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1. Waar in de recente rechtsleer(1) een vermindering van het aantal 
wettelijke onderhoudsverplichtingen wordt bepleit, moet worden 
vastgesteld dat het aantal en het belang van deze verplichtingen de 
laatste jaren is toegenomen. Nieuwe onderhoudsvorderingen werden 
door de wet van 14 mei 1981 ingevoerd: 
a. de onderhoudsvordering van de ascendenten ten overstaan van de 
nalatenschap van hun zonder nakomelingen gestorven gehuwde kin
deren(2); 
b. de vordering van de stiefkinderen tot het bekomen van kost, 
onderhoud en opvoeding van hun stiefouder, na het overlijden van 
hun met deze laatste gehuwde ouder(3). Bovendien kan, zeker sinds 
de wet van 14 juli 1976, reeds tijdens het huwelijk, een stiefouder, 
via zijn verplichting bij te dragen in de lasten van het huwelijk, 
gehouden zijn kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen aan de 
in zijn gezin opgenomen stiefkinderen, ook al hebben deze stiefkin
deren zelf geen vordering tegen hem(4). 
Het belang van de burgerrechtelijke onderhoudsverplichtingen is 
toegenomen, nu voor het O.C.M.W. de vroeger voorziene mogelijk
heid om het bestaansminimum of de kosten van maatschappelijke 

(1) Zie bv. SENAEVE, P., ,Onderhoudsplicht en recht op een bestaansminimum", T.P.R., 
1978, 1-36, die voorstelt de onderhoudsverplichtingen te beperken tot de verplichtingen tussen 
echtgenoten en gewezen echtgenoten en de verplichting van de ouders hun kinderen kost, 
onderhoud en opvoeding te verschaffen. 
(2) Artikel 205bis, § 2 B.W. ingevoerd door de wet van 14 mei 1981. 
(3) Artikel 203, tweede lid B.W., ingevoerd door de wet van 14 mei 1981. 
(4) De lasten van het huwelijk omvatten kost, onderhoud en opvoeding van aile kinderen die 
deel uitmaken van het gezin, ongeacht of zij van beide echtgenoten dan wei van een van hen 
zijn: zie verslagHAMBYE, J., Pari. St., Senaat, 1974, nr. 683-2, p. 17, i.v.m. artikel222 B.W.; 
vgl. Rb. Brussel, 26 oktober 1977, R. W., 1977-78, 1453, noot; Rb. Mechelen, 2 februari 1982, 
R. W., 1982-83, 97, noot PAUWELS, J.; PAUWELS, J., Rechten enplichten van gehuwden, 2e 
uitgave 1980, nr. 231; BAETEMAN, G. en GERLo, J., ,Overzicht van rechtspraak (1975-1980), 
Personen- en familierecht, T.P.R., 1981, 914. Zie ook Rb. Brussel, 15 april 1981, R. W., 
1981-82, 1357, noot PAUWELS, J. 
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dienstverlening te verhalen op de onderhoudsplichtigen van de be
gunstigde, de regel wordt(5). 

2. In het geldend Belgisch burgerlijk recht bestaan volgende wettelij
ke onderhoudsverplichtingen, die in vijf grate categorieen kunnen 
ondergebracht worden. 

A. De gemeenrechtelijke onderhoudsverplichting 
Ben wederkerige verplichting levensonderhoud te verschaffen be
staat tussen 
1. bloedverwanten in de rechte lijn (art. 205 en 207 B.W.); 
2. schoonouders en schoonkinderen (art. 206 en 207 B.W.); 
3. adoptant en geadopteerde en diens , wettige" afstammelingen 
(art. 364, eerste lid B.W.)(6); 

B. De verplichting in hoofde van de ouders hun kinderen kost, 
onderhoud en opvoeding te verschaffen 

4. Deze verplichting bestaat zowel in hoofde van wettige(7) als 
natuurlijke ouders, voorzover de afstamming juridisch vaststaat(8); 
5. In hoof de van de waarschijnlijke vad~r bestaat de verplichting een 
jaarlijkse uitkering voor zijn onderhoud en opvoeding te verschaffen 
aan een natuurlijk kind, wiens moederlijke afstamming wel en wiens 
vaderlijke afstamming niet is vastgesteld (art. 340b B.W.); 
6. In hoof de van de adoptant bestaat de verplichting de geadopteer
de kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen, ook al voorziet de 
adoptiewetgeving dit niet uitdrukkelijk. 
7. In hoof de van de pleegvoogd bestaat de verplichting om zijn 
minderjarig pleegkind te onderhouden, op te voeden en in staat te 
stellen de kost te verdienen(9); 

(5) Verslag aan de Koning bij het K.B. nr. 244 van 31 december 1983 (B.S. 25 januari 1984), 
dat verschillende saneringsmaatregelen voorziet i. v .m. de 0 .C.M. W. en daartoe de wetten van 
8 juli 1976 (O.C.M.W.) en 7 augustus 1974 (Bestaansminimum) wijzigt. 
(6) Sinds het arrest Marckx moeten de natuurlijke afstammelingen van de geadopteerde met 
zijn wettige afstammelingen gelijkgesteld worden. 
(7) Art. 203 B.W. tijdens het huwelijk, art. 303 B.W. na echtscheiding. 
(8) Voor de gewone natuurlijke kinderen steunt de verplichting op art. 203 en 337 B.W. en 
op het arrest Marckx, voor de overspelige en bloedschennige kinderen, zoniet op art. 762 tot 
764 B.W., dan toch op het arrest Marckx. 
(9) Artikel1 van titel X, hoofdstuk Ilbis van boek I B.W., ingevoegd bij artikel3 van de wet 
van 21 maart 1969. 
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C. De hulpverplichting tussen echtgenoten 
8. Tussen echtgenoten bestaat een wederkerige hulpverplichting, 
niet aileen wanneer ze samenleven (art. 213 B. W.), maar ook in geval 
van feitelijke scheiding(10), tijdens een echtscheidingsprocedure(11) 
en na scheiding van tafel en bed(12); 
9. Echtgenoten zijn ertoe gehouden naar vermogen bij te dragen in 
de fasten van het huwelijk (art. 221 B.W.); 

D. De onderhoudsverplichting na echtscheiding 
10. In hoof de van de echtgenoot tegen wie de echtscheiding op grond 
van bepaalde feiten werd toegestaan bestaat de verplichting een 
uitkering te betalen aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft 
verkregen (art. 301 B. W .); 
11. In hoofde van de echtgenoot die de echtscheiding op grond van 
feitelijke scheiding heeft verkregen bestaat de verplichting een uitke
ringtot levensonderhoud aan zijn gewezen echtgenoot te betalen (art. 
306 en 307bis B.W.; indien bewezen wordt dat de feitelijke scheiding 
aan deze laatste te wijten is, geldt evenwel een omgekeerde regel; 
12. In hoofde van een van de op grond van feitelijke scheiding, 
gevolg van geestesziekte, uit de echt gescheiden echtgenoten, bestaat 
de verplichting de andere een uitkering tot levensonderhoud te beta
len (art. 307bis B.W.)(13); 

E. De onderhoudsvorderingen ten taste van de nalatenschap 
13. De nalatenschap van de eerststervende echtgenoot is levenson
derhoud verschuldigd aan de langstlevende (art. 205bis § 1 B.W.); 
14. De nalatenschap van een zonder nakomelingen overleden echtge
noot is levensonderhoud verschuldigd aan zijn ascendenten, doch 

(10) In geval van feitelijke scheiding moet de echtgenoot, die van de andere de nakoming eist 
van de verplichtingen van de artikelen 213 of 221 B.W., nog steeds bewijzen dat ontstaan en 
voortduren van de feitelijke scheiding aan de schuld van deze andere echtgenoot te wijten zijn 
(Cass., 12 januari 1979, Arr. Cass., 1978-79, 537). 
(11) Artikel 1280 Ger. W. in geval van echtscheiding (of scheiding van tafel en bed) op grand 
van bepaalde feiten en echtscheiding op grand van feitelijke scheiding: schuld of onschuld van 
de ene of de andere echtgenoot komt dan niet in aanmerking (Cass., 13 maart 1975, Arr. Cass., 
1975, 785; Antwerpen, 5 januari 1977, R. W., 1976-77,2599, noot PAUWELS, J. en GoTZEN, 
R.; Brussel, 11 oktober 1978, R. W., 1978-79, 1283). Tijdens de echtscheidingsprocedure door 
onderlinge toestemrning blijft o.i. de hulpverplichting bestaan, niettegenstaande de bepaling 
van artikel 1288, 4° Ger. W. en de draagwijdte die er meestal aan gegeven wordt. 
(12) Na scheiding van tafel en bed blijft de hulpverplichting aileen bestaan ten voordele van 
de echtgenoot die de scheiding heeft verkregen (art. 308 B.W.). 
(13) Aangenomen wordt dat de eventuele onderhoudsverplichting van een door onderlinge 
toestemming uit de echt gescheiden echtgenoot (art. 1288, 4° Ger. W.) !outer steunt op de 
voorafgaande overeenkomst en geen enkele wettelijke grondslag heeft. 

143 



slechts ten belope van de erfrechten die zij verliezen ten gevolge van 
giften aan de langstlevende echtgenoot (art. 205bis § 2 B.W.); 
15. De nalatenschap van een uitkeringsplichtige op grond van be
paalde feiten of feitelijke scheiding uit de echt gescheiden persoon 
is aan de overlevende gewezen echtgenoot levensonderhoud verschul
digd (art. 301 § 6 en 307bis in fine B.W.); 
16. De nalatenschap van de geadopteerde die zonder ,wettige"(14) 
afstammelingen sterft is levensonderhoud verschuldigd aan de adop
tant (art. 364, tweede lid B.W.); 
17. De nalatenschap van de vader of moeder van een overspelig of 
bloedschennig kind, wiens afstamming juridisch vaststaat, is levens
onderhoud verschuldigd aan dit laatste, tenzij een van beide ouders 
het tijdens zijn leven ,een ambacht heeft geleerd" of levensonder
houd heeft verzekerd (art. 762-764 B.W.)(15); 
18. Het pleegkind dat op het ogenblik van het overlijden van de 
pleegvoogd behoeftig is, moet uit de nalatenschap van de pleegvoogd 
middelen van bestaan verkrijgen(16). Het bedrag ervan wordt ofwel 
van tevoren door een uitdrukkelijke overeenkomst voorzien, ofwel 
nadien in der minne geregeld of door de jeugdrechtbank in geval van 
geschil. 
19. De langstlevende echtgenoot- stiejouder is ertoe gehouden om 
aan de kinderen uit een vorig huwelijk, de natuurlijke en geadopteer
de kinderen van zijn vooroverleden echtgenoot kost, onderhoud en 
opvoeding te verschaffen binnen de grenzen van hetgeen hij uit de 
nalatenschap, bij huwelijkscontract, schenking of testament van 
deze heeft verkregen (art. 203, tweede lid B.W.). Het gaat hier om 
een persoonlijke onderhoudsverplichting van de langstlevende stie
fouder, en niet om een last van de naltenschap van zijn echtgenoot, 
maar toch is er een zekere verwantschap met de onderhoudsvorderin
gen ten laste van de nalatenschap, gelet op de begrenzing voorzien 
in artikel 203, tweede lid B.W. 

(14) Of natuurlijke. 
(15) Na het arrest Marckx mag aangenomen worden dat deze bepalingen geen uitwerking rneer 
kunnen hebben, en dat het overspelig of bloedschennig kind, met een bewezen juridische 
afstarnming, erft zoals het wettig kind, maar geen onderhoud ten laste van de nalatenschap 
kan vorderen. 
(16) Artikel 4 van hoofdstuk Ilbis van titel X van boek I B.W. 
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HOOFDSTUK I 

BEHOEFTEN EN VERMOGEN 

3. Levensonderhoud wordt slechts toegestaan naar verhouding van 
de behoeften van hem die het vordert en van het vermogen van hem 
die het verschuldigd is (art. 208 B.W.). 

AFDELING 1 

BEHOEFTEN VAN DE SCHULDEISER 

Behoeftig zijn betekent niet in een toestand zijn, waarin het levens
noodzakelijke ontbreekt, het is een relatieve noodtoestand waarbij 
rekening wordt gehouden met allerld feitelijke gegevens. 

4. Hij die kan werken en die werk kan krijgen is niet behoeftig(17). 
De rechter kan evenwel oordelen dat de vrouw die nooit enig beroep 
heeft uitgeoefend en geen vakkennis daartoe bezit, en die daarenbo
ven de dagelijkse zorg heeft over het twee en een half jaar oud kind, 
waarvan zij de last niet aan haar moeder overlaat, niet kan worden 
verplicht te gaan werken(18). 

