924, noot W. LAMBRECHTS; Cass. 13 juni 2003, NJW 2004, 162.  
224 J. PUT, Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, 1998, 490-493, nrs. 573-577. 
225 J. PUT, “Rechterlijk toezicht op socialezekerheidsbeslissingen” in J. PUT (eds.), Het handvest van de sociaal verzekerde en 
bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 1999, 347, nr. 35.  
226 D. SIMOENS, “OCMW-beslissing tot terugvordering van financiële hulp bij de kinderen van een opgenomen persoon: vatbaar 
voor toetsing door de rechter?” (noot onder Cass. 17 april 2000), RW 2000-01, (987) 988-989, nrs. 5.3-5.4. 
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kunnen op uitoefenen, aangezien de OCMW-wet ter zake geen enkele andere controlerende instantie 

bevoegd maakt. 

 

Rekening houdend met hogervermelde indicaties in de zin van een bevoegdheid van het OCMW met 

beoordelingsvrijheid en gelet op het feit dat de beperking van de appreciatiebevoegdheid van de 

rechter tot de marginale toetsing een vacuüm creëert waarin de administratie zich vrij kan bewegen, 

althans tot op zekere hoogte en vrij van fundamentele controle naar de essentie en de opportuniteit 

van haar beslissing227, lijkt het mijns inziens toegestaan om te stellen dat de rechter ter zake niet slechts 

over een marginaal toetsingsrecht beschikt, maar met volle rechtsmacht kan oordelen over het al dan 

niet voorhanden zijn van billijkheidsredenen.  

B. TOEKENNING VAN EEN LEEFLOON 

146. Het feit dat inzake de toekenning van een leefloon in artikel 28, tweede lid Leefloonwet 

expliciet bepaald wordt dat de betrokken onderhoudsplichtige billijkheidsredenen kan aanvoeren 

teneinde de terugvordering te voorkomen, heeft gevolgen voor de beoordeling van de bevoegdheid 

van de rechter. Uit voornoemde bepaling kan namelijk worden afgeleid dat het inroepen van 

billijkheidsredenen een subjectief recht uitmaakt in hoofde van de onderhoudsplichtige, zodat het Hof 

van Cassatie het verbod voor de rechter om de billijkheidsrechten te beoordelen in geen geval meer 

kan gronden op de overweging dat de betrokkene er geen subjectief recht op heeft, zoals ze dat gedaan 

heeft in haar arrest van 17 april 2000 met betrekking tot de terugvordering van de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening. Een subjectief recht impliceert in beginsel namelijk volledige 

controlebevoegdheid voor de rechter228, zodat het in elk geval vaststaat dat de rechter kan nagaan of 

het OCMW het recht van de onderhoudsplichtige om billijkheidsredenen in te roepen, heeft 

gerespecteerd.  

 

Analoog aan de redenering die gemaakt werd inzake de terugvordering van de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening en rekening houdend met de memorie van toelichting bij het 

wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie waaruit blijkt dat het de bedoeling 

was van de wetgever om, indien het OCMW niet bereid is de voorhanden zijnde billijkheidsredenen te 

aanvaarden, de betrokkene de mogelijkheid te geven om de billijkheidskwestie voor te leggen aan de 

rechtbank229, kan mijns inziens ook hier gesteld worden dat de rechterlijke controle zich uitstrekt tot 

een beoordeling over het al dan niet voorhanden zijn van billijkheidsredenen. 

AFDELING 5. CUMUL VAN VERHAAL VOOR DE KOSTEN VAN MAATSCHAPPELIJKE 

DIENSTVERLENING EN HET LEEFLOON   

147. Het is niet ondenkbaar dat het OCMW op de onderhoudsplichtigen terzelfder tijd verhaal 

uitoefent voor de kosten van het toegekende leefloon als voor die van de maatschappelijke 

dienstverlening. Zoals reeds werd aangehaald bij de uiteenzetting over de terugvorderingsschaal230, 

wordt de opbrengst van het OCMW-verhaal bij de onderhoudsplichtigen slechts afgetrokken van de 

kosten van het leefloon nadat de kosten van de maatschappelijke dienstverlening ten laste van het 

OCMW volledig zijn gedekt (art. 53 RMI-besluit en art. 17 Terugvorderingsbesluit). Deze regel speelt in 

                                                           
227 Arbh. Antwerpen 16 mei 1997, Soc.Kron. 1997, 406. 
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het voordeel van de OCMW’s, daar de kosten van dienstverlening volledig ten laste vallen van het 

OCMW terwijl de uitgekeerde leeflonen voor de helft terugbetaald worden door de Staat.  

AFDELING 6. UITOEFENING VAN HET VERHAAL 

§ 1. Interne terugvorderingsprocedure 

A. HET INSTELLEN VAN EEN BIJZONDER SOCIAAL ONDERZOEK 

148. Zoals we reeds zagen bij de toepassingsvoorwaarden voor de uitoefening van het verhaalrecht, 

stelt het OCMW vooraleer te beslissen over de uitoefening van het verhaal een sociaal onderzoek in 

naar de financiële toestand van de onderhoudsplichtige en het familiale aspect van de zaak, tenzij op 

basis van het sociaal dossier van de begunstigde blijkt dat er billijkheidsredenen of redenen van 

efficiëntie kunnen worden ingeroepen om niet terug te vorderen (art. 13 Terugvorderingsbesluit en 

art. 55, eerste lid RMI-besluit)231. 

B. INWINNEN VAN INLICHTINGEN BIJ DE BELASTINGADMINISTRATIE 

149. Wanneer het OCMW over wil gaan tot de terugvordering van de kosten van de 

maatschappelijke dienstverlening en het leefloon, kan het met het oog op het nemen van een 

beslissing rechtstreeks inlichtingen inwinnen omtrent de bestaansmiddelen van de 

onderhoudsplichtigen die het wil aanspreken bij de administratie der directe belastingen. Een 

voorafgaande toestemming van de betrokken onderhoudsplichtige is derhalve niet vereist. Deze 

mogelijkheid vindt zijn grondslag in artikel 244, tweede lid Wetboek Inkomstenbelasting, dat de 

ambtenaren der directe belastingen ontheft van het beroepsgeheim wanneer zij aan bepaalde 

overheidsdiensten inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van 

wettelijke of reglementaire bepalingen. Het opvragen van dergelijk inkomstengetuigschrift zal zich 

vooral opdringen indien de onderhoudsplichtige weigert mee te werken aan het bijzonder sociaal 

onderzoek. Daar het bekomen attest echter enkel gewag maakt van het belastbaar inkomen van de 

onderhoudsplichtige, zonder de bedrijfsvoorheffing, crisisbelasting of gemeentebelasting te 

vermelden, leidt de niet-medewerking er derhalve toe dat bij de bijdrageberekening geen rekening 

wordt gehouden met gegevens die tot een vermindering van de onderhoudsbijdrage zouden kunnen 

leiden. Vandaar dat het OCMW, na de bijdrage te hebben berekend op basis van het getuigschrift, de 

onderhoudsplichtige doorgaans een tweede kans zal geven om mee te werken zodat de 

onderhoudsbijdrage alsnog kan verminderd worden op basis van de door de onderhoudsplichtige 

verstrekte gegevens232.  

 

150. Een andere mogelijkheid voor het OCMW, naast het inwinnen van inlichtingen bij de 

administratie der directe belastingen, bestaat erin zich te wenden tot de administratie van de belasting 

over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen met het oog op het bekomen van informatie 

aangaande het onroerend vermogen van de onderhoudsplichtige (art. 236bis, tweede lid wetboek der 

registratie-, hypotheek- en griffierechten). Ook hier gaat het om een vorm van rechtstreekse inwinning 

zonder dat er een voorafgaande toestemming van de onderhoudsplichtige wordt vereist.  

                                                           
231 Supra 61-62, nr. 116. 
232 D. SIMOENS, T. SEYNAEVE, I. VAN DER STRAETE en J. PUT, Terugvordering van het bestaansminimum en van de kosten van 
maatschappelijke dienstverlening bij onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde, onuitg. eindrapport van een 
onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie, Instituut Sociaal Recht K.U.Leuven, 2001, 63, nr. 98. 
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C. BESLISSING  

1. Bepalingen gemeenschappelijk aan de kosten van de maatschappelijke dienstverlening en de 

toekenning van een leefloon 

151. De beslissing van het OCMW om de kosten van maatschappelijke dienstverlening of het 

leefloon terug te vorderen van een onderhoudsplichtige, wordt genomen door de raad voor 

maatschappelijke welzijn, daar de raad alles regelt wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, 

tenzij de wet anders bepaalt (art. 24 OCMW-wet). Wordt de vordering tot verhaal ingesteld zonder 

beslissing van de raad, dan is ze onontvankelijk233. Aangezien er noch in de OCMW-wet noch in de 

Leefloonwet een termijn bepaald wordt waarbinnen het OCMW zijn beslissing tot verhaal op de 

onderhoudsplichtigen behoort te nemen, moet op basis van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur worden aangenomen dat de beslissing dient te geschieden binnen een redelijke termijn234. 

Bovendien moet ook rekening gehouden worden met de relatief korte verjaringstermijnen waaraan 

het OCMW-verhaalrecht is onderworpen235. 