5. Hij die met de opbrengst van zijn kapitaal in zijn behoeften kan 
v~orzien heeft geen recht op levensonderhoud. Het feit dat het 
kapitaal niet voldoende inkomsten oplevert, maakt de bezitter daar
om nog niet behoeftig; het kapitaal kan immers gerealiseerd worden. 
Toch kan de eiser behoeftig zijn alhoewel hij over een vermogen 
beschikt, met name indien hij dit vermogen slechts kan tegeldemaken 
in bijzonder ongunstige voorwaarden(19). 

6. De staat van behoeftigheid wordt beoordeeld met inachtneming 
van de leeftijd, de gezondheidstoestand, de intellectuele mogelijkhe
den en het maatschappelijk midden van de betrokkene. De voordien 
genoten levensstandaard is weliswaar een criterium bij de behoefte
bepaling, maar het enkele feit dat iemand niet dezelfde levensstan-

(17) TERWEE-VAN HILTEN, C.A., Alimentatie, Zwolle, 1972, 117. 
(18) Tenzij en in de mate dat de man geen voldoende middelen zou hebben om haar dezelfde 
levensomstandigheden als v66r de feitelijke scheiding te waarborgen: Cass., 9 maart 1979, 
R. W., 1979-80, 774 t.o.v. de vrouw die tijdens een echtscheidingsprocedure bij wege van 
voorlopige maatregel alimentatie vordert. Zo ook Brussel, 3 april 1962, Pas., 1964, II, 14. 
(19) Cass., 24 juni 1966, Pas., 1966, I, 1366. 
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daard kan voortzetten geeft hem geen recht op een onderhoudsuitke
ring(20). 
De steunplicht mag geen premie zijn voor de luiheid, het gebrek 
lijden moet onvrijwillig zijn. De rechter moet rekening houden met 
de mogelijkheden waarvan de eiser geen gebruik maakt: het werk dat 
hij niet verrichten wil, de zaken die hij niet wil verkopen. 

7. Zeer moeilijk te beantwoorden is de vraag in hoeverre bij het 
bepalen van de graad van behoeftigheid van de schuldeiser van een 
onderhoudsgeld moet rekening gehouden worden met diens gezins
lasten. 
Een vrij algemeen verspreide stellingname daaromtrent is dat levens
onderhoud alles omvat wat noodzakelijk is voor het leven, niet aileen 
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 is, bijvoorbeeld een tweede echtgeno
te en een kind uit het tweede bed, jegens dewelke het kind uit het 
eerste huwelijk van de schuldeiser anders geen enkele verplichting tot 
uitkering van onderhoud had(21). Personen ten laste van de schuldei
ser zijn aileszins aileen zijn echtgenote en zijn opvoedingbehoevende 
kinderen, niet al diegenen die onderhoud van hem kunnen vorde
ren(22). Maar is zelfs deze opvatting niet te ruim? Het lijkt niet 
logisch dat, door een uitbreiding van het begrip behoeftigheid, 
onrechtstreeks aan de schuldenaar een onderhoudsverplichting 
wordt opgelegd, waartoe hij in rechte niet gehouden is(23). 
De gezinslasten mogen in aanmerking genomen worden bij het 
bepalen van de behoeften, maar dit in aanmerking nemen mag niet 
zover gaan dat de schuldenaar een bijkomende, onbestaande, onder
houdsplicht wordt opgelegd. 

8. Omgekeerd moet gesteld worden dat bij het bepalen van de 
behoeften van de schuldeiser ook rekening moet gehouden worden 
met eventuele ,,gezinsinkomsten ,: zo dienen bij het beoordelen van 

(20) DE PAGE, H., Traiti, I, nr. 550bis. 
(21) Cass., 2 januari 1969, R. W., 196&-69, 1372; Pas., 1969, I, 392; Luik, 1 juni 1965, Pas., 
1966, II, 149; Vred. Nijvel, 22 september 1966, T. Vred., 1967, 11; DE PAGE, H., o.c., I, 
nr. 551; DABIN, J., noot onder Cass., 13 februari 1947, R.C.J.B., 1950, 178; KLUYSKENS, 
A., VII, nr. 358. 
(22) VIEUJEAN, E., ,Examen de jurisprudence (1965-69), Personnes", R.C.J.B., 1970, 560: 
een behoeftig schuldeiser kan trouwens niet onderhoudsplichtig zijn; Rb. Brugge, 28 augustus 
1974, R. W., 1974-75, 1592. 
(23) PELISSIER, J., Les obligations alimentaires. Unite ou diversite, thesis, Paris, 1961, 160; 
vgl. MAHILLON, P., V0 Aliments, in R.P.D.B., Compl. dl. III, Brussel, 1969, nr. 58. 
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een vordering inzake alimentatie voor de kinderen na echtscheiding, 
de inkomsten van de nieuwe echtgenoot of van de concubijn in 
rekening te worden gebracht, ook al bestaat er geen eigenlijke 
onderhoudsplicht tussen de juridische of feitelijke stiefouder en de 
kinderen(24). 
Zo kan, in geval van feitelijke scheiding oftijdens een echtscheidings
procedure, het concubinaat van de schuldeiser, en na echtscheiding, 
ook zijn nieuwe huwelijk, zijn behoeften, verminderen(25). 
Zo mag, bij de vaststelling van een uitkering na echtscheiding, 
rekening gehouden worden met de goedschikse hulp die de schuldei
ser van zijn ouders ontvangt, ook a1 is de gewezen echtgenoot v66r 
de ouders gehouden(26). Het gaat hier niet zozeer om principes, maar 
veeleer om een feitenkwestie ter beoordeling van de feitenrechter. Bij 
de beoordeling van de mogelijkheden van de gewezen echtgenoot -
schuldeiser mag evenwel geen rekening gehouden worden met de 
mogelijkheid om een onderhoudsvordering tegen zijn ouders in de 
leiden, aangezien de verplichting van de gewezen echtgenoot deze van 
de ascendenten primeert(27); hier zijn er geen actuele inkomsten. 

AFDELING 2 

VERMOGEN VAN DE SCHULDENAAR 

9. Wat geschreven werd met betrekking tot de behoeften van de 
schuldeiser geldt mutatis mutandis voor ,het vermogen" van de 
schuldenaar. 
Bij het bepalen van de uitkering moet rekening gehouden worden met 
de inkomsten die de schuldenaar normaliter had kunnen verwer
ven(28). 

(24) Vred., St.-Kwintens-Lennik, 25 oktober 1982, R. W., 1982-83, 1943 (al moet de 
echtgenoot-stiefouder wei bijdragen in de lasten van het huwelijk). 
(25) Cass., 14 februari 1975, Arr. Cass. 1975, 663 en R. W., 1974-75, 235 (i.v.m. inkomsten 
uit concubinaat na echtscheiding); Luik, 19 februari 1974, Jur. Liege, 1974-75, 209; 
Antwerpen, 5 januari 1977, R. W., 1976-77, 2599 (concubinaat tijdens 
echtscheidingsprocedure); Rb. Dendermonde, 16 december 1976, R. W., 1976-77, 1973; Rb. 
Brussel, 11 februari 1976 en Brussel, 22 juni 1976, R. W., 1976-77, 937 en 930; Vred. 
Borgerhout, 4 maart 1982, R. W., 1982-83, 471 (concubinaat na echtscheiding); Cass., 3 april 
1975, Arr. Cass., 1975, 834 en Pas., 1975, I, 756; Vred. Tielt, 26 mei 1977 en Rb. Brugge, 
5 januari 1981, T. Not., 1981, 204 (nieuw huwelijk); adde Vred. Merksem, 6 november 1981, 
R. W., 1983-84, 319. 
(26) Anders: Brussel, 28 april 1958, Pas., 1959, II, 87. 
(27) Brussel, 13 november 1973, R. W., 1974-75, 48. 
(28) Cass. 4 april1963, Pas., 1963, I, 853; Gent, 13 oktober 1960, R. W., 1960-61, 948; Luik, 
9 november 1965, Jur. Liege, 1965-66, 114; Rb. Turnhout, 15 december 1977, Turnh. Rechtsl., 
1977-78, 126. 
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Ook te verwachten inkomsten kunnen eventueel in aanmerking geno
men worden(29). 
Om het vermogen van de schuldenaar te bepalen mag de bereidwillige 
hulp hem door zijn ouders verschaft in aanmerking genomen worden 
zonder dat deze overweging mag gezien worden als een onrecht
streekse veroordeling van de schoonouders om aan hurt schoonzoon 
of schoondochter onderhoudsgeld uit te keren(30). Het ,vermogen" 
van de schuldenaar kan eventueel gunstig belnvloed worden door een 
nieuw huwelijk of concubinaat(31). 
Anderzijds kan de draagkracht van de schuldenaar verminderd wor
den door gezinslasten die op bern wegen, zo bijv. wanneer de uitke
ringsplichtige gewezen echtgenoot onderhoudsgeld verschuldigd is 
voor kinderen uit het ontbonden huwelijk(32). Maar ook met nieuwe 
gezinslasten van de schuldenaar moet terdege rekening gehouden 
worden. In eeii belangrijk arrest van 21 aprill983 heeft het Hof van 
Cassatie beslist dat ook de lasten uit het nieuwe huwelijk van de 
schuldenaar, en meer bepaald deze m.b.t. het onderhoud van de 
kinderen van zijn nieuwe echtgenote, invloed hebben op zijn draag
kracht(33). De behoeften van de verschillende onderhoudsgerechtig
den moeten tegen mekaar afgewogen worden(34). 

AFDELING 3 

BIJZONDERE SITUATIE VAN ECHTGENOOT, 

GEWEZEN ECHTGENOOT EN OPVOEDINGSBEHOEVENDE KINDEREN 

§ 1. Ecbtgenoot en gewezen ecbtgenoot 

10. In verschillende arresten legt het Hof van Cassatie de nadruk op 
een belangrijk verschil tussen de o1}derhoudsverplichting van artikel 
205 e.v. B.W. en de hulpverplichting tussen echtgenoten van artikel 
213 B.W.: de hulpverplichting bestaat zelfs als de echtgenoot, die de 
uitvoering ervan vordert, niet behoeftig is(35). 

(29) Vgl. Rb. Brussel, 11 februari 1976, R. W., 1976-77, 937 en Brussel, 22 juni 1976, R. W., 
1976-77, 930 (i. v.m. invaliditeitsvergoeding). 
(30) Luik, 22 december 1971, Pas., 1972, II, 52; Kort ged. Luik, 6 februari 1975, Jur. Liege, 
1975, 299. 
(31) Vred. St.-Kwintens-Lennik, 25 oktober 1982, R. W., 1982-83, 1943. 
(32) Vred. Verviers, 2 april1976, Jur. Liege, 1977, 263; Luik, 22 november 1978, Jur. Liege, 
1979, 105. 
(33) Cass., 21 april1983, J.T., 1983, 663, noot AFSCHRIFT, T. (arg. art. 221 B.W.); Vred. 
Borgerhout, 4 maart 1982, R. W., 1982-83, 471. 
(34) Tussen kinderen, echtgenoten en gewezen echtgenoten bestaat immers geen hierarchie. 
Zie infra, nr. 24. 
(35) Cass., 18 oktober 1963, R. W., 1963-64, 1962; Cass., 2 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 1170. 
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Dit belet niet dat bij het bepalen van een tussen echtgenoten verschul
digde onderhoudsuitkering ook rekening dient gehouden te worden 
met de ,behoeften" van de schuldeiser aan de ene kant en het 
,vermogen" van de schuldenaar aan de andere kant. Maar, met 
inachtneming van behoeften en vermogen, blijft de uitkering niet 
beperkt tot het verschaffen van levensonderhoud- in betrekkelijke, 
ruime zin -, maar wordt bepaald uitgaande van de tijdens het 
huwelijk verworven levensstandaard, of nog precieser met inachtne
ming van de maatschappelijke positie welke de echtgenoot-schuldei
ser tijdens het gemeenschappelijk Ieven genoot(36). De hulpverplich
ting - en a fortiori de verplichting bij te dragen in de lasten van het 
huwelijk(37) - heeft tot doel de meer begoede echtgenoot te ver
plichten zijn partner in zijn levensstandaard te doen delen. 

11. Ook de uitkering na echtscheiding op grond van bepaalde feiten 
moet de onschuldige echtgenoot in staat stellen in zijn bestaan te 
voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven (art. 
301 § 1 B.W.)(38). 
Hetzelfde geldt voor de uitkering na echtscheiding op grond van 
feitelijke scheiding(39), al is er dan sprake van een uitkering tot 
levensonderhoud. 
De wetgever gebruikt de term ,gelijkwaardig", en niet ,gelijkaar
dig": het welvaartspeil moet hetzelfde zijn als tijdens het samenle
ven; de levenswijze (al dan niet werken) mag gewijzigd worden, 
vermits rekening gehouden wordt met de inkomsten en , ,mogelijkhe
den" van de uitkeringsgerechtigde echtgenoot(40). 

12. De langstlevende echtgenoot heeft recht op levensonderhoud ten 
laste van de nalatenschap van zijn vooroverleden echtgenoot, indien 
hij ,ten tijde van het overlijden behoeftig is" (art. 205bis § 1 B.W.). 

(36) Cass., 5 december 1969, Arr. Cass., 1970, 336 en R. W., 1969-70, 1288. 
(37) Zie Cass., 18 oktober 1963, Pas., 1964, I, 179. 
(38) Cass., 2 september 1977, Pas., 1978, I, 4; Cass., 29 september 1978, Pas., 1979, I, 143; 
Cass., 15 februari 1979, Pas., 1979, I, 712; Cass., 5 juni 1980, Pas., 1980, I, 1227; vgl. Brussel, 
16 maart 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1978, 31; Rb. Mechelen, 24 april1979, R. W., 1979-80, 
1176. 
(39) Cass., 23 november 1978, Arr. Cass., 1979, 332, Pas., 1979, I, 344 en R. W., 1979-80, 
771; Cass., 12 maart 1981, R. W., 1981-82, 1336, Pas., 1981, I, 755 en Rev. Trim. Dr. Fam., 
1983, 34; Brussel, 15 juni 1977, J. T., 1978, 10; Brussel, 8 november 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1979, 289; Brussel, 23 mei 1979, R. W., 1979-80, 1996. 
(40) Cass., 12 november 1976, R. W., 1977-78, 181, noot HERMANS, P. V66r de wet van 9 
juli 1975 oordeelde het Hof van Cassatie dat de rechter geen rekening diende te houden met 
de bedrijfsinkomsten die die vrouw verplicht was te verwerven omwille van de verbreking van 
de samenleving (Cass., 7 maart 1968, Arr. Cass., 1968, 897 en R. W., 1967-68, 1948; Cass., 
10 december 1971, Arr. Cass., 1972, 358). 

149 



Hoewel deze onderhoudsvordering haar grondslag vindt in de hulp
verplichting tussen echtgenoten(41), kan in casu niet gesteld worden 
dat de langstlevende echtgenoot recht heeft op een uitkering die hem 
moet toelaten verder te Ieven zoals tijdens het huwelijk. De uitkering 
is, zeker in het Iicht van het nieuwe erfrecht, te beschouwen als een 
, ,laatste toevlucht voor de langstlevende echtgenoot die in relatieve 
nood verkeert"(42). 
Ten onrechte opteert een meerderheid van rechters en auteurs voor 
de toepassing van artikel205bis § 1 B.W. naar het model van artikel 
213 B.W.(43): de hulpverplichting tijdens het Ieven bestaat ook al is 
de echtgenoot niet behoeftig; de onderhoudsplicht van de nalaten
schap daarentegen veronderstelt behoeftigheid van de langstlevende. 

§ 2. Opvoedingsbehoevende kinderen(44) 

13. De verplichting van de ouders hun kinderen, kost, onderhoud 
en opvoeding te verschaffen is zoals de hulpverplichting tussen 
echtgenoten een typische gezinsverplichting. 
Zij is niet afhankelijk van de behoeftige toestand van het kind. Het 
kind kan aanspraak maken op kost, onderhoud en opvoeding in 
overeenstemming met de levensstandaard van de ouders( 45) en, wat 
zijn opvoeding betreft, uiteraard ook in overeenstemming met zijn 
eigen verstandelijke vermogens. 
Niettemin moet ook voor de verplichting kost, onderhoud en opvoe-

(41) DANSAERT, G., Commentaire de Ia loi du 20 novembre 1896 sur les droits successoraux 
du conjoint survivant, Brussel, Bruylant, II (1898), 231; vgl. Cass., 12 juli 1957, Pas., 1957, 
I, 365 en R. W., 1957-58, 1750. 
(42) PUELINCKX-COENE, M., ,De grote promotie van de langstlevende echtgenote", T.P.R., 
1981, 695; CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., De langstlevende echtgenote, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, 198; Rb. Verviers, 14 juli 1954, Pas., 1955, III, 48; vgl. 
het verslag CLAES i.v.m. de uitkering van art. 301 § 6 B.W., Pari. St., Kamer, 1974-75, 
nr. 603/2, 23. 
(43) DELVA, W., ,De ontbinding van het huwelijk door de dood", T.P.R., 1975, 156; 
SWENNEN, L., ,De vordering tot levensonderhoud van de langstlevende echtgenoot ten laste 
van de nalatenschap", R. W., 1981-82, 921; Rb. Antwerpen, 10 november 1954, J.T., 1955, 
495, afkeurende noot van MACHIELS, J .; Rb. Brussel, 6 april1962, Pas., 1962, III, 75; Vred. 
Gent, 3 november 1978, bevestigd door Rb. Gent, 19 december 1979, R. W., 1981-82, 956 en 
954. 
(44) De door artikel203 B.W.aan de ouders opgelegde verplichting houdt niet noodzakelijk 
en niet in elk geval op, de dag waarop het kind meerderjarig wordt, maar kan naar gelang 
de omstandigheden voortduren totdat het kind zelf voor zijn levensonderhoud kan instaan: 
Cass., 14 maart 1980, R. W., 1981-82, 480, noot PAUWELS, J. en Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 
384; Vred. Brugge, 14 mei 1976 en 9 december 1977, R. W., 1979-80, 1783 en 1787, noot 
PAUWELS, J.; Rb. Brussel, 15 april 1981, R. W., 1981-82, 1357, noot PAUWELS, J. 
(45) DE WEERT, F., ,De wettelijke verbintenis van de ouders hun kinderen, kost, onderhoud 
en opvoeding te verschaffen", Studies en voordrachten, VI, 1959, 70; Cass., 12 januari 1978, 
J.T., 1978, 348; Brussel, 18 december i963, Pas., 1965, II, 31; Rb. Brussel, 5 december 1967, 
Pas., 1968, Ill, 12; Vred. Etterbeek, 17 januari 1974, J. T., 1974, 250. 
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ding te verschaffen, rekening gehouden worden met de draagkracht 
van schuldeiser- het kind- en schuldenaars- de ouders. 
Dat rekening moet worden gehouden met de draagkracht van de 
ouders wordt niet betwist(46). 
In hoeverre rekening moet gehouden worden met de inkomsten van 
het kind, is zeer omstreden. 

14. Volgens gezaghebbende auteurs vervullen de ouders een door de 
natuur opgelegde plicht, die in principe geen beloning rechtvaardigt; 
het kind heeft recht op gratis opvoeding(47). In die optiek spelen de 
inkomsten van het kind geen rol, tenzij in de mate dat de ouders er 
het wettelijk genot over hebben. Artikel385, 2° B.W. - dat als last 
van het wettelijk genot ,de kost, het onderhoud en de opvoeding van 
de kinderen overeenkomstig hun vermogen" vermeldt - bestaat dan 
aileen in het belang van de kinderen(48) en wil beletten dat de ouders 
de inkomsten van de goederen van hun kinderen, waarvan ze het 
wettelijk genot hebben, volledig naar eigen goeddunken zouden 
kunnen aanwenden; de ouders mogen zich niet onrechtmatig verrij
ken ten nadele van het kind dat over voldoende middelen beschikt 
om een zeer goede opvoeding te ontvangen, door het deze laatste te 
weigeren; indien het kind een hoger inkom en heeft dan de ouders kan 
het aanspraak maken op kost, onderhoud en opvoeding overeen
komstig zijn inkomen; indien de inkomsten uit het vermogen van het 
kind niet toelaten het kind op te voeden in verhouding tot de 
levensstandaard van het gezin, moeten de ouders bijpassen(49). 
Het zou strijdig zijn met de letter en de geest van artikel 385, 2° 
daaruit af te leiden dat de ouders maar subsidiair gehouden zijn hun 
kinderen kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen(50). 
Deze argumentatie is moeilijk weerlegbaar. De ouders met wettelijk 
genot doen trouwens bij toepassing van artikel 385, 2° voor het 
onderhoud en de opvoeding van hun kinderen geen beroep op 
inkomsten van hun kinderen, maar op eigen inkomsten, vermits die 
inkomsten hen, juist op grond van het wettelijk genot, toekomen. 

(46) Zie evenwel DABIN, J., noot onder Cass., 13 februari 1947, R.C.J.B., 1950, 176 die 
oordeelt dat zelfs onvermogende ouders gehouden blijven (zodat degene die voor hen 
ingesprongen is later een verhaal op hen heeft zo ze vermogend worden). 
(47) DE PAGE, H., I, nr. 766; DABIN, J., o.c., 175; DE WEERT, F., o.c., 72-74. 
(48) DE WEERT, F., o.c., 74. 
(49) DE WEERT, F., o.c., 73; VAN TOMME, F., ,Een vergelijking tussen de verplichtingen 
voorzien door de artikelen 203 en 205, 1 o van het Burgerlijk Wetboek", R. W., 1960-61, 983. 
(50) DE PAGE, H., I, nr. 766. 
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15. Toch dient er de voorkeur aan gegeven te worden, steeds reke
ning te houden met de inkomsten van het kind, ook als de ouders 
daarvan het wettelijk genot niet hebben, niet op grond van artikel 
385, 2°, maar naar analogie met alle andere schuldeisers van onder
houdsgeld. 
De ouders zijn slechts subsidiair gehouden(51). Het is slechts indien 
de inkomsten van het kind niet toereikend zijn dat het excedent van 
de uitgaven ten laste van de ouders valt als een persoonlijke 
schuld(52). 
Een discriminatie tussen ouders die het wettelijk genot bezitten en 
degene die dit niet bezitten, of een onderscheid naargelang de aard 
van de goederen van het kind, is niet te verantwoorden. 

AFDELING 4 

HET OGENBLIK WAAROP DE DRAAGKRACHT VAN PARTIJEN 

MOET GEEVALUEERD WORDEN(53) 

§ 1. Gemeenrechtelijke onderhoudsverplichting 

16. Het laat geen twijfel dat wat betreft de gemeenrechtelijke onder
houdsverplichting (art. 205-206 B.W.), de hulpverplichting tussen 
echtgenoten en de verplichting van de ouders hun kinderen kost, 
onderhoud en opvoeding te verschaffen, de draagkracht van de 
partijen moet geevalueerd worden op het ogenblik dat de rechter 
uitspraak doet over het gevorderde onderhoudsgeld. 
De ontvankelijkheid van de vordering wordt beoordeeld op grond 
van de toestand die bestond op het ogenblik van het indienen van 
het verzoekschrift(54), de gegrondheid op het ogenblik van de uit
spraak van de eerste rechter of van de rechter in beroep, zodat de 
ontwikkeling van de geldelijke situatie van de partijen sedert het 
verzoekschrift wordt in aanmerking genomen(55). 

(51) LAURENT, F., Principesdedroit civil, dl. III, nr. 44; KLUYSKENS, A., VII. nr. 326; Cass. 
fr., 29 juni 1929, D.H., 1929, 393; Brussel, 30 mei 1961, J.T., 1962, 116, noot MAQUET, N. 
(52) Luik, 13 juli 1954, Jur. Liege, 1954-55, 82. 
(53) In bet geval dat geen onderboudsgeld wordt gevorderd voor bet verleden. 
(54) Cass., 23 oktober 1969, Pas., 1970, I, 170. 
(55) Cass. fr., 18 februari 1976,D., 1976, I.R., 138; Cass. fr., 25 januari 1977, D., 1977, I.R., 
172. Indien de vrederecbter in eerste aanleg ten onrechte bij wege van voorlopig uitvoerbare 
bescbikking een onderboudsgeld of een sommendelegatie toekent, en zijn bescbikking door 
de recbtbank van eerste aanleg wordt vernietigd, kan de scbuldenaar bet betaalde 
onderboudsgeld of de gedelegeerde sommen terugvorderen (Rb. Hasselt, 14 april1975, R. W., 
1975-76, 1893, noot SENAEVE, P., i.v.m. sommendelegatie;.anders, i.v.m. sommendelegatie: 
Brussel, 23 oktober 1974, Pas., 1975, II, 60 en Rev. Not., 1975, 84, noot STENGERS, M.L.). 
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Gelet op de veranderlijkheid van behoeften en middelen om ze te 
voldoen is ook de gemeenrechtelijke onderhoudsverplichting, die 
gedurende gans het Ieven bestaat, essentieel tussentijds en onbeperkt 
veranderlijk. Nochtans is in artikel 209 B.W. aileen sprake van 
,ontheffing of vermindering" van het levensonderhoud , wanneer 
hij die het levensonderboud verstrekt of bij die bet geniet, tot 
zodanige staat komt dat de ene bet niet meer kan verscbaffen of de 
andere het niet meer nodig beeft"; van een mogelijkheid tot verbo
ging is geen sprake. Maar vrij algemeen wordt aangenomen dat bet 
levensonderboud zowel verboogd, bij toename van de beboeften van 
de scbuldeiser of van bet vermogen van de scbuldenaar, als verlaagd, 
bij vermindering van de beboeften van de schuldeiser of van bet 
vermogen van de schuldenaar, kan worden(56). De verhouding tus
sen de behoeften van de scbuldeiser enerzijds en bet vermogen van 
de scbuldenaar anderzijds moet niet aileen op bet ogenblik van bet 
toestaan van de uitkering, maar ook later blijven bestaan. 