 

152. Teneinde de rechtszekerheid voor de aangesproken onderhoudsplichtigen over de vaststelling 

van hun bijdrage te bevorderen, moet elke individuele beslissing tot het bepalen van de tussenkomst 

van een onderhoudsplichtige de elementen bevatten op grond waarvan het bedrag van de 

terugvordering werd bepaald (art. 16, tweede lid Terugvorderingsbesluit en art. 51, tweede lid RMI-

besluit). Op die manier worden de aangesprokenen in de mogelijkheid gesteld om de berekening door 

het OCMW van hun individuele tussenkomst te controleren in functie van de door het OCMW 

gehanteerde schaal236. Ook wanneer een onderhoudsplichtige billijkheidsredenen aanvoert om een 

OCMW-terugvordering af te wentelen, maar het OCMW alsnog beslist zijn verhaalrecht uit te oefenen, 

dient het OCMW deze beslissing conform de Wet Motivering Bestuurshandelingen237 te motiveren. In 

voorkomend geval zal het OCMW aldus in de beslissing op afdoende wijze de juridische en feitelijke 

overwegingen moeten vermelden die aan de uitspraak ten grondslag liggen. Deze stelling werd op 18 

september 2006 verdedigd door het Hof van Cassatie in een zaak waarin het OCMW de door de 

onderhoudsplichtige familieleden ingeroepen ‘morele redenen’ zonder motivering naast zich 

neerlegde238. In het bestreden arrest had het hof van beroep te Antwerpen geoordeeld dat de 

onderhoudsplichtigen zich onterecht beriepen op het gebrek aan of onvoldoende motivering 

aangezien enkel een beslissing tot vrijstelling dient te worden gemotiveerd daar de plicht tot 

terugvordering door de wet is voorgeschreven en dus geen motivering behoeft. Het Hof van Cassatie 

was het daar niet mee eens en overwoog dat het OCMW de motiveringsplicht uit de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen met de voeten had getreden door over te gaan tot de terugvordering zonder dat 

ze de afwijzing van de ‘morele redenen’ had gemotiveerd. Het argument dat enkel een beslissing tot 

vrijstelling van de onderhoudsplichtigen dient te worden gemotiveerd, wordt aldus terecht resoluut 

afgewezen aan de hand van een verwijzing naar de Wet Motivering Bestuurshandelingen.  

 

Het gebruik dat bij sommige OCMW’s is gegroeid om de door verschillende onderhoudsplichtigen 

aangevoerde redenen van billijkheid in globo te verwerpen met éénzelfde brief, strookt evenmin met 

de wet. Zowel de terugvordering als de beslissing om af te zien van de terugvordering moet gebeuren 

op een individuele basis. Het feit dat de redenen die tot terugvordering of tot het afzien van de 

                                                           
233 Arbrb. Antwerpen 26 mei 1993, AR 232.950, onuitg. 
234 Vr. en Antw. Kamer 1984-85, 1794 (Vr. nr. 122 LIENARD). 
235 Infra 85, nr. 162. 
236 Verslag aan de Koning bij KB 8 april 1987 tot wijziging van het Terugvorderingsbesluit, BS 15 april 1987, 5521. 
237 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, BS 12 september 1991, 19976 
(hierna: Wet Motivering Bestuurshandelingen). 
238 Cass. 18 september 2006, AR C040363N, Soc.Kron. 2008, 89. 
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terugvorderen deden besluiten min of meer dezelfde zijn, vormt geen rechtvaardiging voor een globale 

beslissing die geldt voor alle betrokken onderhoudsplichtigen239.  

2. Kosten van de maatschappelijke dienstverlening 

153. In tegenstelling tot wat het geval is inzake de terugvordering van het leefloon, schrijft noch de 

OCMW-wet noch het Terugvorderingsbesluit algemene procedureregels voor die bij het 

terugvorderen van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening moeten worden gevolgd. 

Nochtans lag de ontwikkeling van dergelijke procedure met de invoering van de uniforme schaal van 

tussenkomsten in 2005 voor de hand, daar er op dat ogenblik een einde kwam aan de praktijk dat het 

OCMW met de aangesproken persoon tot een vergelijk moest zien te komen als gevolg van het feit dat 

het schaalbedrag louter de waarde van een eenzijdig vastgestelde verbintenis had. Het valt dan ook 

ten zeerste te betreuren dat van de gelegenheid geen gebruik werd gemaakt om een eenvormige, 

duidelijke procedure in te voeren analoog aan de procedure inzake de terugvordering van het leefloon.  

Buiten het feit dat de beslissing tot terugvordering genomen moet worden na een voorafgaand sociaal 

onderzoek door de raad voor maatschappelijk welzijn binnen een redelijke termijn, zijn er ter zake 

aldus geen specifieke procedurele voorschriften voorhanden.   

3. Toekenning van een leefloon 

154. Anders dan bij de terugvordering van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening, 

maakte het RMI-besluit wel gebruik van de invoering van de uniforme schaal van tussenkomsten om 

meteen ook algemene procedureregels te voorzien met betrekking tot het OCMW-verhaal op de 

onderhoudsplichtigen. Zo moet de uitspraak van het OCMW om verhaal uit te oefenen voortaan 

binnen de acht dagen aan de betrokken onderhoudsplichtigen worden verzonden via een kopie van 

de beslissing. Daarnaast moet de beslissing een aantal vermeldingen bevatten, waaronder de 

berekeningswijze van het teruggevorderde bedrag, de mogelijkheid voor het centrum om van de 

terugvordering af te zien wegens billijkheidsredenen en de procedure die hiervoor moet worden 

gevolgd en de mogelijkheid om een voorstel van onderhoudsbijdrage voor te leggen (art. 55, eerste lid 

RMI-besluit).  Deze laatste vermelding doet heel wat vragen rijzen, daar op het eerste gezicht de indruk 

wordt gewekt dat elke aangesproken persoon het uitgerekende bedrag kan trachten terzijde te 

schuiven door een tegenvoorstel te doen aan het OCMW, waarover dan weer een individueel vergelijk 

zou moeten worden nagestreefd.  Aangezien dergelijke interpretatie het principe van de uniforme 

schaal van tussenkomsten volledig ondermijnt, was het mijns inziens correcter geweest te bepalen in 

desbetreffend artikel dat de beslissing tot terugvordering moet vermelden dat de 

onderhoudsplichtigen de mogelijkheid hebben om bijzondere omstandigheden aan te voeren die een 

afwijking op de uniforme schaal rechtvaardigt. Op die manier zou kunnen worden vermeden dat het 

OCMW al te veel aanvragen tot wijziging van de onderhoudsbijdrage krijgt voorgelegd zonder dat er 

effectief bijzondere omstandigheden voorhanden zijn. 

 

Nadat de beslissing is verzonden, beschikt de betrokken onderhoudsplichtige over een termijn van 30 

dagen om te verzoeken van de terugvordering af te zien dan wel om een gemotiveerd voorstel tot 

terugbetaling in schijven of een voorstel van onderhoudsbijdrage voor te leggen. Indien de 

onderhoudsplichtige effectief gebruik maakt van een van deze mogelijkheden, dan moet het OCMW 

op zijn beurt binnen een periode van 30 dagen na voornoemd verzoek een nieuwe beslissing nemen, 

die dan binnen de acht dagen moet worden meegedeeld aan de betrokkene (art. 55, tweede lid RMI-

besluit). Reageert de onderhoudsplichtige daarentegen niet binnen de periode van 30 dagen na de 

verzending en betaalt hij evenmin, dan stuurt het OCMW een herinneringsbrief waarin wordt 

                                                           
239 Vr. en Antw. Senaat 1998-99, 15 december 1998, 4681 (Vr. nr. 1406 A. DESTEXHE). 
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meegedeeld dat binnen de twee weken betaald dient te worden en dat bij ontstentenis hiervan de 

OCMW-ontvanger zal overgaan tot invordering langs gerechtelijke weg (art. 55, derde lid RMI-besluit).    

D. INNEN VAN DE BEDRAGEN  

155. Nadat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist over te gaan tot terugvordering van 

een bepaald bedrag, is het de bevoegdheid van de ontvanger van het OCMW om die bedragen te innen 

(art. 46, § 1, eerste lid OCMW-wet). Gelet op het feit dat de raadsleden van het OCMW gehouden zijn 

tot geheimhouding en discretie (art. 36, tweede lid OCMW-wet) is het niet mogelijk om met het oog 

op de terugvordering van de kosten van de verleende hulp een beroep te doen op privébedrijven die 

gespecialiseerd zijn in het innen van schulden240. Deze uitsluiting geldt vanzelfsprekend niet voor de 

advocatuur daar zij zelf onderworpen zijn aan de geheimhoudingsplicht241. 

Wanneer de onderhoudsplichtigen weigeren te betalen, zal het OCMW moeten overgaan tot een 

rechterlijke procedure tot invordering van de onderhoudsbijdrage. In dat geval speelt de algemene 

regel ex artikel 200 OCMW-decreet die stelt dat enkel de raad voor maatschappelijke welzijn tot een 

optreden in rechte kan beslissen niet langer. Rechtsgedingen als eiser inzake de terugvordering van de 

kosten voor verleende hulp, worden namelijk in naam van het OCMW gevoerd door de financieel 

beheerder op voorwaarde dat tot die gedingen is beslist door de raad voor maatschappelijk welzijn 

(art. 201, eerste lid OCMW-decreet). Een OCMW-vordering die niet in opdracht van de ontvanger is 

ingesteld maar bijvoorbeeld op initiatief van de voorzitter of de secretaris, zal dan ook ontoelaatbaar 

worden verklaard bij gebreke van hoedanigheid om op te treden242. 

§ 3. Gerechtelijke procedure  

A. BEVOEGDE RECHTBANK 

1. Materiële bevoegdheid 

156. Krachtens artikel 580, 8° Gerechtelijk Wetboek nemen de arbeidsrechtbanken onder andere 

kennis van de geschillen betreffende de toepassing van de Leefloonwet en de OCMW-wet, inzake de 

geschillen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de 

gerechtigde van de maatschappelijke integratie respectievelijk de maatschappelijke dienstverlening. 