§ 2. Uitkering na echtscheiding 

17. Wat de beoordeling van de draagkracbt van gewezen ecbtgeno
ten betreft, stellen zicb geen problemen, indien over de vordering op 
grond van artikel301 B.W. uitspraak wordt gedaan in bet vonnis dat 
de ecbtscbeiding toestaat: de actuele inkomsten van scbuldeiser en 
scbuldenaar worden in aanmerking genomen(57). 
De vordering kan echter ook nadien bij afzonderlijke vordering 
worden ingesteld voor de vrederecbter. 
V66r de wet vari 9 juli 1975 werd aangenomen dat de recbter zich 
op bet ogenblik van de overscbrijving van bet vonnis of arrest dat 
ecbtscbeiding toestond moest plaatsen om de draagkracht van de 
partijen te evalueren, ook indien de eis tot alimentatie slechts na bet 
definitief worden van de ecbtscheiding werd ingediend(58). 

18. Na de wet van 9 juli 1975 is deze vraag zeer omstreden. Een 

(56) Vgl. Cass., 23 februari 1962, Pas., 1962, I, 721 en Cass., 7 februari 1963, Pas., 1963, 
I, 649. 
Een radikale wijziging in de toestand der partijen is niet vereist (Cass., 7 februari 1963, gecit.). 
De bestaande regeling blijft echter wei gelden tot een andere is tussengekomen (Cass., 9 
september 1975, Pas., 1976, I, 43). 
(57) En bv. niet de inkomsten die de schuldeiser genoot op het ogenblik van de feitelijke 
scheiding: Cass., 2 september 1977, Arr. Cass., 1978, 7 en Pas., 1978, I, 4. 
(58) Cass., 18 november 1965, Pas., 1966, I, 373 en J.T., 1967, 165, noot MAssoN, J.P. en 
CoPPIETERS 'T WALLANT, M. Anders: de vroegere rechtspraak die de toestand in acht nam 
op het ogenblik van het toestaan van de echtscheiding: Cass., 4 april1963, Pas., 1963, I, 853. 
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belangrijk deel van rechtsleer en rechtspraak opteert blijkbaar voor 
devroegere oplossing(59) en houdt b.v. geen rekening met de behoef
tigheid van de schuldeiser die na de echtscheiding is ontstaan. 
Deze oplossing lijkt nochtans moeilijk te verenigen met de nieuwe 
regel van de beperkte veranderlijkheid van de uitkering(60), die 
inhoudt dat de uitkering na echtscheiding kan verhoogd of verlaagd 
worden(61). ' 
De uitkering kan verlaagd worden indien de behoeften van de schuld
eiser of de inkomsten van de schuldenaar gevoelig verminderd zijn; 
de uitkering kan verhoogd worden indien de behoeften van de 
schuldeiser duidelijk groter geworden zijn. 
Een verhoging van de inkomsten van de schuldenaar heeft weliswaar 
geen verhoging van de uitkering tot gevolg(62), maar aileen indien 
de levensstandaard van tijdens het samenleven aan de schuldeiser 
reeds verzekerd is(63). 
Artikel 301 § 3 B.W. bepaalt weliswaar aileen dat de uitkering kan 
verhoogd of verlaagd worden indien ze ontoereikend is geworden of 
niet meer verantwoord is, wat veronderstelt dat er al een uitkering 
is. Maar zou het niet onlogisch en onbillijk zijn de inkomsten van 
de gewezen echtgenoten anders te apprecieren naargelang de uitke
ring voor het eerst wordt gevraagd ofniet? 
Artikel 301 § 1 B. W. kan logisch aileen als volgt ontleed worden: bet 
referentiepunt is de levensstandaard tijdens het samenleven. Berst 

(59) NuYTINCK, H. en VAN LooK, M., Het onderhoud na echtscheiding en scheiding van tafel 
en bed naar Belgisch recht, preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het 
recht van Belgii! en Nederland, Zwolle, 1976, 69; RENCHON, J.L., ,Des vicissitudes de la 
legislation beige sur le divorce", Ann. Dr., 1976, nr. 75, p. 43 e.v. (vgl. evenwel nr. 106); 
RIGAUX, F. enMEULDERS-KLEIN, M.T.,Lespersonnes, t. I, Mise a jour 1978, nr. 131, p. 82; 
Cass., 2 september 1977, gecit. (impliciet); vgl. Cass., 23 november 1978, Pas., 1979, I, 344 
en R. W., 1979-80, 771; Rb. Luik, 22 februari 1979, Jur. Liege, 1979, 246; Vred. Deurne, 21 
december 1979, R. W., 1981-82, 827; Rb. Brussel, 30 april1981, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 
59; Vred. Hoei, 17 maart 1977, J. T., 1977, 506 (aarzelend). 
(60) Vred. St.-Kwintens-Lennik, 23 november 1981, R. W., 1983-84, 1097. In dezelfde zin: 
JON OMANS, C., , ,La pension apres divorce'', in Le contentieux conjugal, (Ed.) J eune Barreau, 
Liege, 1984, 175, die verwijst naar Cass., 12 januari 1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 139, 
waar rekening gehouden wordt met de inkomsten door de vrouw gehaald uit een na de 
overschrijving van de echtscheiding aangevangen beroepsbedrijvigheid. Vgl. Vred. Etterbeek, 
10 juli 1978, bevestigd door Rb. Brussel, 10 december 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 412, 
i.v.m. een vordering ingeleid na echtscheiding op grond van feitelijke scheiding (waar de 
uitkering, in tegenstelling tot deze van artikel 301 B.W., onbeperkt veranderlijk is). 
(61) Waar het vroegere artikel 301 B.W. in fine aileen bepaalde dat de uitkering mocht 
ingetrokken worden als ze niet meer nodig was, zodat een verhoging van de behoeften van 
de schuldeiser of een verhoging of vermindering van de inkomsten van de schuldenaar niet 
in aanmerking kwamen (Cass., 10 februari 1975, R. W., 1974-75, 2131). Vgl. Cass. fr., 17 
januari 1958, D., 1958, J., 247. 
(62) Cass., 15 februari 1979, Pas., 1979, I, 712 en R. W., 1979-80, 641. 
(63) Zie verslag Claes, p. 20. 
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wordt daarnaar gekeken. Vervolgens wordt rekening gehouden met 
de actuele inkomsten van de echtgenoot-schuldeiser en de echtge
noot-schuldenaar, dit zijn de inkomsten op het ogenblik van het 
instellen en beslechten van de vordering tot het bekomen van een 
uitkering na echtscheiding. 
De lege ferenda kan eventueel voorgesteld worden aileen een verla
ging van de behoeften van de schuldeiser of van de inkomsten van 
de schuldenaar in overweging te nemen - zowel bij de wijziging als 
bij het eerst toestaan van de uitkering na echtscheiding - en niet een 
verhoging van de behoeften van de schuldeiser of van de inkomsten 
van de schuldenaar. 

§ 3. Onderhoudsvordering van de Iangstlevende echtgenoot ten laste 
van de nalatenschap 

19. De langstlevende echtgenoot is gerechtigd tot onderhoud indien 
hij ,ten tijde van het overlijden" behoeftig is. Het vermogen van de 
erflater moet slechts instaan voor de staat van behoefte die het gevolg 
is van het overlijden; behoeftigheid die ontstaat ingevolge latere 
omstandigheden komt niet in aanmerking(64). 
Het bedrag van de uitkering wordt bepaald met inachtneming van 
de inkomsten of mogelijkheden (via kapitaal of arbeid) van de 
schuldeiser, waaronder begrepen aile aanspraken die de langstleven
de kan laten gelden uit hoofde van overlijden: aandeel in de gemeen
schap, erfrechtelijke aanspraken, huwelijksvoordelen en contractue
le erfstellingen, te verwachten overlevingspensioen, levensverzeke
ringskapitaa1. .. (65). Maar bij het vaststellen van de uitkering moet 
eveneens rekening gehouden worden met het belangrijke feit dat ze 
als last van de nalatenschap voornamelijk door de langstlevende zelf 
moet gedragen worden! 
De goederen die in aanmerking komen voor de bepaling van de 
draagkracht van de nalatenschap(66) worden gewaardeerd op het 
ogenblik van het overlijden(67); latere waardevermeerderingen of 
waardeverminderingen spelen geen rol. 

(64) DANSAERT, G., I, nrs. 32, 85 en 183; II, nr. 179; Rb. Brussel, 21 juni 1950, Rev. Prat. 
Not., 1950, 276. Anders: DELVA, W., o.c., T.P.R., 1975, 156 die behoeftigheid ontstaan 
binnen de vervaltermijn van 1 jaar te rekenen van het overlijden schijnt te aanvaarden. Zie 
ook de kritiek van PUELINCKX-COENE, M., o.c., 695 en SWENNEN, L., o.c., 923. 
(65) ZiePUELINCKX-COENE, M., o.c., 699; CASMAN, H. en VASTERSAVENDTS, A., o.c., 197; 
verslag CooREMAN, p. 11. 
(66) Goederen aanwezig op het ogenblik van het overlijden, daarin begrepen aile legaten en 
contractuele erfstellingen, en niet de schenkingen. 
(67) Cass., 12 juli 1957, R. W., 1957-58, 1750; Cass., 11 mei 1962, Pas., 1963, I, 1022; R. W., 
1962-63, 1340. 
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20. Het steungeid kan niet verhoogd worden: de toegenomen be
hoefte van de Iangstlevende echtgenoot of de verhoogde draagkracht 
van de naiatenschap komen niet in aanmerking. Het onderhoudsgeid 
kan wei verminderd of afgeschaft worden, niet wanneer de draag
kracht van de nalatenschap afneemt(68), maar wei indien de Iangstle
vende echtgenoot het minder of niet meer nodig heeft(69). 

HOOFDSTUK II 

HET VORDEREN VAN ONDERHOUDSGELD 
VOOR HET VERLEDEN 

21. In zijn arrest van 2 juni 1978(70) bevestigt het Hof van Cassatie 
dat de in de artikeien 203 en 303 vermeide verbintenissen ten behoeve 
van de kinderen bestaan afgezien van eike vordering ingesteid ten 
einde uitvoering ervan te krijgen. 
Vroeger had het Hof van Cassatie dit reeds beslist voor de huipver
plichting tussen echtgenoten van artikei 213 B.W.(71). 
Zo kan een rechter, zonder enige wetsbepaiing te schenden, beslissen 
dat, hoewei de moeder pas met een gedinginieidend verzoekschrift 
van 12 mei 1976 de veroordeling van de vader tot het nakomen van 
de verbintenissen die hem opgeiegd worden door de artikeien 203 en 
303 B.W. gevorderd heeft, die vader verplicht is bij te dragen in het 
onderhoud en de opvoeding van hun minderjarige zoon vanaf 1 
augustus 1972, datum vanaf weike hij aan die verplichtingen is te kort 
gekomen(72). 
De rechtsspreuk ,onderhoudsgeid Iaat geen achterstallen" geidt dus 
alleszins niet voor de bijzondere onderhoudsverplichtingen van de 
ouders t.o.v. hun opvoedingbehoevende kinderen en tussen echtge
noten. 

22. In bewust arrest van 2 juni 1978 stelt het Hof van Cassatie 
uitdrukkelijk dat hoewei de rechtsspreuk ,onderhoudsgeid Iaat geen 
achterstallen" geen rechtsregei met aigemene draagwijdte van ons 

(68) Zie SwENNEN, L., o.c., 929-931. 
(69) Anders: Van Biervliet, J., Les successions, Leuven-Parijs, 1937, 137. 
(70) Cass., 2 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 1173, R. W., 1978-79, 904, Rev. Trim. Dr. Pam., 
1979,78, noot RENCHON, J.L. en Pas., 1978, I, 1142; vgl. Cass. civ., 29 oktober 1980, J.C.P., 
1981, IV, 22. 
(71) Cass., 10 januari 1958, Pas.; 1958, I, 478 en Cass., 20 februari 1964, Pas., 1964, I, 657. 
(72) Cass., 2 juni 1978, gecit. 
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positief recht is, uit de artikelen 205 tot 211 B.W. dient te worden 
afgeleid dat de onderhoudsgelden in principe slechts verschuldigd 
worden wanneer zij door de schuldeiser aangevraagd worden(73). 
Deze visie moet minstens genuanceerd worden. De onderhoudsver
plichting ontstaat zodra de drie elementen door de wet vereist -
behoeftigheid van de schuldeiser, vermogen van de schuldenaar en 
het bestaan van een band van bloed- of aanverwantschap tussen 
beide - tegelijk aanwezig zijn(74). 
De omstreden regel ,steungeld maakt geen achterstallen" heeft 
hoogstens de draagwijdte van een vermoeden iuris tantum, een 
eenvoudig vermoeden van afwezigheid van behoeften(75): de schuld
eiser wordt vermoed niet behoeftig geweest te zijn zolang hij geen 
steungeld heeft gevorderd. Dit vermoeden is vatbaar voor tegenbe
wijs: de eiser kan steungeld vragen voor het verleden als hij bewijst 
dat hij vroeger slechts met de hulp van derden of door het aangaan 
van een lening in zijn onderhoud kon voorzien. Maar zelfs aldus 
opgevat is de regel betwistbaar. Het vermoeden dat wie werkelijk 
behoeftig is onverwijld een rechtsvordering tot het bekomen van 
onderhoudsgeld instelt wordt tegengesproken door de feiten: vele 
behoeftige ouders schrikken er bijvoorbeeld voor terug hun kinderen 
voor de rechtbank te dagen en dezen worden slechts verontrust door 
het verhaal van het centrum voor maatschappelijk welzijn(76). Het 
verhaalrecht dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
bezitten tegen de verwanten van een behoeftige voor wiens onder
houd zij hebben ingestaan(77) bewijst op zichzelf dat elke familiale 
onderhoudsverplichting bestaat afgezien van het instellen van een 

(73) Cass., 2 juni 1978, gecit.; vgl. Kort ged. Namen, 11 oktober 1976 en Rb. Namen, 17 
september 1976, Rev; Reg. Dr., 1977,231, noot MATHIEU, P.; in dezelfde zin: DE PAGE, H., 
I, ms. 553 en 562; KLUYSKENS, A., VII, m. 361; Brussel, 22 apri11959, Pas., 1959, II, 266; 
Rb. Brussel, 23 juni 1963, Pas., 1965, III, 33; Vred. Kortrijk, 24 september 1980, R. W., 
1981-82, 617. 
(74) Luik, 14 november 1979, Jur. Liege, 1980, 49 en T. Vred., 1980, 124; Rb. Neufchiiteau, 
26 mei 1976, Rev. Reg. Dr., 1977, 94; RENCHON, J.L., ,L'adage aliments ne s'arreragent 
pas", nootonderCass., 2juni 1978,Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 79e.v.; BAX,M., o.c.,R. W., 
1979-80, 1757; SWENNEN, L., ,De onderhoudsplicht in het burgerlijk recht: algemene 
beginselen", in Onderhoudsgeld, Brussel1978, ms. 33-35, p. 20-21; VIEUJEAN, E., ,Exam en 
de jurisprudence, Personnes", R~C.J.B., 1970,568. 
(75) Cass. fr., 1 juni 1976, Rep. Defr., 1977, 385, opm. SOULEAU; vgl. Vred. Namen, 23 
november 1977, Rev. Reg. Dr., 1978, 492; Vred. St.-Genesius-Rode, 6 december 1982, R. W., 
1983-84, 2902. Zie in verband met dit adagium ook: PEYREFITTE, L., ,Considerations sur 
Ia regie 'Aliments n'arreragent pas'", Rev. Trim. Dr. Civ., 1968, 302 e.v.; GHESTIN, J., ,La 
regie 'Aliments n'arreragent pas'", Melanges J. Brethe de Gressaye, 295 e.v.; MASSIP, J., 
noot onder Paris, 23 januari 1976 en 18 oktober 1977, Rep. Defr., 1978, art. 31665; P!NTENS, 
W., noot onder Vred. Brasschaat, 30 juni 1976, R. W., 1976-77, 1271. 
(76) VIEUJEAN, E., o.c., R.C.J.B., 1970, 569. 
(77) Artikel98 § 2 wet 8 juli 1976 (O.C.M.W.); vroeger: artikel17 wet 2 april1965 (C.O.O.). 
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vordering tegen die verwanten. Het vermoeden heeft trouwens geen 
zin in het geval dat onderhoudsgeld gevraagd wordt voor het verle
den: op grond van de regel , ,actori incumbit probatio'' moet de eiser 
zijn behoeftigheid in aile geval bewijzen (en het ,vermoeden" dus 
uiteraard weerleggen). En op de achterstallige termijnen van reeds 
toegestaan onderhoudsgeld is het adagium evenmin toepasselijk: het 
is immers strijdig met een wettekst, want luidens artikel 2277 B. W. 
verjaren termijnen van uitkeringen tot onderhoud slechts door ver
loop van vijf jaren; dit artikel maakt trouwens geen onderscheid 
tussen reeds gevorderd en nog niet gevorderd steungeld(78). Wanneer 
het Hof van Cassatie zegt , ,dat de onderhoudsgelden in principe 
slechts verschuldigd worden wanneer ze door de schuldeiser aange
vraagd worden'' doet het Hof aileen uitspraak over het ogenblik 
vanaf wanneer onderhoudsgeld opeisbaar wordt, niet over het ogen
blik vanaf wanneer de onderhoudsverplichting bestaat. 

23. Kan de onderhoudsschuldeiser onderhoudsgeld voor het verle
den vragen, dan moet de scbuldenaar met terugwerkende kracbt 
herziening van het onderhoudsgeld kunnen vragen, indien hij bewijst 
dat de gewijzigde verhouding tussen behoeften enerzijds en vermo
gen anderzijds dergelijke herziening wettigde(79). 
W aar het Hof van Cassatie stelt dat de beslissing tot toe kenning van 
levensonderhoud haar uitwerking behoudt zolang de schuldenaar 
geen ontbeffing of vermindering beeft bekomen met toepassing van 
artikel 209 B.W.(80) kan daar niet uit afgeleid worden dat de 
onderhoudsverplichting slecbts een einde kan nemen vanaf het inlei
den van de vordering tot ontbeffing of vermindering. Uit artikel209 
blijkt eerder het tegendeel. De onderhoudsverplichting neemt een 
einde op het ogenblik dat de bestaansvoorwaarden niet meer aanwe
zig zijn, d.i. , wanneer hij die bet levensonderhoud verstrekt of bij 
die het geniet, tot zodanige staat komt dat de ene het niet meer kan 
verschaffen of de andere bet niet meer nodig heeft" (art. 209 B.W.). 
Het feit dat een onderhoudsvonnis moet uitgevoerd worden totdat 
een nieuw vonnis de schuldenaar van de uitvoering ontlast raakt de 
grond van het recht niet; het betreft aileen de procedure: , ,Ia force 

(78) Zie MASSIP, J., o.c., 434; Gent, 24 december 1980, R. W., 1980-81, 2261: maar de 
verjaring is geschorst tussen echtgenoten, zelfs als ze feitelijk gescheiden Ieven. 
(79) Cass. fr., 5 januari 1938, Pas., 1939, II, 18; Rb. Gent, 8 november 1893, Pas., 1894, 
Ill, 24. 
(80) Cass., 5 september 1979,R. W., 1979-80, 1863, nootDUPONT, L. en Rev. Trim. Dr. Fam., 
1981, 8, kritische nootPREUMONT, M.; Cass., 9 september 1975, Arr. Cass., 1976, 49 en Pas., 
1976, I, 43. 
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executoire d'un jugement est une notion de technique judiciaire 
independante du fond du droit. L'execution d'une decision non 
fondee en droit n'a rien d'exceptionnel"(81). Terecht beslist de 
rechtbank te Brussel in een vonnis van 6 mei 1980 dan ook dat, 
wanneer de vader - zonder milddadig inzicht - de betaling heeft 
voortgezet van een bij vonnis vastgestelde onderhoudsuitkering die 
zijn bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding van het kind 
vertegenwoordigt, terwijl het kind reeds werkte en in zijn onderhoud 
door eigen middelen voorzag, hij het recht heeft- naast de intrek
king met terugwerkende kracht van de veroordeling tot bet betalen 
van onderhoudsgeld - de terugbetaling van de niet-verschuldigde 
bedragen te vorderen(82). Het is niet vereist dat hij bij vergissing 
betaalde, omdat hij niet wist dat zijn zoon zelf in zijn onderhoud kon 
voorzien. Artikel 1235 B.W. stelt die vereiste niet: hetgeen betaald 
is zonder verschuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd. 

HooFDSTUK III 

HIERARCHIE OF SAMENLOOP VAN 
ONDERHOUDSPLICHTIGEN 

24. Het gebeurt vaak dat een behoeftig persoon meerdere personen 
kan aanspreken om hun onderhoudsplicht jegens hem te vervullen. 
Zeer omstreden is de vraag of deze aileen successief, dan wei cumula
tief kunnen aangesproken worden. Een deel van de rechtspraak en 
rechtsleer opteert voor een hierarchie tussen de mogelijke schulde
naars(83), een ander deel kiest voor de samenloop der schtilde
naars(83bis). 
Vooraleer na te gaan of al dan niet een zekere volgorde moet in acht 
genomen worden bij het aanspreken van de steunplichtigen moeten 
enkele punten duidelijk gesteld worden. 
1. Drie gevallen blijven buiten de controverse, omdat de steunplicht 

(81) KRINGS, M., ,La repetition d'arrerages payes a un creancier d'aliments", noot onder 
Rb. Brussel, 6 mei 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 329. 
(82) Rb. Brussel, 6 mei 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 323. Anders: Vred. Deurne, 14 
december 1973, T. Vred., 1975, 44. 
(83) Zo bv. DE PAGE, H., I, nr. 557; KLUYSKENS, A., VII, nr. 438; Rb. Antwerpen, 20 mei 
1955, R. W., 1955-56, 1344; Brussel, 31 december 1957, R. W., 1957-58, 1637; Vred. 
Borgerhout, 23 februari 1960, R. W., 1959-60, 1563. 
(83bis) Zo b.v. LAURENT, F., III, nrs. 64-65; DABIN, J., noot, R.C.J.B., 1950, 184; Gent, 
13 juli 1951, R. W., 1951-52, 1131; Rb. Antwerpen, 13 juni 1953, R. W., 1954-55, 1678; Rb. 
Kortrijk, 7 maart 1957, Pas., 1958, III, 90. 
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als dusdanig door een gelijkaardige, meer fundamentele verplichting 
wordt geprimeerd: 
a. de verplichting der ouders hun kinderen kost, onderhoud en 
opvoeding te verschaffen (art. 203 B. W.) gaat v66r de gemeenrechte
lijke onderhoudsverplichting van bloed- en aanverwanten (art. 
205-206 B.W.)(84); 
b. de hulpverplichting van de echtgenoot primeert eveneens de on
derhoudsverplichting van bloed- en aanverwanten(85). Hetzelfde 
geldt voor de onderhoudsverplichting ten laste van de nalatenschap 
van de v66roverleden echtgenoot(86) en voor de onderhoudsplicht 
van de uit de echt gescheiden echtgenoot(87); 
c. de onderhoudsplicht van de adoptant (art. 364, lid 3 B.W.) gaat 
die van de oorspronkelijke ouders van de geadopteerde vooraf. 
Aileen het derde geval wordt uitdrukkelijk door de wet geregeld, 
maar over de twee eerste vormen van hierarchie zijn rechtspraak en 
rechtsleer het vrijwel(88) unaniem eens. 
2. Aangenomen moet ook worden dat de echtgenoten en de kinde
ren, - zowel wettige als natuurlijke(89) - wier opvoeding niet 
voltooid is, als onderhoudsgerechtigden op gelijke voet staan. 
Moeilijker is het de juiste positie van de gewezen echtgenoot te 
bepalen(90). Voor de op grond van bepaalde feiten of feitelijke 
scheiding gescheiden echtgenoot stelt zich de vraag of hij samen met 
de (nieuwe) echtgenoot en de minderjarige kinderen is gerechtigd of 
na hen. 
Vermits bij het bepalen van de draagkracht van een onderhouds
plichtige rekening moet worden gehouden met zijn gezinslasten, zou 
vooropgezet kunnen worden dat de gewezen echtgenoot na de echtge
noot en de in het gezin opgenomen kinderen gerechtigd is, maar v66r 
de andere bloed- en aanverwanten. 
Deze hierarchische constructie lijkt in de huidige maatschappelijke 

(84) Cass., 20 februari 1964, Pas., 1964, I, 656. 
(85) Cass., 10 januari 1958, Pas., 1958, I, 478 en R. W., 1958-59, 1585; Cass., 27 juni 1969, 
Pas., 1969, I, 938; Gent (Ver.k.), 6 januari 1960, Pas., 1961, II, 183; Rb. Bergen, 26 maart 
1975, Pas., 1976, II, 2. 
(86) Cass., 12 juli 1957, Pas., 1957, I, 1365 en R. W., 1957-58, 1750. 
(87) Gent, 25 mei 1849(!), Pas., 1849, II, 233. Zie infra, noot 91. 
(88) Anders: LAURENT, F., III, nr. 65. 
(89) Zonder enige wettelijke rechtsgrond beslist een vonnis van de burgerlijke rechtbank te 
Brussel van 26 oktober 1977 dat de verplichtingen van een gehuwde tot hulp, onderhoud en 
bijdrage in de lasten van zijn wettig gezin voorrang hebben op de plichten die hij zou hebben 
t.o.v. zijn onwettige kinderen (R. W., 1977-78, 1453). 
(90) De rechten van de door onderlinge toestemming uit de echt gescheiden echtgenoot zijn 
definitief bepaald door de voorafgaande overeenkomst en blijven hier buiten beschouwing. 
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context, en mede gelet op het ontbreken van een uitdrukkelijke 
wetsbepaling, niet haalbaar. Veeleer moet gesteld worden dat het 
alimentatierecht van de ex-echtgenoot en van de nieuwe echtgenoot 
op dezelfde hoogte staan(91). 