Ondanks het feit dat de bepalingen van voornoemd artikel eerder algemeen opgesteld zijn, dienen ze 

toch beperkend te worden geïnterpreteerd. Dergelijke restrictieve interpretatie leidt tot de 

vaststelling dat de arbeidsrechtbank enkel bevoegd is voor vorderingen die uitgaan van of zich richten 

tegen de gerechtigde zelf, niet voor vorderingen die uitgaan van of zich richten tegen degene op wie 

een verplichting rust, in casu de onderhoudsplichtigen.  

Omdat onderhoudsvorderingen ex artikel 591, 7° Gerechtelijk Wetboek tot de exclusieve bevoegdheid 

van de vrederechter behoren, kan de indruk rijzen dat de vorderingen betreffende de uitoefening van 

het OCMW-verhaal op de onderhoudsplichtigen aanhangig gemaakt moeten worden bij de 

vrederechter243. Aangezien het OCMW de kosten van de verleende hulp echter krachtens een eigen 

recht verhaalt op de onderhoudsplichtigen en zijn vordering aldus niet het karakter van een 

onderhoudsvordering heeft, mogen geschillen inzake de terugvordering bij onderhoudsplichtigen 

geenszins automatisch voor de vrederechter worden gebracht, ook al is de vordering tegen een 

onderhoudsplichtige gericht244. 

                                                           
240 Vr. en Antw. Kamer 1987-88, 11 augustus 1987, 3877 (Vr. nr. 37 BUSQUIN). 
241 Vr. en Antw. Senaat 1987-88, 13 oktober 1987, 29 (Vr. nr. 92 HOFMAN). 
242 Vred. St-Jans-Molenbeek 18 november 1986, T.Vred. 1987, 24; RvS 21 januari 1992, nr. 38.528, T.Gem. 1993, 255. 
243 Arrondrb. Luik 19 november 1998, JLMB 1999, 419; Vred. Zandhoven 9 maart 2010, AR 09A821 en 09A1089, onuitg. 
244 Cass. 17 september 1982, AR 3267, Arr.Cass. 1982-83, 89, Pas. 1983, I, 83 en RW 1983-84, 386. 
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Bijgevolg valt het verhaal van het OCMW op de onderhoudsplichtigen onder de gemeenrechtelijke 

bevoegdheidsregels en behoort een eventueel geschil over het verhaal afhankelijk van het bedrag tot 

de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter245. Concreet betekent dit dat 

de vordering die de waarde van 1.860 euro niet overschrijdt ex artikel 590, eerste lid Gerechtelijk 

Wetboek voor de vrederechter moet worden gebracht, terwijl in het andere geval de rechtbank van 

eerste aanleg ex artikel 568, eerste lid Gerechtelijk Wetboek bevoegd is.  

 

157. Ingevolge de totstandkoming van de wet betreffende de invoering van een familie- en 

jeugdrechtbank246 zullen hogervermelde bevoegdheidsregels vanaf 1 september 2014 niet langer 

onverkort van toepassing zijn. Zo wordt in het Gerechtelijk Wetboek een nieuw artikel ingevoerd 

waarin gesteld wordt dat de familierechtbank, onverminderd de bijzondere bevoegdheden die zijn 

toegekend aan de vrederechter en de bijzondere wetgeving, kennis neemt van vorderingen met 

betrekking tot onderhoudsverplichtingen, met uitzondering van die welke betrekking hebben op het 

leefloon (nieuw artikel 572bis, 7° Ger.W.). Daarmee samenhangend stelt het nieuwe artikel 591, 14° 

Gerechtelijk Wetboek dat de vrederechter kennis neemt van de aan het leefloon gerelateerde 

verplichtingen tot levensonderhoud, ongeacht het bedrag van de vordering. Met deze uitzondering op 

de algemene bevoegdheid van de familierechter inzake de vorderingen met betrekking tot 

onderhoudsverplichtingen, wilde de wetgever de OCMW’s de mogelijkheid bieden om de 

onderhoudsplichtige te dagvaarden voor de vrederechter van zijn woonplaats247.  

Opmerkelijk is dat de wettekst van de artikelen 572bis, 7° en 591, 14° Gerechtelijk Wetboek enkel 

spreekt over de terugvordering van het leefloon, zonder gewag te maken van de terugvordering van 

de kosten van maatschappelijke dienstverlening. Gelet op de huidige rechtspraak die stelt dat de 

vordering van een OCMW waarvan het enige doel erin bestaat de kosten van maatschappelijke 

dienstverlening terug te vorderen op grond van een eigen recht van dat centrum, geen vordering tot 

uitkering van onderhoud is die krachtens artikel 591, 7° Gerechtelijk Wetboek onder de bevoegdheid 

van de vrederechter valt248, zal er mijns inziens onder de nieuwe wet in beginsel geen beroep gedaan 

kunnen worden op artikel 572bis, 7° Gerechtelijk Wetboek teneinde de familierechtbank bevoegd te 

verklaren. Net zoals dat thans het geval is, moet er in principe teruggegrepen worden naar de 

gemeenrechtelijke bevoegdheidsregels, zodat de vordering afhankelijk van het bedrag voor de 

vrederechter dan wel de rechtbank van eerste aanleg moet worden gebracht, met die nuance dat met 

ingang van 1 september 2014 de bevoegdheid van de vrederechter ratione summae verhoogd wordt 

van 1.860 euro naar 2.500 euro249. Daar er echter niet onmiddellijk een rechtvaardiging denkbaar is 

voor het verschil in behandeling tussen de terugvordering van de kosten van maatschappelijke 

dienstverlening enerzijds en het leefloon anderzijds, kan geargumenteerd worden dat de wetgever de 

terugvordering van de kosten van de maatschappelijke dienstverlening eenvoudigweg over het hoofd 

heeft gezien, zodat de geldende regeling alsnog moet worden toegepast. 

2. Territoriale bevoegdheid 

158. In tegenstelling tot wat het geval is bij de materiële bevoegdheid, blijven de regels inzake de 

territoriaal bevoegde rechter onder het toekomstige recht gelijk aan de huidige bevoegdheidsregels. 

In beide gevallen kiest het OCMW bij het instellen van zijn vordering de territoriaal bevoegde 

rechtbank volgens het gemeen recht. Zo kan het ofwel de rechter van de woonplaats van de 

                                                           
245 Arrondrb. Gent 28 april 2003, onuitg., aangehaald door D. Scheers, “Vordering over onderhoudsgeld niet naar 
arbeidsrechtbank”, De Juristenkrant 2003, afl. 75, 8; Arbrb. Antwerpen 30 november 2009, AR 08/6824/A, onuitg.; Arrondrb. 
Brugge 18 december 2009, Soc.Kron. 2010, 327. 
246 Wet 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2013, 68429. 
247 Amendement nr. 290 (C. BROTCORNE) op het wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, 
Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 0682/020. 
248 Cass. 17 september 1982, AR 3267, Arr.Cass. 1982-83, 89, Pas. 1983, I, 83 en RW 1983-84, 386. 
249 Art. 132 wet 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 september 2013. 
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aangesproken onderhoudsplichtige of van één van de aangesproken onderhoudsplichtigen (art. 624, 

1° Ger.W.) ofwel de rechter van de plaats waar de maatschappelijke dienstverlening is verstrekt (art. 

624, 2° Ger.W.) aanspreken. In het geval dat niet het OCMW maar de onderhoudsplichtige een 

vordering instelt,  heeft deze laatste de keuze om het geschil voor te leggen aan de rechter van de 

plaats waar het bevoegde OCMW zijn zetel heeft dan wel de rechter van de plaats waar de 

maatschappelijke dienstverlening is verstrekt. 

B. OMVANG BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 

159. Wanneer een bepaalde zaak rechtsgeldig voor de rechtbank wordt gebracht, bestaat de eerste 

taak van de rechter erin te controleren of de wettelijke en reglementaire voorwaarden voor de 

uitoefening van het verhaal in casu vervuld zijn. Zo zal de rechter onder andere kunnen nagaan of de 

door het OCMW aangesproken personen wel degelijk onderhoudsplichtig waren jegens de OCMW-

hulpvrager, of er een sociaal onderzoek werd gevoerd waarbij ook het financieel aspect van zaak aan 

bod kwam enzovoort. Er is met andere woorden een volledige rechterlijke controle wat het element 

rechtmatigheid van de OCMW-beslissing.  

 

160. Zoals we daarnet reeds zagen bij de facultatieve afwijkingen op de terugvorderingsplicht, 

heerst er soms onzekerheid over de controlemacht van de rechter in gevallen waar het OCMW over 

een appreciatierecht beschikt250. Naast de mogelijkheid van het OCMW om af te zien van het verhaal 

omwille van billijkheidsredenen of redenen van efficiëntie, verschaft de betrokken wetgeving aan het 

OCMW in nog een aantal andere gevallen de keuzemogelijkheid om een bepaalde maatregel al dan 

niet te nemen. Zo kan het OCMW onder andere afwijken van de uniforme schaal van tussenkomsten 

indien er bijzondere omstandigheden voorhanden zijn (art.16 Terugvorderingsbesluit en art. 51 RMI-

besluit) en kan het afwijken van de inkomensvereisten indien blijkt dat het patrimonium van de 

begunstigde gedurende de laatste vijf jaar vóór de aanvang van de dienstverlening in belangrijke mate 

is verminderd (art. 10 Terugvorderingsbesluit). Een ander voorbeeld van een appreciatierecht in 

hoofde van het OCMW is artikel 9 Terugvorderingsbesluit betreffende de facultatief verhaalbare 

kosten, krachtens hetwelk het OCMW enkel kan overgaan tot terugvordering op de 

onderhoudsplichtigen indien daartoe gegronde redenen bestaan. Net zoals dat het geval was bij de 

afwijking op de terugvorderingsplicht omwille van billijkheidsredenen, wordt ook in deze andere 

voorbeelden de uitoefening van bepaalde bevoegdheden door het OCMW afhankelijk gesteld van vage 

normen of vage begrippen. Mijns inziens is er ter zake dan ook opnieuw sprake van bevoegdheden 

met een beoordelingsvrijheid, zodat de redenering die gemaakt werd inzake de afwijking omwille van 

billijkheidsredenen doorgetrokken kan worden naar deze andere voorbeelden.  

 

Daarnaast bestaat er ook betwisting betreffende de vraag of de rechter kan oordelen over de 

opportuniteit van de terugvordering in gevallen waar er een verhaalrecht bestaat zonder dat er echter 

gewerkt wordt met vage begrippen of normen waarmee het OCMW rekening moet houden bij het 

nemen van zijn beslissing. Dit is namelijk het geval wat betreft het verhaal van de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening op de onderhoudsplichtigen andere dan de echtgenoot en de 

ascendenten en descendenten in de eerste graad (art. 7 Terugvorderingsbesluit a contrario).  Daar het 

OCMW volledig vrij is om zelfstandig te besluiten al dan niet over te gaan tot de terugvordering van de 

kosten van maatschappelijke dienstverlening op de facultatieve kring van onderhoudsplichtigen, 

beschikt ze mijns inziens ter zake over een beleidsvrijheid. In voorkomend geval zal de rechterlijke 

macht nog wel een rechtmatigheidscontrole kunnen doorvoeren zonder dat ze zich echter mag 
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uitspreken over de opportuniteit van de OCMW-beslissing. De rechter zal enkel kunnen ingrijpen 

wanneer uit een marginale toetsing blijkt dat de beslissing kennelijk onredelijk is. 

C. BEWIJSLAST 

161. Krachtens artikel 1315 Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van een verbintenis 

vordert, daarvan het bestaan bewijzen en hij die beweert bevrijd te zijn moet het bewijs leveren van 

de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Dit principe, 

ook wel bekend onder het adagium actori incumbit probatio, reus in exipiendo fit actor, zorgt ervoor 

dat de bewijslast bij het terugvorderen van de kosten van de verleende hulp op de 

onderhoudsplichtigen bij het OCMW ligt. Aldus komt het aan het OCMW toe om het bewijs te leveren 

dat er gedurende de periode dat het centrum hulp heeft verleend, een onderhoudsvordering bestond 

in hoofde van de begunstigde tegen de aan te spreken onderhoudsplichtige. Het louter verwijzen naar 

de hoedanigheid van de onderhoudsplichtige volstaat daarbij niet; vereist is onder andere dat de 

inkomsten en de lasten van de onderhoudsplichtige en van de onderhoudsgerechtigde in de betrokken 

periode worden geëvalueerd. Met het oog op de bewijsvoering is het mogelijk dat de rechter aan het 

OCMW gelast een kopie voor te leggen van het verslag van het sociaal onderzoek. Het sociaal verslag 

dat is opgesteld door een beëdigd maatschappelijk werker zal in dergelijk geval gelden tot bewijs van 

het tegendeel wat betreft de feitelijke vaststellingen die daarin op tegensprekelijke wijze zijn 

opgetekend (art. 60, § 1, derde lid OCMW-wet). 

AFDELING 7. VERJARING VAN HET VERHAALRECHT 

162. Zowel de vordering tot terugbetaling van de kosten van maatschappelijke dienstverlening als 

die tot terugbetaling van het leefloon verjaart overeenkomstig artikel 2777 Burgerlijk Wetboek (art. 

102, eerste lid OCMW-wet en art. 29, § 2 Leefloonwet). Dit betekent aldus dat de verjaringstermijn 

van dergelijke vorderingen vijf jaar bedraagt. De korte verjaring waarin voornoemd artikel voorziet, 

beoogt de bescherming van de onderhoudsplichtigen tegen de opeenstapeling van periodieke 

schulden die na verloop van tijd een aanzienlijke kapitaalschuld zouden worden251.  

Aangezien noch de OCMW-wet noch de Leefloonwet voorziet in een vertrekpunt voor deze 

verjaringstermijn, moet opnieuw teruggegrepen worden naar het gemeen recht, zodat de termijn van 

vijf jaar begint te lopen vanaf het toekenningstijdstip van de hulpverlening waarvan de kosten worden 

teruggevorderd. Bijgevolg zullen alle kosten die meer dan vijf jaar voor de datum van inleiding van de 

rechtsvordering werden gemaakt, onder de verjaring vallen en niet meer teruggevorderd kunnen 

worden.  

 

Daar de gemeenrechtelijke bepalingen met betrekking tot de verjaring van toepassing zijn, wordt de 

verjaringstermijn van de vordering tot terugbetaling van de kosten van de OCMW-hulpverlening ten 

laste van de onderhoudsplichtigen gestuit door het inleiden van de rechtsvordering alsook door elke 

andere oorzaak die naar gemeen recht de stuiting van de verjaring meebrengt. Te denken valt hierbij 

aan een bevel tot betaling of een erkenning van het recht door hem tegen wie de verjaring loopt (art. 

2244 en 2248 BW). Naast deze algemene stuitingsdaden voorziet zowel de OCMW-wet (art. 102, vierde 

lid) als de Leefloonwet (art. 29, § 4) in een bijzondere bepaling inzake de stuiting. Zo zijn de 

aanmaningen gedaan door het OCMW door een ter post aangetekende brief of door een 

overhandiging aan de betrokken persoon tegen ontvangstbewijs specifieke stuitingsdaden.  

 

                                                           
251 GwH 30 oktober 2008, nr. 147/2008, NJW 2009, 634. 
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Een ander gevolg van de toepassing van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de verjaring is dat de 

partijen vooraf geen afstand kunnen doen van hun recht om de verjaring in te roepen. Wat 

daarentegen wel mogelijk is, is dat er afstand wordt gedaan van een verkregen verjaring (art. 2220 

BW).  

Sinds het cassatiearrest van 28 oktober 2013 wordt er echter ook deels afgeweken van het gemeen 

recht. In het voornoemd arrest stelde het Hof namelijk dat de bepaling van artikel 102, eerste lid 

OCMW-wet de openbare orde raakt, zodat de rechter de toepassing ervan ambtshalve moet 

onderzoeken252. Deze verplichting tot het ambtshalve inroepen van de exceptie van verjaring vormt 

een afwijking op het principe uit artikel 2223 Burgerlijk Wetboek aangezien in laatstgenoemd artikel 

bepaald wordt dat de verjaring niet ambtshalve kan worden opgeworpen door de rechter.

                                                           
252 Supra 55, nr. 107. 



87 
 

 

BESLUIT 
 

163. Het verhaal door het OCMW van de kosten van maatschappelijke dienstverlening en het 

leefloon op de onderhoudsplichtigen is over de jaren heen geëvolueerd van een louter recht, waarvan 

in elk concreet geval volledig vrij beslist werd er al dan niet beroep op te doen, naar de tot op vandaag 

geldende principiële verhaalplicht, waarvan slechts kan worden afgeweken indien daartoe een 

wettelijke grondslag bestaat.  

 

Toch moet de huidige plicht tot terugvordering sterk genuanceerd worden. Zo moet (en kan) er om te 

beginnen slechts verhaal worden uitgeoefend op de onderhoudsplichtigen voor zover er gedurende 

de periode dat het centrum steun heeft verleend een onderhoudsplicht bestond in hoofde van de 

onderhoudsplichtige en daarenboven is het OCMW-verhaalrecht steeds beperkt tot het maximum van 

die onderhoudsplicht. Bij deze eerste begrenzing komt echter al meteen een probleem aan het licht, 

namelijk de vraag  op welke manier de bestaansmiddelen van de potentiële onderhoudsplichtige 

moeten worden beoordeeld teneinde na te gaan of hij voldoende draagkrachtig was om in het 

gevraagde onderhoud te voorzien. Exact dezelfde discussie doet zich bovendien voor in het kader van 

de tweede beperking, namelijk die van de inkomensvereisten. Ook hier heerst er geen eensgezindheid 

over het feit of er bij de berekening van het netto-belastbaar inkomen, dat een bepaalde grens moet 

overschrijden opdat het OCMW zou kunnen overgaan tot terugvordering, rekening gehouden moet 

worden met het persoonlijk inkomen van de onderhoudsplichtige dan wel met het gezinsinkomen. 

Mijns inziens mag volgens de letter van de wet in beide gevallen enkel het vermogen van de 

onderhoudsplichtige zelf in aanmerking worden genomen, met die nuance dat er wel rekening 

gehouden mag worden met het feit dat het huwelijk of de samenwoning voor de onderhoudsplichtige 

een aantal besparingen oplevert. De enige situatie waarin het volgens mij toegestaan is om het 

gezinsinkomen als berekeningsbasis te nemen, is wanneer beide (potentiële) onderhoudsplichtigen tot 

dezelfde categorie behoren ten aanzien van de onderhoudsgerechtigde. Uit de praktijk blijkt echter 

dat de meeste OCMW’s het gezamenlijk inkomen van de onderhoudsplichtige en zijn of haar 

echtgeno(o)t(e) in aanmerking nemen, zodat er zich ter zake een tussenkomst van de wetgever 

opdringt teneinde duidelijkheid te scheppen en al dan niet een einde te maken aan dit gebruik contra 

legem.  

Een probleem dat hiermee samenhangt is dat zowel het uitvoeringsbesluit van de OCMW-wet als dat 

van de Leefloonwet voorziet in de mogelijkheid om terzelfdertijd verhaal uit te oefenen tegenover 

kinderen en hun echtgenoot of echtgenote. Daar deze bepaling echter afbreuk doet aan de hiërarchie 

uit het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan de bloedverwanten gehouden zijn vóór de 

aanverwanten, dringt zich ook hier een wetgevend optreden op. Dat optreden kan er ofwel in bestaan 

het principe van gelijktijdig verhaal tegen de onderhoudsplichtige en zijn of haar echtgeno(o)t(e) te 

schrappen uit de uitvoeringsbesluiten wegens strijdigheid met een formele wet (het Burgerlijk 

Wetboek) ofwel dient dit principe een legale basis te krijgen in de OCMW-wet en de Leefloonwet zodat 

er niet langer een beroep gedaan kan worden op artikel 159 Grondwet om het buitenspel te zetten.  