25. De controverse blijft dus verder uitsluitend gesitueerd binnen het 
kader van de artikelen 205 en 206 B.W., voor het geval dat meerdere 
bloedverwanten in verschillende graad of bloedverwanten en aanver
wanten potentiele steunplichtigen zijn. Dit veronderstelt natuurlijk 
dat zij vermogend zijn: iemand die onvermogend is kan geen schulde
naar van een onderhoudsverplichting zijn(92). Vermogende bloed
verwanten in gelijke graad zijn uiteraard samen gehouden, tussen 
hen is er altijd samenloop. 
Voorstanders van de hierarchie der onderhoudsschuldenaars beroe
pen zich op de traditie(93), op de familiale solidariteit, die hechter 
is naarmate de familiebanden enger zijn, en op de rechtszekerheid. 
De hierarchie zou dan de volgende zijn: 
a. de bloedverwanten zijn gehouden v66r de aanverwanten; 
b. de descendenten zijn gehouden v66r de ascendenten; 
c. de bloedverwanten in naaste graad zijn gehouden v66r de bloed
verwanten in verdere graad(94). 
Voorstanders van de samenloop steunen voornamelijk op het stil
zwijgen van de wet(95) en op de billijkheid. 
Uit het oogpunt van de principes verdient het hierarchisch stand punt 
allicht de voorkeur. Uit het praktisch oogpunt is het echter te 
verwerpen, als strijdig met het belang van de schuldeiser, in casu een 
levensbelang. 
Vanuit strikt hierarchisch standpunt zou de bewijslast van de schuld
eiser veel te zwaar zijn: hij moet ofwel bewijzen dat hij de naaste 
verwant heeft aangesproken, ofwel dat hij de naaste vermogende 

(91) Zo ook PAUWELS, J., noot onder Vred. Borgerhout, 4 rnaart 1982, R. W., 1982-83, 474. 
Deze oplossing geldt in Nederland op grond van een uitdrukkelijke wettekst (art. 392.3 en 400 
N.B.W.). In Duitsland daarentegen wordt een zekere prioriteit verleend aan de gewezen 
echtgenoot (§ 1582 B.G.B.). Luidens een vonnis van de vrederechter te St.-Kwintens-Lennik 
dd. 23 november 1981 prirneert de verplichting van artikel303 B.W. deze van artikel301 B.W. 
(R. W., 1983-84, 1097). 
(92) Cass., 20 februari 1964, Pas., 1964, I, 656, rnotieven. 
(93) PoTHIER, R.J., Oeuvres, Dupin, Paris, 1825, VI, nr. 387. 
(94) Zie DE PAGE, H., I, nr. 557. 
(95) De wetgever voorziet de hiilrarchie niet. De woorden ,eveneens en in dezelfde 
ornstandigheden" van artikel 206 B.W. kunnen evenwel niet ingeroepen worden ten gunste 
van de samenloop. ,Eveneens" betekent ,ook" en niet ,evenzeer" (vgl. in de Franse tekst 
,egalernent"). 
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verwant heeft aangesproken, dat de naastere verwanten onvermo
gend zijn of in gebreke blijven hun verplichting uit te voeren. 
Het kadert best met het gezegde , ,Primum vivere, deinde philosopha
ri" dat de schuldeiser om het even welke schuldenaar kan aanspre
ken(96), zonder dat deze hem kan verplichten andere schuldenaars 
aan te spreken. De aangesproken schuldenaar kan wei zelf de andere 
schuldenaars in de zaak roepen(97). Hij kan eveneens schuldvermin
dering vragen, rekening houdend met het bestaan, de bereikbaarheid 
en het vermogen van de andere schuldenaars, faktoren die hij dan 
moet bewijzen. Het feit dat de schuldeiser over een vordering be
schikt tegen deze laatsten vermindert immers zijn behoeften(98). 
Indien meerdere schuldenaars in het geding werden geroepen stelt de 
rechter het bedrag van het door ieder van hen verschuldigde onder
houdsgeld vast, rekening houdend met hun respectievelijke inkom
sten en met hun graad van verwantschap met de schuldeiser(99). 
De schuldenaars die tot het betalen van een onderhoudsgeld werden 
veroordeeld hebben een verhaal tegen degenen die niet in het geding 
werden geroepen. 

AFDELING 5 

SAMENLOOP VAN VERSCHILLENDE ONDERHOUDSVORDERINGEN, 
AL OF NIET TEN LASTE VAN DE NALATENSCHAP 

26. Bij samenloop van verschillende onderhoudsvorderingen ten 
laste van de nalatenschap zullen die , ,gecumuleerd kunnen worden 
en zal, in geval van onvoldoende vermogen, hetzij de pro-rata-regel, 
hetzij de billijkheid, als criterium van de onderhoudsplicht, door de 
rechter moeten worden toegepast"(lOO). 
Vraag is of - naar het voorbeeld van de onderhoudsverplichtingen 
tijdens het Ieven- niet eerder een hierarchie moet verdedigd worden 
tussen de onderhoudsvorderingen van de langstlevende echtgenoot, 
langstlevende gewezen echtgenoot en overspelig kind aan de ene kant 
en deze van ascendent en adoptant aan de andere kant. Deze beide 
laatste onderhoudsvorderingen gelden slechts wanneer de erflater 
zonder nakomelingen is overleden. En ook tijdens het Ieven van de 

(96) Allicht zal hij de gemakkelijkst te bereiken en meest vermogende aanspreken. 
(97) Rb. Antwerpen, 13 juni 1953, R. W., 1954-55, 1678. De aangesprokene kan zijn 
medeschuldenaars ook dagvaarden ten einde de vereiste gegevens omtrent hun respectievelijke 
inkomsten en behoeften te verkrijgen (Gent, 13 juli 1951, R. W., 1951-52, 1131 met noot. 
(98) Brussel, 12 oktober 1971, Pas., 1972, II, 8. 
(99) Vgl. art. 397.2, Ned. B.W. 
(100) Verslag Cooreman, biz. 11. 
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onderhoudsplichtige gaan de vorderingen van het opvoedingbehoe
vend kind, de echtgenoot en de gewezen echtgenoot deze van de 
ascendent of de adoptant vooraf. Er is geen enkele reden om van deze 
regels na het overlijden van de onderhoudsplichtige af te wijken. 
Samenbestaan van een vordering van stiefkind tegen stiefouder en 
van ascendent of adoptant ten laste van de nalatenschap (van de 
ouder van dit kind) is uitgesloten. Samenbestaan van een vordering 
van stiefkind tegen stiefouder en van een vordering van deze stiefou
der ten laste van de nalatenschap (van de ouder) is wel mogelijk; van 
enige hierarchie kan hier geen sprake zijn, wel van wederzijdse 
be'invloeding. 
De behoeftige langstlevende echtgenoot moet de nalatenschap van de 
overledene aanspreken v66r hij eventuele andere onderhouds
plichtigen- b.v. zijn kinderen- aanspreekt. ,De nalatenschap is 
op de eerste plaats gehouden tot onderhoudsplicht want ook tijdens 
het leven zijn beide echtgenoten eerst op elkaar aangewezen (art. 213 
B.W.). Berst wanneer de netto-waarde van de nalatenschap onvol
doende is om het onderhoud van de langstlevende te dragen, zal deze 
elk van zijn kinderen persoonlijk kunnen aanspreken(lOl)." 
Er is daarentegen geen reden om de behoeftige ascendent en de 
behoeftige adoptant te verplichten de nalatenschap van hun overle
den kind of adoptief kind aan te spreken v66r ze hun nog in leven 
zijnde kinderen aanspreken. 
Bij de beoordeling van de behoeftigheid van ascendent en geadop
teerde mag rekening gehouden worden met de draagkracht van de 
levende kinderen indien de vordering wordt ingesteld ten laste van 
de nalatenschap, en, omgekeerd, met de draagkracht van de nalaten
schap, indien de vordering wordt ingesteld tegen een in leven zijnd 
kind. 
En zo de ascendent of de adoptant voldoende onderhoud kan beko
men van zijn echtgenoot(102), bezit hij geen vordering ten laste van 
de nalatenschap van zijn (adoptief) kind. 

(101) Verslag Cooreman, biz. 10-11. Deze passus is niet te verenigen met een andere passus 
(biz. 11) waar bij de beoordeling van de draagkracht van de langstlevende ten onrechte 
rekening gehouden wordt met de , ,financii:He draagkracht van de eigen kinderen van de 
langstlevende echtgenoot". 
(102) Of uit de nalatenschap van zijn echtgenoot. 
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HOOFDSTUK IV 

VERHAAL 

Het verha:al kan verschillende vormen aannemen: verhaal van de 
schuldenaar tegen zijn mede-schuldenaars, verhaal van de schulde
naar tegen de schuldeiser, verhaal van een derde tegen de schuldenaar 
of de schuldeiser. 

AFDELING 1 

VERHAAL VAN DE SCHULDENAAR TEGEN ZIJN MEDESCHULDENAARS 

27. De onderhoudsschuld is noch een hoofdelijke, noch een ondeel
bare schuld(103), maar een persoonlijke schuld: er is niet een schuld 
voor meerdere schuldenaars, maar er zijn zoveel schulden als er 
schuldenaars zijn. Ieder der schuldenaars kan, in principe, slechts 
voor het deel waarvoor hij moet bijdragen worden veroordeeld, 
zodat er, eveneens in principe, geen red en tot terugvordering kan 
bestaan(l 04). 
Een recht van verhaal dringt zich evenwel op om billijkheidsrede
nen(l05), hoe moeilijk het ook isomer een juridische grondslag voor 
te vinden(l 06). 
Met een beetje goede wil kan dit recht van verhaal gesteund worden 
op de zaakwaarneming of de verrijking zonder oorzaak(107). 
Terecht stelt het Franse Hof van Cassatie in een arrest van 29 mei 
1974 dat het verhaal stoelt op artikel205 B. W. zelf, op het wettelijk 
en globaal karakter van de onderhoudsverplichting die van rechtswe
ge uit de band van bloed- of aanverwantschap ontstaat en in verhou-

(103) DE PAGE, H., I, nr. 556ter; Cass., 2 maart 1911, Pas., 1911, I, 146; Brussel, 13 juni 
1972, Pas., 1973, II, 173; Vred. Etterbeek, 20 februari 1978, T. Vred., 1978, 169. Vgl. evenwel 
DABIN, J., R.C.J.B., 1950, 186 die gewaagt van een sui generis ,verbintenis voor het geheel". 
(104) Zie RENARD, C. en VIEUJEAN, E., ,Examen de jurisprudence, Personnes et biens", 
R.C.J.B., 1961, 517-520 en de referenties. 
(105) Zie DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1950, 189-190 en de referenties. Een nadeel van het 
verhaalrecht is evenwel dat de verhaalgerechtigde met zijn inkomsten betaalt maar na enkele 
jaren een kapitaal van de andere schuldenaars terugvordert (RENARD, C., en VIEUJEAN, E., 
o.c.' 519). 
(106) Zie VANSTRAELEN, I., ,Kan men terugbetaling bekomen t.o.v. zijn mede-debiteurs van 
het teveel betaalde op grond van artikel 205 § lB.W.?", T. Not., 1977, 290 e.v.; vgl. 
FROSSARD, J ., ,Le recours du debiteur alimentaire condamne contre les codebiteurs", D., 
1967, Chron., 23. 
(107) Rb. Namen, 15 april 1969, Rev. Not., 1971, 235. Zie evenwel Trib. gr. inst. 
Avesnes-sur-Helpe, 23 januari 1962, D., 1963, 1., 253, noot PREVAULT; vgl. RENARD, C., 
en VIEUJEAN, E., o.c., R.C.J.B., 1961, 519. 
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ding staat tot de behoeften en de mogelijkheden van de schuldeiser 
en de schuldenaars(l08). 
De schuldenaar, sam en met andere schuldenaa:rs tot een onderhouds
verplichting gehouden, die aileen onderhoudsgeld betaalde, kan 
terugbetaling vorderen van de sommen die zijn aandeel overtroffen, 
rekening gehouden,met de respectievelijke mogelijkheden van aile 
schuldenaars(109). Een arrest van het Hof van Cassatie erkent het 
recht van verhaal impliciet; weliswaar betreffende een verhaal van 
de moeder tegen de vader, maar inzake een onderhoudsverplichting 
jegens een meerderjarig kind, gesteund op artikel 205 B.W. en niet 
op artikel 203 B.W.(llO). 

28. Luidens artikel 203 B.W. gaan de ouders door de enkele daad 
van het huwelijk, samen de verplichting aan hun kinderen kost, 
onderhoud en opvoeding te verschaffen. 
Meestal beslist de rechtspraak, zonder de rechtsgrond van deze 
beslissing aan te halen, dat de verplichting kost, onderhoud en 
opvoeding aan het kind te verschaffen voor het geheel op ieder van 
beide ouders weegt, maar dat ze tussen hen, naargelang van hun 
vermogen moet worden verdeeld, zodat de ouder die de verplichting 
geheel heeft uitgevoerd een verhaal heeft tegen de andere ouder(lll). 
De verplichting van artikel203 B.W. is- net als de gemeenrechtelij
ke onderhoudsverplichting- geen hoofdelijke verbintenis(112). Dat 
de echtgenoten ,samen" gehouden zijn betekent niet noodzakelijk 
dat ze hoofdelijk gehouden zijn. Artikel203 B.W. heeft niet aileen 
gelding voor gehuwde maar ook voor ongehuwde ouders: het kan 
moeilijk aangenomen worden dat de hoofdelijkheid niet zou gelden 
voor ongehuwde ouders(113), maar wei voor gehuwde ouders, enkel 
omwille van het feit dat dezen ,door de daad van het huwelijk" 
samen gehouden zijn. 

(108) Cass. fr., 29 mei 1974, D., 1975, 482; J.C.P., 1974, IV, 6465, noot. 
(109) DABIN, J., o.c., R.C.J.B., 1950, 189-190; Rb. Kortrijk, 7 maart 1957, Pas., 1958, Ill, 
90; vgl. Vred. Brugge, 4 maart 1983, R. W., 1983-84, 2706 (motieven). De schuldeiser zelf, die 
volledig door een schuldenaar wordt onderhouden kan echter de andere schuldenaars niet 
aanspreken (Vred. Brugge, gecit., met kritische noot Pauwels, J.). 
(110) Cass., 7 februari 1963, Pas., 1963, I, 647 en R. W., 1962-63, 1946. 
(111) Cass. fr., 27 november 1935,D.P., 1936, I, 25, noot RouAsT, A., Cass., 7 februari 1963, 
gecit.; Brussel, 15 november 1954, J. T., 1955,624, noot MAYER, J.; Rb. Brussel, 12juni 1973, 
R. W., 1973-74, 212; Luik, 27 juni 1978, J. T., 1978, 580; zie ook Paris, 23 januari 1976, 12 
mei 1977 en 18 oktober 1977, Rep. Dejr., 1978, art. 31665, noot MASSIP, J.; DE PAGE, H., 
I, nr. 766. 
(112) Anders: DE WEERT, F., o.c., 78-80. 
(113) Rb. Brussel, 12 juni 1973, R. W., 1973-74, 212. 
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Weliswaar bepaalt artikel222 B.W. sinds het in werking treden van 
de wet van 14 juli 1976 dat iedere schuld die door een der echtgenoten 
ten l)ehoeve van de opvoeding van de kinderen wordt aangegaan de 
andere echtgenoot hoofdelijk verbindt, maar deze bepaling betreft 
aileen de - contractuele - verhoudingen tussen echtgenoten en 
derd.en-schuldeisers, en niet de - wettelijke - verhoudingen tussen 
echtgenoten en kinderen(114). 
De verplichting van artikel 203 B.W. is ook geen ,verbintenis in 
solidum"(115) of een ,verbintenis sui generis voor het geheel". 
,Dire que chacun des parents est tenu pour le tout" meconnait une 
realite fondamentale de !'obligation d'entretien, a savoir qu'il est 
impossible que le ,tout" auquelles deux parents soot tenus ensemble 
puisse etre execute par chacun d'eux separement"(116). 
Het verhaal van de ouder die aileen de lasten van onderhoud en 
opvoeding heeft gedragen tegen de andere om een evenredige verde
ling van de onkosten tussen hen tot stand te brengen kan gesteund 
worden op de verrijking zonder oorzaak, de zaakwaarneming of best 
nog op artikel 203 B.W. zelf. 

29. De ouder die aileen voor het geheel de verplichting tot onder
houd en opvoeding van de minderjarige kinderen uitvoert, is gerech
tigd om in eigen naam een vordering in te steilen tegen de andere 
ouder om betaling te bekomen van een gedeelte van de toekomstige 
uitgaven(117); hij is er niet toe gehouden zijn vordering in naam van 
het kind in te leiden; zelfs wanneer het kind meerderjarig is heeft de 
ouder een eigen vordering(118). De ouder put dit recht rechtstreeks 
in artikel 203 B. W. De ouder die over een minderjarig kind in feite 
de hoede heeft en het onderhoudt kan uiteraard, als wettelijk beheer
der, ook een vordering inleiden in naam van het kind(l19). 

(114) PAUWELS, J., Rechten en plichten van gehuwden, 2e uitg., Leuven, 1980, nr. 92; 
RENcHON, J.L., ,L'obligation d'entretien des parents a l'egard de leurs enfants et Ia 
determination des modalites de son execution dans Je contexte d'une procedure de divorce par 
consentement mutuel", Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 172. 
(115) Anders: ROUAST, A., gecit. noot, D.P., 1936, I, 25. 
(116) RENCHON, J.L., o.c., 173. De verplichting gaat hij het overlijden van een ouder wei 
voor het geheel over op de !angst! even de ouder, behalve in geval van samenloop met de 
stiefouder. 
(117) Cass., 27 maart 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 387: ook als de echtgenoten 
samenwonen. 
(118) Cass., 14 maart 1980, gecit., voetnoot (44); Vred. Luik, 29 november 1978, Jur. Liege, 
1980, 7 en T. Vred. 1980, 123; Rb. Brussel, 30 juni 1971, R. W., 1972-73, 1973; anders: Vred. 
Tielt, 26 april 1973, R. W., 1973-74, 2172, noot DE BusscHERE, C.; vgl. Vred. Tielt, 22 
augustus 1974, R. W., 1974-75, 571. 
(119) Vred. Tielt, 22 augustus 1974, gecit. 
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Afdeling 2 

VERHAAL VAN EEN DERDE TEGEN DE SCHULDENAAR 

30. De derde die, zonder animus donandi in bet onderhoud van de 
schuldeiser heeft voorzien, heeft een verhaal tegen diens wettelijke 
onderhoudsplichtigen op grond van zaakwaarneming of vermogens
verschuiving zonder oorzaak(120); in beide gevallen verjaart de 
vordering na dertig jaar. 
Zo bezitten een verhaal: 
- de geneesheer die de vrouw verzorgde, tegen haar man(121); 
- de vader die in bet onderhoud van zijn gehuwde dochter voorzag, 
tegen zijn schoonzoon(122); 
- de derde die in bet onderhoud van een kind voorzag, tegen de 
ouders(123). 
Ook de grootouders kunnen de voor hun kleinkind gemaakte onder
houdskosten van de ouders terugvorderen, tenzij ze uit genegenheid 
hun kleinkinderen vrijwillig bij zich namen en onderhoud verschaf
ten(124) of tenzij de ouders zelf niet voor hun kinderen konden 
instaan, in welk geval de grootouders zelf op grond van artikel 205 
B.W. gehouden zijn(125). 
Degene die een natuurlijk kind erkent is ertoe gehouden de kosten 
van onderhoud door derden v66r de erkenning gemaakt terug te 
betalen(l26), gelet op bet declaratief karakter van de erkenning. 

(120) Zie Cass., 2 juni 1948, Pas., 1948, I, 422; Cass., 10 januari 1958, Pas., 1958, I, 478 
en R. W., 1958-59, 585. 
(121) Rb. Tongeren, 23 maart 1961, R. W., 1960-61, 583. 
(122) Rb. Antwerpen, 20 mei 1955, R. W., 1955-56, 1344; Gent, 6 januari 1960, Pas., 1961, 
II, 183; Cass., 10 januari 1958, gecit. 
(123) Rb. Antwerpen, 24 juni 1966, R. W., 1966-67, 604; Vred. Aarlen, 22 december 1978, 
Jur. Liege, 1980, 261; Luik, 5 november 1980, Jur. Liege, 1981, 85 (verhaal afgewezen gelet 
op het rnilddadig inzicht). 
(124) Rb. Brussel, 15 maart 1978, R. W., 1979-80, 2660; vgl. Vred. Deurne, 14 november 1980, 
R. W., 1980-81, 2818. 
(125) Cass., 13 februari 1947, Pas., 1947, I, 52, noot R.H. en R.C.J.B., 1950, 169, noot 
DABIN, J.; Vred. Messancy, 5 april1978, Jur. Liege, 1978-79, 199 en T. Vred., 1980, 27; Vred. 
Deurne, 14 november 1980, gecit. 
(126) MAssrP, J., noot onder Paris, 23 januari 1976, 12 mei 1977 en 18 oktober 1977, Rep. 
Not. Defr., art. 31.665, 431 tot 434. Anders: DE PAGE, H., Traite, I, nr. 1141; Luik, 26 
februari 1948, R.C.J.B., 1948, 281, afkeurende noot RENARD, C. 
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Het verhaalrecht van het O.C.M. W.(127) 

31. Artikel98 § 2 van de '-":"et van 8 juli 1976- zoals gewijzigd door 
K.B. nr. 244 - bepaalt dat de kosten van de maatschappelijke 
dienstverlening krachtens een eigen recht door het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn worden verhaald op de onderhouds
plichtigen van de begunstigde tot beloop van het bedrag waartoe zij 
gehouden zijn voor de verstrekte hulp(128). 
Luidens artikel lOObis § 1 van dezelfde wet kan de Koning regels en 
voorwaarden vaststellen betreffende het verhaal op de onderhouds
plichtigen. 
Het K.B. van 9 juni 1981 tot bepaling van de grenzen en voorwaarden 
voor het verhaal op de onderhoudsplichtigen (B.S. 18 juni 1981), 
stipuleerde dat geen verhaal kon worden uitgeoefend tegen de onder
houdsplichtige wiens belastbaar inkomen van het aanslagjaar dat 
voorafging aan het jaar waarin over de uitoefening werd beslist, het 
bedrag van 250.000 F., verhoogd met 50.000 F. per persoon ten 
laste, niet overschreed(129). Het verhaal was steeds beperkt tot het 
bedrag dat het zojuist vermelde belastbaar inkomen te hoven ging. 
V66r het in werking treden van het K.B. van 9 juni 1981 konden de 
O.C.M.W.'s terugvorderen van elke onderhoudsplichtige zonder 
enige inkomensvoorwaarde te moeten in acht nemen(l30). 
Het door het centrum uitgekeerd bestaansminimum was het 
voorwerp van een bijzonder, gelijkaardig, verhaalrecht, bepaald in 
artikel 13, 2e lid van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van 
het recht op een bestaansminimum, gepreciseerd door artikel 32 van 
het K.B. van 30 oktober 1974, houdende algemeen reglement betref
fende het bestaansminimum (gewijzigd door het K.B. van 18 januari 
1984, B.S. 1 februari 1984). 
Ben opvallend verschil was evenwel dat het bestaansminimum niet 

(127) Zie BRAEM, R., ,Terugvordering van kosten van maatschappelijke dienstverlening 
vanwege onderhoudsplichtigen", De Gemeente, 1984, 350 e.v.; SENAEVE, P., ,De 
terugvordering van de kosten van maatschappelijke dienstverlening ten laste van de 
onderhoudsplichtigen" (noot onder Antwerpen, 28 november 1978), R. W., 1978-79, 2738; 
SIMONT, L. en KIRKPATRICK, J., Le remboursement des jrais d'assistance par Ia personne 
secourue, ses debiteurs d'aliments et les tiers responsables, Brussel, 1962. 
(128) Vroeger bepaalde het artikel precieser: ,tot beloop van het bedrag waartoe zij gehouden 
konden zijn gedurende de tijd dat de hulp werd verstrekt" .. ' 
(129) Hogervermelde bedragen waren gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 
en werden jaarlijks opnieuw berekend. Vanaf 1.1.1983 werden zij bv. vastgesteld op 287.171 F. 
en 57.433 F. 
(130) Ret vroegere artikel 17, 1e lid van de wet van 2 juli 1965 kon ingeroepen worden: art. 
149 W. 8 juli 1976; Cass., 17 september 1982, R. W., 1983-84, 386; SENAEVE, P ., gecit. noot, 
2739. Anders: Rb. Antwerpen, 3 oktober 1978, De Gemeente, 1979, 102, kritische noot. 
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kon worden verhaald op aile personen, die naar burgerlijk recht ten 
tijde van de uitkering ervan onderhoudsplichtig waren (echtgenoten, 
bloedverwanten in de rechte lijn, adoptieve verwanten, schoonou
ders en schoonkinderen): aileen de echtgenoot en de ascendenten en 
descendenten in eerste graad konden worden aangesproken (art. 13 
en art. 6, wet 7 augustus 1974). 