 

Een van de belangrijkste beperkingen op het verhaal van het OCMW wordt gevormd door de uniforme 

terugvorderingsschaal die wordt opgesteld door de bevoegde minister. Deze schaal geeft aan welk 

bedrag maandelijks maximaal teruggevorderd mag worden bij de onderhoudsplichtigen en houdt 

daarbij rekening met het aantal personen ten laste en het netto belastbaar inkomen. Uit de praktijk 

blijkt dat de huidige schaal van tussenkomsten het terugvorderen ten aanzien van 

onderhoudsplichtigen in veel gevallen onmogelijk maakt omdat de grensbedragen vrij hoog liggen. Een 

uitzondering op deze uniforme bedragen is enkel mogelijk bij een individuele beslissing en mits 
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inachtneming van bijzondere omstandigheden. Daar er echter nergens in de toepasselijke wettekst 

gepreciseerd wordt welke situaties onder die bijzondere omstandigheden vallen, staat de deur naar 

rechtsonzekerheid open. Hetzelfde geldt voor de hypothese waarin het OCMW beslist verhaal uit te 

oefenen op meerdere onderhoudsplichtigen in een gelijke graad. In dergelijk geval is het bedrag dat 

kan teruggevorderd worden in beginsel beperkt tot een breukgedeelte, maar ook hier kan er van dit 

principe worden afgeweken in (niet nader gepreciseerde) uitzonderlijke gevallen.   

 

Verder vormt ook de mogelijkheid om af te wijken van de verhaalplicht omwille van 

billijkheidsredenen, redenen van efficiëntie of in geval van kortstondige hulpverlening een nuance op 

de principiële verhaalplicht. In tegenstelling tot de twee laatste vormen van facultatieve afwijking, 

zorgt de mogelijkheid om af te zien van het verhaal omwille van billijkheidsredenen voor heel wat meer 

toepassingsproblemen. Ondanks het feit dat het verslag aan de Koning bij het Terugvorderingsbesluit 

en de algemene omzendbrief betreffende de Leefloonwet een exemplatieve opsomming geven van 

redenen van billijkheid die het OCMW niet zonder meer naast zich neer kan leggen, blijkt dat er nood 

is aan meer duidelijkheid over welke billijkheidsredenen nuttig kunnen worden ingeroepen. In de 

praktijk verschillen deze namelijk sterk van OCMW tot OCMW en het wordt bovendien moeilijk 

gevonden om af te wegen hoe men op een rechtvaardige en gelijkvormige manier moet oordelen over 

zo’n delicate kwestie. In dat verband kan ook nog gewezen worden op de onenigheid die heerst in 

rechtspraak en rechtsleer over de appreciatiebevoegdheid van de rechtbanken ter zake. Terwijl de ene 

strekking stelt dat de rechter de macht heeft zich uit te spreken over het al dan niet voorhanden zijn 

van billijkheidsredenen, is de andere strekking er daarentegen van overtuigd dat het OCMW volledig 

soeverein oordeelt over de opportuniteit van verhaal en dat er aldus hoogstens sprake kan zijn van 

een marginale toetsing op grond waarvan kennelijk onbillijke verhaalsbeslissingen van de hand kunnen 

worden gewezen. Een limitatieve opsomming van de billijkheidsredenen die leiden tot het afzien van 

terugvordering lijkt me dan ook de beste oplossing om aan deze problemen het hoofd te bieden. Op 

die manier moet het OCMW enkel nagaan of er een element voorhanden is dat voorkomt op de lijst, 

waarbij er in bevestigend geval niet langer verhaal kan worden uitgeoefend op de onderhoudsplichtige 

in hoofde waarvan de billijkheidsreden aanwezig is. Een bijkomend voordeel zou zijn dat de beslissing 

van het OCMW in geval van betwisting getoetst zou kunnen worden door de rechter met volle 

rechtsmacht, aangezien de situatie waarin een wettelijk voorschrift de inhoud bepaalt van de 

beslissing die het bestuur moet nemen zodra de gestelde voorwaarden vervuld zijn, op een gebonden 

bevoegdheid wijst.     

 

164. Daar waar de begrenzingen aan de principiële terugvorderingsplicht tot nu toe gelijklopend 

waren voor de kosten van maatschappelijke dienstverlening en het leefloon, bestaan er daarnaast ook 

enkele uiteenlopende regelingen.  

 

Een eerste onderscheid tussen beide regimes vloeit voort uit het feit dat het leefloon uitsluitend 

bestaat uit de periodieke toekenning van een geldsom, zodat het op de kosten van maatschappelijke 

dienstverlening toegepaste verschil tussen de verplicht, de facultatief en de niet verhaalbare kosten 

aldaar niet gemaakt kan worden.     

 

Daarnaast is er een belangrijk verschil inzake de kring van onderhoudsplichtigen waartegen verhaal 

kan worden uitgeoefend. Zo wordt er met betrekking tot de kosten van maatschappelijke 

dienstverlening om te beginnen geen beperking opgelegd wat betreft de aanspreekbare 

onderhoudsplichtigen, maar wordt er gewerkt met een onderscheid tussen personen op wie het 

OCMW moet verhalen en deze op wie verhaald mag worden. Tot deze eerste categorie behoren de 

echtgenoot, de ouders en de kinderen van de begunstigde, zodat alle andere categorieën 

onderhoudsplichtigen tot de facultatieve groep behoren. Het leefloon daarentegen kan en moet enkel 
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verhaald worden op de (ex-)echtgenoot, de ouders en de kinderen, de adoptant, de geadopteerde en 

de vermoedelijke vader. De totale kring van onderhoudsplichtigen waartegen verhaal kan worden 

uitgeoefend door het OCMW is aldus kleiner indien het gaat om de terugvordering van het leefloon.  

Zowel bij de kosten van maatschappelijke dienstverlening (van financiële aard of verstrekt in natura) 

als bij het leefloon worden er binnen deze kring bijkomende beperkingen opgelegd afhankelijk van de 

aard van de onderhoudsrelatie. Hoewel de toepasselijke bepalingen bij beide regimes gelijkaardig zijn, 

is er opnieuw een verschil merkbaar. Zo is het verhaal op de (ex-)echtgenoot bij de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening beperkt tot het bedrag van het onderhoudsgeld dat bij een 

uitvoerbaar geworden rechterlijke beslissing dan wel bij een EOT-overeenkomst werd bepaald, terwijl 

bij de terugvordering van het leefloon op de (ex-)echtgenoot enkel verwezen wordt naar de 

uitvoerbaar geworden rechterlijke beslissing. Toch moet mijns inziens ook in dit laatste geval rekening 

gehouden worden met de in een EOT-overeenkomst bepaalde onderhoudssom, temeer omdat het 

verhaalrecht in elk geval beperkt is tot beloop van het bedrag waartoe de onderhoudsplichtigen 

gehouden waren gedurende de tijd dat het leefloon is uitgekeerd.  De tweede beperking die afhankelijk 

is van de aard van de onderhoudsrelatie is deze ten aanzien van de ascendenten, waar verhaal slechts 

mogelijk is zolang hun descendenten de burgerlijke meerderjarigheid niet hebben bereikt of zolang zij 

na die leeftijd rechthebbend blijven op kinderbijslag. Ook hier is er een verschil merkbaar tussen het 

verhaal van de kosten van maatschappelijke dienstverlening en dat van het leefloon daar de 

adoptanten en de vermoedelijke vader ex artikel 336 Burgerlijk Wetboek enkel in geval van een 

leefloon gelijkgesteld worden met de ascendenten. Eenzelfde verschil doet zich voor bij de beperking 

van het verhaal op de descendenten tot de situatie waarin de betrokken onderhoudsgerechtigde in de 

loop van de hulpverlening verbleef in een ziekenhuis, een rusthuis of een rust- en verzorgingstehuis of 

tot de situatie waarin het patrimonium van de leefloongerechtigde gedurende de laatste vijf jaar vóór 

de aanvang van de dienstverlening zonder enige aanvaardbare uitleg in belangrijke mate is gewijzigd. 

Ook hier wordt in geval van leefloon een gelijkstelling gemaakt, meer bepaald met de geadopteerde, 

terwijl dat bij de kosten van de maatschappelijke dienstverlening niet het geval is. Toch mag er mijns 

inziens niet al te zwaar getild worden aan de verschillen in het al dan niet gelijkstellen van bepaalde 

onderhoudsplichtigen, daar het wellicht enkel gaat om een vergetelheid van de wetgever. Uit de 

beperkte rondvraag die ik deed, bleek dat deze visie gedeeld wordt door de OCMW’s, die ter zake geen 

onderscheid maken tussen ascendenten en adoptanten of tussen descendenten en geadopteerden. 

 

Een laatste onderscheid tussen beide regimes bestaat erin dat het OCMW, mits toestemming van de 

gemeentelijke overheid, in het algemeen kan afzien van zijn verhaalrecht op de onderhoudsplichtigen 

voor de kosten van maatschappelijke dienstverlening verstrekt aan personen die ten laste van het 

OCMW zijn opgenomen in rusthuizen of rust- en verzorgingstehuizen, terwijl deze mogelijkheid tot 

quasi-volledige afschaffing van het verhaal niet bestaat ten aanzien van de terugvordering van het 

leefloon. De ratio hiervoor is gelegen in het feit dat  het verhaal uitgeoefend op de kinderen van 

opgenomen bejaarden naar aanvoelen van velen niet meer thuishoort in onze maatschappij. 

 

165. Al deze voorgaande beperkingen hebben tot gevolg dat er in de praktijk slechts een zeer klein 

percentage van de door het OCMW gemaakte kosten effectief teruggevorderd wordt van de 

onderhoudsplichtigen. De toekomst zal dan ook moeten uitwijzen of de voorstanders van een volledige 

afschaffing van het OCMW-verhaal op de onderhoudsplichtigen zegevieren. Wordt vervolgd…  

 



I 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

I. WETGEVING EN WETGEVINGSDOCUMENTATIE 

a. Wetgeving  

Wet 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 27 

september 2013, 68429 

Wet 10 december 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het 

Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van 

giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling, BS 11 januari 2013, 997 

Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 

categorieën van vreemdelingen, BS 7 mei 2007, 24027 

Art. 101 wet 9 juli 2004, BS 15 juli 2004, 55579 

Wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002, 33610 

Wet 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, BS 6 september 

1995, 25433 

Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, BS 12 

september 1991, 19976 

Bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980, 9434 

Organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 5 

augustus 1976, erratum BS 26 november 1976, 9876 

Wet 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, BS 18 september 

1974, 11363 

Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen 

die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 

veroorzaakte schade, BS 15 april 1965, erratum BS 19 mei 1965, 4014 

Wet 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de commissies 

van openbare onderstand, BS 6 mei 1965, 5161 

Wet 10 maart 1925 tot de regeling van de openbare onderstand, BS 20 maart 1925, 01345 

Wet 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij, BS 3 december 

1891, 03533 



II 
 

 

Wet 14 maart 1876 op de onderstandswoonst, M.B. 17 maart 1876Decr. Vl. 19 december 2008 

betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 24 

december 2008, 67932 

KB 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek 

verricht overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 

nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 14 

maart 2014, 21665 

KB 3 september 2004 tot wijziging van het Terugvorderingsbesluit, BS 27 september 2004, 

69309 

KB 13 januari 2003 tot wijziging van het KB 12 december 1996 betreffende de dringende 

medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan 

vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven, BS 17 januari 2003, 01553 

KB 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie, BS 31 juli 2002, 33622 

KB 11 december 2001 betreffende de uniformisering van de spilindex in de sociale materies 

ter gelegenheid van de invoering van de euro, BS 22 december 2001, 44859 

KB 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk 

verblijven, BS 31 december 1996, 32518. 

KB 8 april 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 

13, tweede lid, 1° van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een 

bestaansminimum en artikel 100bis, § 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn , BS 15 april 1987, err. BS 27 juni 1987, 5520 

KB 18 februari 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van 

artikel 13, tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een 

bestaansminimum en artikel 100bis, § 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 27 juni 1985, 2190 

KB 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 24 mei 1984, 7545 

KB 31 december 1983 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 

tot instelling van het recht op een bestaansminimum en tot wijziging van de wet van 2 april 

1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de commissies van 

openbare onderstand, BS 25 januari 1984, 1026 

MB 2 maart 2005 tot vaststelling van de schaal van tussenkomsten bedoeld in art. 16 van het 

koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1 van de organieke wet 

van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 23 maart 

2005, 12962 



III 
 

 

MB 12 december 2002 tot vaststelling van de schaal van tussenkomsten bedoeld in artikel 51 

van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het 

recht op maatschappelijke integratie, BS 21 december 2002, 58833 

b. Wetgevingsdocumentatie  

Adv.RvS 32.233/3 bij het wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie, 

Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1603/001, 64-86 

Adv.RvS bij het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

en van de OCMW-wet, Parl.St. Kamer 1995-1996, nr. 364/I, 153-158 

Amendement nr. 12 (C.S. TAELMAN) op het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk 

Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde 

plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten, Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-

550/3 

Amendement nr. 290 (C. BROTCORNE) op het wetsontwerp betreffende de invoering van een 

familie- en jeugdrechtbank, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 0682/020 

Memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie, Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1603/001, 13 

Omz. 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het 
kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en in 
het kader van de maatschappelijke dienstverlening door de OCMW’s die overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 2 april 1965 door de Staat terugbetaald wordt, http://www.mi-
is.be/be-nl/doc/ocmw/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-
onderzoek  

Omz. 23 augustus 2013 betreffende de verhoging van de basisbedragen bedoeld in art. 14, § 1 
van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 
(welvaartsaanpassing), BS 6 september 2013, 63244 

Omz. 1 december 2012 tot aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met 

betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, BS 11 december 2012, 79535 

Omz. 6 september 2002 betreffende de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie, inforum nr. 179360 

Verslag over het ontwerp van programmawet, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 1138/021, 12 

Verslag over het wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie, Parl.St. 

Kamer 2001-02, nr. 1603/004, 44 

Verslag aan de Koning bij het KB 8 april 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 

1984 tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, 1° van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling 

van het recht op een bestaansminimum en artikel 100bis, § 1 van de organieke wet van 8 juli 

1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn , BS 15 april 1987, 5523 

http://www.mi-is.be/be-nl/doc/ocmw/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
http://www.mi-is.be/be-nl/doc/ocmw/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
http://www.mi-is.be/be-nl/doc/ocmw/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek


IV 
 

 

Verslag aan de Koning bij KB 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1 van de organieke 

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 24 mei 

1984, 7545 

Verslag aan de Koning bij het KB van 31 december 1983 tot wijziging van de organieke wet van 

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, tot wijziging van de 

wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en tot wijziging 

van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 

commissies van openbare onderstand, BS 25 januari 1984, 1026 

Verslag namens de verenigde commissies voor de volksgezondheid en de gezinszorg en voor 

de tewerkstelling, de arbeid en de sociale voorzorg over het wetsvoorstel tot instelling van het 

recht op bijstand tot waarborg van een sociaal levensminimum, Parl.St. Senaat BZ 1974, nr. 

1974/2, 52 

Vr. en Antw. Vl.Parl. 2000-01, 5 september 2001 (Vr. nr. 194 R. VAN CLEUVENBERGEN) 

Vr. en Antw. Senaat 1998-99, 15 december 1998, 4681 (Vr. nr. 1406 A. DESTEXHE) 

Vr. en Antw. Senaat 1987-88, 13 oktober 1987, 29 (Vr. nr. 92 HOFMAN) 

Vr. en Antw. Kamer 1987-88, 11 augustus 1987, 3877 (Vr. nr. 37 BUSQUIN) 

Vr. en Antw. Kamer 1984-85, 1794 (Vr. nr. 122 LIENARD) 

Vr. en Antw. Kamer 1979-80, 2195 (Vr. nr. 142 DESMET) 

II. RECHTSPRAAK 

GwH 26 september 2013, nr. 122/2013 

GwH 14 maart 2013, nr. 37/2013 

GwH 30 oktober 2008, nr. 147/2008, NJW 2009, 634 

GwH 4 maart 2008, nr. 2008/32, NJW 2008, 401 

Arbitragehof 1 maart 2005, nr. 51/2005, BS 12 april 2005 en Soc.Kron. 2006, 56 

Arbitragehof 14 januari 2004, nr. 5/2004, BS 27 februari 2004, 11213 

Arbitragehof 17 september 2003, JTT 2004, 177 

Arbitragehof 11 juni 2003, nr. 85/2003, BS 26 juni 2003 en Soc.Kron. 2004, 293 

 

Cass. 6 februari 2014, AR C.13.0076.N. 

Cass. 28 oktober 2013, AR S.11.0054.F, NJW 2014, afl. 297, 174, noot I. CROENE en A. 

VANDERHAEGHEN 



V 
 

 

Cass. 3 juni 2010, AR C.09.0125.N, NJW 2010, 460, noot C. DECLERCK, RABG 2011, 333, noot E. 

DE MAEYER, RTDF 2012, 222, RW 2010-11, 1648, noot F. SWENNEN en T.Fam. 2011, 101, noot F. 

DENISSEN 

Cass. 17 december 2007, NJW 2008, 554 

Cass. 3 december 2007, JTT 2008, 112, concl. Proc.Gen. J.F. LECLERCQ 

Cass. 20 april 2007, RW 2008-09, 69 en RTDF 2007, 808 

Cass. 23 februari 2007, AR C.06.0275.N, Pas. 2007, 405 

Cass. 23 oktober 2006, Soc.Kron. 2007, 194, noot H. MORMONT en RRD 2006, 238, noot Y. 

HOUYET 

Cass. 18 september 2006, AR C040363N, Soc.Kron. 2008, 89 

Cass. 13 juni 2003, NJW 2004, 162 

Cass. 18 juni 2001, AR S.99.0170.F/1, JTT 2001, 339 

Cass. 18 december 2000, JTT 2001, 92, concl. J.F. LECLERCQ 

Cass. (3de k.) 17 april 2000, RW 2000-01, 986, noot D. SIMOENS en Soc.Kron. 2001-02, 71, noot 

D. SIMOENS 

Cass. 16 mei 1997, AJT 1997-98, 101, noot B. POELEMANS en Div.Act. 1998, 74, noot A.-CH. VAN 

GYSEL 

Cass. 16 maart 1995, Arr.Cass. 1995, 309, R.Cass. 1995, 306, noot J. GERLO, RW 1995-96, 743, 

noot J. ROODHOOFT en EJ 1995, 86, noot J. ROODHOOFT 

Cass. 9 september 1994, Arr.Cass. 1994, 726, Pas. 1994, I, 709, EJ 1995, 25, noot J. ROODHOOFT, 

R.Cass. 1995, 8, noot B. POELEMANS en RW 1994-95, 1070 

Cass. 17 december 1990, AR 8841, Arr.Cass. 1990-91, 430, Pas. 1991, I, 380, RW 1990-91, 1173 

en JLMB 1991, 372 

Cass. 27 november 1990, RNB 1991, 195 

Cass. 10 september 1987, TBBR 1989, 129, noot J. GERLO 

Cass. 21 februari 1986, RW 1986-87, 303, noot P. SENAEVE 

Cass. 17 september 1982, AR 3431, Van Offenwert/O.C.M.W. Antwerpen, Arr.Cass. 1982-83, 

89 en Pas. 1983, I, 83 

Cass. 8 januari 1982, Arr.Cass. 1981-82, I, 592 

Cass. 2 juni 1978, Arr.Cass.1978, 1170 en Pas. 1978, I, 1138 

Cass. 4 november 1976, Arr.Cass. 1977, 263, Pas. 1977, I, 262, RW 1976-77, 2546, noot W. 

PINTENS en RCJB 1979, 464, noot M. KLEIN 

Cass. 19 september 1975, RW 1975-76, 1495, noot P. SENAEVE 

Cass. 13 maart 1970, Arr.Cass. 1970, 669, Pas. 1970, I, 625 en RW 1969-70, 1965 



VI 
 

 

Cass. 27 juni 1969, Pas. 1969, I, 998 

Cass. 2 januari 1969, Arr.Cass. 1969, 411, Pas. 1969, I, 392 en RW 1968-69, 1372 

Cass. 11 december 1958, Arr.Cass. 1959, 322, Pas. 1959, I, 397 en RW 1959-60, 921 

Cass. 12 juli 1957, Pas. 1957, I, 1365 en RW 1957-58, 1750 

Cass. 14 februari 1947, RCJB 1950, 169, noot J. DABIN 

Cass. 13 februari 1947, Pas. 1947, I, 52 

Cass. 26 oktober 1905, Pas. 1906, I, 33 

 

RvS 23 november 1995, nr. 56.419, RW 1995-96, 924, noot W. LAMBRECHTS 

RvS 21 januari 1992, nr. 38.528, T.Gem. 1993, 255 

RvS 26 februari 1979, nr. 19.446, RW 1979-80, 570 en Arr.RvS 1979, 229 

 

Arbh. Antwerpen 24 maart 2010, Soc.Kron. 2012, afl. 8, 410, Soc.Kron. 2012, afl. 9, 452 en 490 

Brussel 1 december 2009, T. Fam. 2010/5, 100, noot R. BARBAIX 

Antwerpen 1 juni 2004, NJW 2005, 590 

Brussel 20 januari 2004, RW 2005-06, 625, noot R. BARBAIX 

Antwerpen 31 maart 2003, NJW 2003, afl. 41, 931, noot I. VAN DER STRAETE  

Arbh. Luik (afd. Namen) 4 februari 2003, Soc.Kron. 2004, 525 

Brugge 7 april 2000, RW 2000-01, afl. 41, 1529 

Arbh. Antwerpen 8 oktober 1997, JTT 1998, 371 

Arbh. Antwerpen 16 mei 1997, Soc.Kron. 1997, 406 

Arbh. Bergen 27 maart 1992, JTT 1992, 492 

Arbh. Bergen 13 december 1990, Soc.Kron. 1993, 187 

Brussel 5 februari 1986, TBBR 1987-88, 45, noot J.GERLO 

Arbh. Bergen 12 april 1985, JTT 1985, 313  

Antwerpen 28 november 1978, RW 1978-79, 2736, noot P. SENAEVE 

Arbh. Antwerpen 19 mei 1976, RW 1977-78, 1133, noot D. SIMOENS 

Brussel 3 december 1971, JT 1972, 374 

Luik 3 april 1947, RCJB 1948, 82, noot J. Dabin 

 

 



VII 
 

 

Arrondrb. Brugge 18 december 2009, Soc.Kron. 2010, 327 

Arrondrb. Gent 28 april 2003, onuitg., aangehaald door Scheers, D., “Vordering over 

onderhoudsgeld niet naar arbeidsrechtbank”, De Juristenkrant 2003, 8 

Arrondrb. Leuven 6 februari 2002, AR 2161/01, onuitg. 

Arrondrb. Luik 19 november 1998, JLMB 1999, 419 

 

Rb. Gent 10 februari 2005, NJW 2005, 598 

Rb. Gent 8 mei 2003, NJW 2003, afl. 54, 1409 

Rb. Luik 7 december 1998, JLMB 1999, 1044, noot E. VON FRENCKELL 

Rb. Kortrijk 28 februari 1997, Not.Fisc.M. 1998, 170, noot J. GERLO 

Rb. Brussel 31 december 1991, RW 1991-92, 1328 

Rb. Tongeren 17 oktober 1986, AR 1280/84, onuitg. 

Rb. Brussel 24 november 1982, AR 129.309, onuitg., aangehaald door SENAEVE, P. en SIMOENS, 

D., OCMW-dienstverlening en bestaansminimum. Praktische handleiding inzake de individuele 

maatschappelijke dienstverlening, Brugge, die Keure, 1995, 412 p. 

Rb. Antwerpen 13 juni 1953, RW 1954-55, 1678 

 

Arbrb. Gent 18 januari 2013, AR 12/1499/A, onuitg. 

Arbrb. Gent 26 oktober 2012, AR 11/2487/A, onuitg 

Arbrb. Gent 5 oktober 2012, AR 11/1878/A, onuitg. 

Arbrb. Antwerpen 30 november 2009, AR 08/6824/A, onuitg. 

Arbrb. Brussel 21 december 2006, Soc.Kron. 2008, 116 

Arbrb. Brugge 11 mei 2005, Soc.Kron. 2006, 241 

Arbrb. Hasselt 19 december 2003, AR 2023799, onuitg. 

Arbrb. Brussel 18 december 2003, AR 61.485/03, onuitg. 

Arbrb. Verviers 25 november 2003, AR 1579/2003, onuitg. 

Arbrb. Dendermonde 16 juni 2003, AR 49.905, onuitg. 

Arbrb. Luik 3 april 2003, AR 327.074, onuitg. 

Arbrb. Brussel 14 januari 2003, AR 42.057/02, onuitg. 

Arbrb. Dendermonde 6 november 1995, OCMW-visies 1996, afl. 2, 67 



VIII 
 

 

Arbrb. Antwerpen 26 mei 1993, AR 232.950, onuitg., aangehaald door SENAEVE, P. en SIMOENS, 

D., OCMW-dienstverlening en bestaansminimum. Praktische handleiding inzake de individuele 

maatschappelijke dienstverlening, Brugge, die Keure, 1995, 412 p. 

Arbrb. Antwerpen 9 juni 1983, RW 1983-84, 2566 

Arbrb. Hasselt 16 december 1981, RW 1982-83, 2012 

Arbrb. Antwerpen 23 oktober 1980, RW 1982-83, 374, noot 

Arbrb. Antwerpen 10 juli 1980, JTT 1982, 146 

Arbrb. Mechelen 20 februari 1980, RW 1980-81, 792 

 

Vred. Zandhoven 9 maart 2010, AR 09A821 en 09A1089, onuitg. 

Vred. Zinnik 31 mei 1990, T.Vred. 1993, 180, noot J. FIERENS 

Vred. St-Jans-Molenbeek 18 november 1986, T.Vred. 1987, 24 

Vred. Sint-Jans-Molenbeek 11 juli 1985, AR 33.109, onuitg., aangehaald door SENAEVE, P. en 

SIMOENS, D., OCMW-dienstverlening en bestaansminimum. Praktische handleiding inzake de 

individuele maatschappelijke dienstverlening, Brugge, die Keure, 1995, 412 p. 

Vred. Hoei 4 oktober 1984, JL 1984, 519 

Vred. Sint-Kwintens-Lennik 13 februari 1984, AR 23, onuitg., aangehaald door SENAEVE, P. en 

SIMOENS, D., OCMW-dienstverlening en bestaansminimum. Praktische handleiding inzake de 

individuele maatschappelijke dienstverlening, Brugge, die Keure, 1995, 412 p. 

Vred. Sint-Kwintens-Lennik 25 oktober 1982, RW 1982-83, 1943 

Vred. Lier 10 januari 1978, RW 1978-79, 520 

Vred. Brugge 14 mei 1976, RW 1979-80, 1783 

 

III. DOCTRINE 

a. Boeken 

CASMAN, H., Wet onwaardigheid en plaatsvervulling, Antwerpen, Kluwer, 2013, 100 p. 

DE VROEDE, P., GORUS, J., Inleiding tot het recht, Mechelen, Kluwer, 2007, 583 p. 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, Beknopt Overzicht van de Sociale Zekerheid in 

België, Brussel, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-generaal 

Beleidsondersteuning), 2013, 744 p. 

LINDEMANS, A., Verjaring in het socialezekerheidsrecht, Deurne, Kluwer, 1994, 482 p. 

LUKOWIAK, A. en MAHIEU, M., De openbare centra voor maatschappelijk welzijn: de organieke 

wet van 8 juli 1976 en aanverwante wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, 287 p. 



IX 
 

 

MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M. en VANDE LANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch 

administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 1172 p. 

PUT, J., Administratieve sancties in het socialezekerheidsrecht. Preventieve rechtsbescherming 

bij en rechterlijke controle op het opleggen van administratieve sancties in de sociale zekerheid, 

Brugge, die Keure, 1998, 605 p. 

ROODHOOFT, J., De gerechtelijke begroting van onderhoudsuitkeringen tussen ex-echtgenoten, 

Antwerpen, Kluwer, 1996, 619 p. 

SENAEVE, P. en SIMOENS, D., O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum. Praktische 

handleiding inzake de individuele maatschappelijke dienstverlening, Brugge, die Keure, 1995, 

412 P. 

SIMOENS, D., OCMW-dienstverlening. Praktische handleiding voor een juridisch-correcte 

dienstverlening, Brugge, die Keure, 2009, 909 p. 

STINE, L. en BERGER, J.-M., Het ten laste nemen van de steun verleend door de commissies van 

de openbare onderstand: commentaar van de wet van 2 april 1965, gewijzigd door de wet van 

9 juli 1971, Brussel, Vereniging van Belgische steden en gemeenten, 1972, 169 p. 

VANDE LANOTTE, J. en GOEDERTIER, G., Inleiding tot het publiekrecht Deel 2 Overzicht Publiekrecht, 

Brugge, die Keure, 2003, 1402 p. 

VAN EECKHOUTTE, W., Handboek Belgisch Socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 461 

p. 

VAN LANGENDONCK, J., PUT, J., SIMOENS, D., VAN LIMBERGHEN, G. en VAN REGENMORTEL, A., Handboek 

socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 888 p. 

VERSCHELDEN, G., Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, die Keure, 2010, 840 p. 

b. Bijdragen in verzamelwerken 

FUNCK, H., “De rechtspraak van de arbeidsgerechten: oude en nieuwe vragen” in PUT, J. en 

SIMOENS, D., OCMW in de kering: 20 jaar bestaansminimum en 1 jaar urgentieprogramma, 

Gent, Mys en Breesch, 1994 

PIETERS, D., “Werk en O.C.M.W.-dienstverlening” in X, Provinciale beroepskamers, Brussel, 

Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, 1982, 77-100 

PUT, J., “Rechterlijk toezicht op socialezekerheidsbeslissingen” in J. PUT (eds.), Het handvest van 

de sociaal verzekerde en bestuurlijke vernieuwing in de sociale zekerheid, Brugge, die Keure, 

1999, 327-375 

SAGAERT, V., “Les effets de la prescription en droit belge” in JOURDAIN, P. en WÉRY, P. (eds.), La 

prescription extinctive. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2010, 105-129 

SENAEVE, P., “Bestaansminimum en familiale solidariteit” in X (eds.), Bestaansminimum. Een 

juridische en sociologische analyse van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht 

op een bestaansminimum, Antwerpen, Kluwer, 1980, 30-57 



X 
 

 

c. Tijdschriftartikelen  

BARBAIX, R., “Enkele aspecten van het verhaal van het OCMW op de gehuwde 

onderhoudsplichtige” (noot onder Brussel 1 december 2009), T.Fam. 2010/5, 105-112 

BARBAIX, R., “Het verhaalsrecht van het O.C.M.W. op onderhoudsplichtigen” (noot onder 

Brussel 20 januari 2004), RW 2005-06, afl. 16, 627-629 

CAPRASSE, F., “Het OCMW en de grenzen van de gezinssolidariteit”, De Gem. 1994, 249-254 

CUYPERS, D. en DE VOS, B., “De menselijke waardigheid en de arbeidsgerechten”, TSR 1999, 495-

560 

DE CRAENE, P., “Verplichtingen van de ouders: enige betwistingen omtrent art. 203 BW”, TGR 

1995, 42-52 

DE JAEGER, D., “Rechtsbescherming tegen overheidsoptreden: toetsingsrecht en bevoegdheid 

van de arbeidsgerechten”, RW 1984-85, 1185-1222 

DE VOS, N., CARLENS, I. en VENY, L. M., “Procederen namens en tegen OCMW”, NJW 2005, 74-85 

FUNCK, H., “La récupération du minimex et de l’aide sociale auprès des débiteurs d’aliments”, 

Soc.Kron. 1985, 294-299 

GERLO, J., noot onder Brussel 5 februari 1986, TBBR 1987-88, 49-50 

PARIS, C., “A nouveau des questions sur les droits du C.P.A.S. à l’égard des débiteurs 

alimentaires”, RGDC 1999, 550-561 

SENAEVE, P., “Onderhoudsplicht en OCMW”, TPR 1987, 185-216  

SIMOENS, D., “Het O.C.M.W.-verhaal op de onderhoudsplichtige familieleden van de geholpen 

persoon”, RW 2005-06, afl. 29, 1121-1131 

SIMOENS, D., “Verhaal van OCMW-hulp op onderhoudsplichtige familieleden: hoe 

‘discretionair’ oordeelt het OCMW?”, Soc.Kron. 2001-02, 63-69 

SIMOENS, D., “O.C.M.W.-beslissing tot terugvordering van financiële hulp bij de kinderen van 

een opgenomen persoon: vatbaar voor toetsing door de rechter?” (noot onder Cass. 17 april 

2000), RW 2000-01, 987-989 

STIJNS, S., SAMOY, I. en LENAERTS, A., “De rol van de wil en het gedrag van partijen bij bevrijdende 

verjaring”, RW 2010-11, 1538-1550 

VAN OEVELEN, A., “Recente ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het burgerlijk 

recht”, RW 2000-01, 1433-1444 

VAN REGENMORTEL, A., “Enkele bedenkingen bij de betekenis en de draagwijdte van het begrip 

openbare orde in het sociaal recht”, TSR 1997, 3-71 

VENY, L. M., “Het leefloon. De actieve welvaartstaat… en het recht op maatschappelijke 

integratie”, NJW 2002, 192-204 

VON FRENCKELL, E., “La prise en compte des revenus du conjoint ou de la personne cohabitant 

avec le débiteur alimentaire pour l’évaluation des ressources de ce dernier” (noot onder Rb. 

Luik 7 december 1998), JLMB 1999, 1049-1050 



XI 
 

 

d. Varia  

SIMOENS, D., SEYNAEVE, T., VAN DER STRAETE, I. en PUT, J., Terugvordering van het 

bestaansminimum en van de kosten van maatschappelijke dienstverlening bij 

onderhoudsplichtige familieleden van de begunstigde, onuitg. eindrapport van een onderzoek 

in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie, Instituut Sociaal Recht 

K.U.Leuven, 2001, 190 p.   



XII 
 

 

BIJLAGEN 

I. INKOMENSGRENZEN VOOR DE TERUGVORDERING BIJ ONDERHOUDSPLICHTIGEN 

  
Basisbedrag 

 
Bedrag op 1 december 2012 

 
Leefloon 

 
€ 16.681,99/jaar te 
vermeerderen met  
€ 2.335,48/jaar per 
persoon ten laste 

 
€ 22.011,89 /jaar te 
vermeerderen met 

€ 3.081,67 /jaar per  
persoon ten laste 

 

 
Kosten van 

maatschappelijke 
dienstverlening met 

inbegrip van kosten voor 
opname en huisvesting 

 
€ 16.681,99/jaar te 
vermeerderen met  
€ 2.335,48/jaar per 
persoon ten laste 

 

 
€ 22.011,89 /jaar te 
vermeerderen met 

€ 3.081,67 /jaar per  
persoon ten laste 

 

  



XIII 
 

 

II. SCHAAL VAN TUSSENKOMSTEN 

Deze is vastgesteld overeenkomstig artikel 50 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het 
algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie en overeenkomstig artikel 
14 van het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.   



XIV 
 

 

Netto belastbaar 
inkomen  (vastgesteld 

overeenkomstig artikel 50 
van het koninklijk besluit van  
11  juli  2002 houdende het 
algemeen reglement 
betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie) 
 
(vastgesteld overeenkomstig 
artikel 14 van het koninklijk 
besluit van 9 mei 1984 tot 
uitvoering van artikel 100bis, 
§ 1, van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn) 

Percentage 
van de 
inkomens-
schijf 
waarmee 
rekening werd 
gehouden 
voor de 
berekening 
van de 
bedragen 
vermeld in de 
tabel van de 
terug te 
vorderen 
maandelijkse 
bedragen 

TERUG TE VORDEREN MAANDELIJKS BEDRAG 
IN FUNCTIE VAN HET AANTAL PERSONEN TEN LASTE 

(BEDRAGEN GELDEND VANAF 1 DECEMBER 2012) 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en 
 meer 

personen 
 ten laste 

€ 22.011,90 - € 25.093,56 15% € 
39 

- - - - - - - - - - 

€ 25.093,57 – € 28.175,23 15% € 
77 

€ 39 - - - - - - - - - 

€ 28.175,24– € 31.256,90 20% € 
128 

€ 77 € 39 - - - - - - - - 

€ 31.256,91– € 34.338,57 20% € 
180 

€ 
128 

€ 77 € 39 - - - - - - - 

€ 34.338,58– € 37.420,24 25% € 
244 

€ 
180 

€ 
128 

€ 77 € 39 - - - - - - 

€ 37.420,25– € 40.501,91 25% € 
308  

€ 
244 

€ 
180 

€ 
128 

€ 77 € 39 - - - - - 

€ 40.501,92- € 43.583,58 30% € 
385 

€ 
308  

€ 
244 

€ 
180 

€ 
128 

€ 77 € 39 - - - - 

€ 43.583,59- € 46.665,25 30% € 
462 

€ 
385 

€ 
308  

€ 
244 

€ 
180 

€ 
128 

€ 77 € 39 - - - 

€ 46.665,26- € 49.746,92 35% € 
552 

€ 
462 

€ 
385 

€ 
308  

€ 
244 

€ 
180 

€ 
128 

€ 77 € 39 - - 

€ 49.746,93- € 52.828,59 35% € 
642 

€ 
552 

€ 
462 

€ 
385 

€ 
308  

€ 
244 

€ 
180 

€ 
128 

€ 77 € 39 - 

€ 52.828,60– € 55.910,26 40% € 
745 

€ 
642 

€ 
552 

€ 
462 

€ 
385 

€ 
308  

€ 
244 

€ 
180 

€ 
128 

€ 77 € 39 



XV 
 

 

€ 55.910,27- € 58.991,93 40% € 
847 

€ 
745 

€ 
642 

€ 
552 

€ 
462 

€ 
385 

€ 
308  

€ 
244 

€ 
180 

€ 
128 

€ 77 

€ 58.991,94- en meer 50% € 
976 

€ 
847 

€ 
745 

€ 
642 

€ 
552 

€ 
462 

€ 
385 

€ 
308  

€ 
244 

€ 
180 

€ 128 

 
 
 