32. Het Koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 
13, tweede lid, 1 o van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van 
het recht op een bestaansminimum en artikellOObis, par. 1 van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (B.S. 24 mei 1984) heeft eindelijk voor meer 
uniformiteit gezorgd, hoewel nog niet voor duidelijkheid(131). 
Artikel 7 van dit K.B. voorziet, wat betreft de kosten van dienstverle
ning van de O.C.M.W., dat geen verhaal verplichtend moet worden 
uitgeoefend tegenover de onderhoudsplichtigen andere dan de echt
genoot en de ascendenten en descendenten in eerste graad. 
Dit artikel houdt dus geen verbod in - facultatief - verhaal uit te 
oefenen tegen andere burgerlijk onderhoudsplichtigen(132). 
Geen verhaal kan worden uitgeoefend tegen de onderhoudsplichtige 
wiens belastbaar inkomen van het kalenderjaar dat voorafgaat aan 
het jaar waarin over de uitoefening wordt beslist, het bedrag van 
304.747 F., verhoogd met 60.949 F. per persoon ten laste, niet 
overschrijdt. 
Indien evenwel bewezen wordt dat de vermogenstoestand van de 
onderhoudsplichtige sinds dat jaar in belangrijke mate is gewijzigd, 
dan wordt de nieuwe vermogenstoestand als basis genomen voor het 
uitoefenen van het verhaal en het bepalen van het bedrag van de 
terugvordering (art. 14 K.B. 9 mei 1984). 

33. Het O.C.M.W. kan de bijstandkosten slechts terugvorderen van 
de onderhoudsplichtigen indien de persoon die bijstand genoot be-

(131) Zie de commentaar van DE GRAEVE, A., ,De terugvordering van de kosten van de 
sociale dienstverlening", De Gemeente, 1984, p. 339 e.v. 
(132) Wat het verhaal van het bestaansminimum betreft blijft dit verbod wei bestaan (art. 13 
en 6 W. 7 augustus 1974). 
Geen verhaal moet verplichtend worden uitgeoefend 
- voor de kosten van occasionele steun verleend ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen 
of in bepaalde omstandigheden (art. 9 K.B. 9 mei 1984); 
- indien kan verwacht worden dat het toekennen van het bestaansminimum of de 
maatschappelijke dienstverlening niet Ianger zal duren dan zes maanden (art. 12); 
- wanneer de kosten of inspanningen hieraan verbonden niet opwegen tegen het verwachte 
resultaat. 
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hoeftig was, en degenen van wie terugbetaling gevorderd wordt, hem 
onderhoud verschuldigd waren ten tijde van het verlenen van de 
steun. Deze staat van behoefte en het verschuldigd zijn dienen enkel 
te worden beoordeeld bij toepassing van de artikelen 205 e.v. 
B.W.(133). 

AFDELING 3 

VERHAAL VAN DE DERDE TEGEN DE BEGUNSTIGDE ZELF 

34. De derde die zonder animus donandi bijdroeg tot het onderhoud 
van een behoeftige heeft een recht van verhaal tegen deze laat
ste(134). 
Het O.C.M.W. heeft in 2 gevallen een verhaal tegen de begunstigde: 
a. in geval van vrijwillige onjuiste of onvolledige aangifte, en dit 
ongeacht de financiele toestand van de betrokkene en voor het geheel 
van de kosten (art. 98 § 1, 2e lid W. 8 juli 1976); 
b. wanneer de betrokkene de beschikking krijgt over inkomsten 
krachtens rechten die hij bezat tijdens de periode waarvoor hem hulp 
werd verleend; in dit geval geschiedt de terugvordering tot beloop van 
het bedrag van bovenbedoelde inkomsten, rekening houdende met 
de vrijgestelde minima (art: 99 § 1, W; 8 juli ·1976); · 
Bovendien heeft het O.C.M.W., voor de kosten gemaakt gedurende 
de laatste vijf jaren voor het overlijden van de begunstigde, een 
verhaal op zijn erfgenamen of legatarissen, maar slechts ten belope 
van het actief van de nalatenschap (art. 100, W. 8 juli 1976). 

AFDELING 4 

VERHAAL VAN DE SCHULDENAAR TEGEN DE BEGUNSTIGDE 

35. De onderhoudsplichtige die onderhoudsgeld betaalt voldoet een 
persoonlijke schuld en geeft geen voorschot op zijn erfenis aan de 
onderhoudsgerechtigde; kosten van voeding, onderhoud en opvoe
ding zijn niet aan inbreng onderworpen (art. 852 B.W.). 
Indien de onderhoudsgerechtigde terug eigen middelen verwerft kan 
de onderhoudsplichtige niet de teruggave vorderen van het betaalde 

(133) Antwerpen, 28 november 1978,R. W., 1978-79, 2736; Bergen, 26maart 1975,Pas., 1976, 
II, 2; Brussel, 13 juni 1972, Pas., 1972, II, 173. 
(134) MAHILLON, P., V 0 Aliments, in R.P.D.B., Compl. dl. III, Brussel, 1969, nr. 99; 
LAURENT, F., Ill, 81. Anders: KLUYSKENS, A., VII, nr. 280. 
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onderhoudsgeld(135). Hij kan aileen outlasting bekomen voor de 
toekomst. Wei is het redelijk dat hij, gelet op het declaratief karakter 
van het vonnis terzake, terugbetaling kan bekomen van hetgeen hij 
betaalde sedert de schuldenaar terug tot een voldoende welstand is 
gekomen(136). 
De schuldenaar kan eveneens terugbetaling bekomen van het onder
houdsgeld dat ten onrechte door de rechter in eerste aanleg aan de 
schuldeiser werd toegekend, mits deze beslissing door de rechter in 
beroep werd hervormd(137). 

36. Het tijdens de echtscheidingsprocedure bij wege van voorlopige 
maatregel toegekende onderhoudsgeld kan aangerekend worden op 
het aandeel van de gerechtigde in de inkomsten van de gemeenschaps
goederen(13 8). 

In de mate dat het toegekende onderhoudsgeld het aandeel in de 
inkomsten van de gemeenschap overschrijdt, moet de echtgenoot
genieter niets terugbetalen. 

Indien de onderhoudsgerechtigde echter tijdens de procedure reeds 
gemeenschapsinkomsten genoten heeft - bv. onder de vorm van een 
verblijf in een gemeenschappelijke woning - is een ingewikkelder 
verrekening nodig: in de mate dat de som van het toegekende 
onderhoudsgeld en de genoten inkomsten - bv. de huurwaarde van 
de woning- het aandeel in de gemeenschapsinkomsten overschrijdt, 
zal dan geen terugbetaling mogelijk zijn; opgemerkt moet hier even
wei worden dat de genoten gemeenschapsinkomsten - bv. de huur
waarde van de woning - deel uitmaken van de te verdelen gemeen
schapsgoederen en dat het genieten van gemeenschapsinkomsten -
het wonen in een gemeenschappelijk goed - het toekennen van een 
lager onderhoudsgeld rechtvaardigt(139). 

(135) Behalve indien de behoeftigheid van de schuldeiser geveinsd was. 
(136) Cass. fr., 5 januari 1938, Pas., 1939, II, 18. Zie supra, nr. 23. 
(137) Zie supra, nr. 16, voetnoot (55). 
(138) Rb. Dendermonde, 20 apri11976, J. T., 1976, 530 en T. Not., 1978, 258; Rb. Luik, 29 
juni 1979, Jur. Liege, 1980, 105; Rb. Luik, 21 oktober 1977, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 101, 
hervormd door Luik, 20 maart 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1982, 120; Rb. Bergen, 30 januari 
1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1980, 195; Rb. Luik, 19 september 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1982, 126, noot RENCH ON, J .L., , ,De quelques difficultes frequentes en matiere de liquidation 
d'un regime matrimonial de communaute". 
(139) VIEUJEAN, E., ,Divorce et separation de corps pour cause determinee en droit civil", 
in Le contentieux conjugal, (Ed) Jeune Barreau, Liege, 1984, 103-104; vgl. RENCHON, J .L., 
o.c .• 135-136. 
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37. Ook na echtscheiding op grond van bepaalde feiten(140) of ten 
laste van de nalatenschap(141) kan een provisionele uitkering toege
kend worden in afwachting van de vereffening - verdeling van het 
gemeenschappelijk vermogen of van de nalatenschap. 

38. Wanneer beide echtgenoten een echtscheidingsvordering hebben 
ingesteld, en de echtscheiding werd toegestaan en overgeschreven op 
de ene vordering, terwijl de andere nog hangende is, kan de echtge
noot die de echtscheiding reeds bekwam een provisionele uitkering 
op grond van artikel301 B.W. vorderen, onder voorbehoud van de 
eventuele aanrekening op a/ zijn goederen ingeval de andere vorde
ring ook gegrond wordt verklaard(142). Bij de berekening van het 
bedrag van de provisionele uitkering wordt rekening gehouden met 
de directe noodtoestand van de eiser aan de ene kant en met de 
mogelijkheid om de eventuele terugbetaling te verzekeren aan de 
andere kant(143). 

39. Een gelijkaardige situatie doet zich voor in geval van feitelijke 
scheiding: de vrederechter kan in het kader van een procedure op 
grond van artikel 223 B.W., een provisionele onderhoudsuitkering 
toekennen zonder de schuldvraag te stellen, in afwachting dat ter 
gelegenheid van een latere zitting wordt uitgemaakt wie schu.ld heeft 
aan ontstaan en voortduren van de feiielijke scheiding(144) en het 
genoten onderhoudsgeld eventueel wordt terugbetaald. Dit lijkt ook 
het stand punt van het Hof van Cassatie. Een aandachtige lectuur van 
het arrest van 10 oktober 1980(145) bewijst dat weliswaar geen 
onderhoudsuitkering op grond van artike1213 B. W. (of een sommen
delegatie op grond van artikel 221 B.W.) door de vrederechter, in 

(140) Brussel, 29 februari 1972 en 8 maart 1972, Pas., 1972, II, 97 en 111. 
(141) PUELINCKX-COENE, M., o.c., 693. 
(142) Cass., 30 apri11964, 2 arresten (Jalon en Alloin), Pas., 1964, I, 922, advies proc.-gen. 
HAYOIT DE TERMICOURT, J.T., 1964, 421, noot BOELS, J.J. en R.C.J.B., 1965, 279, noot 
RIGAUX, F.; Cass., 10 juni 1977, Arr. Cass., 1977, 1044 en Pas., 1977, I, 1036; Rb. Brussel, 
29 september 1976, R. W., 1976-77, 1280, noot PAUWELS, J. 
(143) Rb. Brussel, 17 mei 1978, R. W., 1978-79, 1506; PAUWELS, J., gecit. noot, R. W., 
1976-77, 1281. 
(144) LAMPE, M.F., ,L'article 233 du Code civil et les limites du contentieux familial urgent 
et provisoire", Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 343; Vgl. PAUWELS, J., Rechten en plichten van 
gehuwden, nr. 140ter, p. 126; PANIER, C., ,L'article 223 du Code civil. Organisation et 
competence", J. T., 1980, nr. 33 e.v., p. 329; REMoN, C., ,La separation de fait. Chronique 
de jurisprudence 1976-81", Rev. Not. B. 1981, 466, nr. 8 e.v.; Rb. Antwerpen, 18 juni 1979, 
R. W., 1979-80, 787; Rb. Mechelen, 10 november 1981, R. W., 1981-82, 2109 met noot 
PAUWELS, J. 
(145) Cass., 10 oktober 1980, R. W., 1980-81, 2066; T. Not., 1981,200 met noot C.D.B.; Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1981, 387 met kritische noot RENCHON, J.L. 
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het kader van een procedure op grond van artikel 223 B.W., kan 
toegekend worden zonder de schuldvraag te stellen(146), maar dat 
niets belet een bijzondere uitkering, als dringende voorlopige maatre
gel zelf, toe te kennen, !outer op basis van de verstoorde verstand
houding tussen echtgenoten. 
Moet men niet nog verder gaan en toelaten dat de vrederechter in het 
kader van de procedure van art. 223 B.W. zonder meer een onder
houdsuitkering toekent aan de behoeftige echtgenoot. Een door de 
vrederechter toegelaten en georganiseerde feitelijke scheiding biedt 
toch meer waarborgen dan een door een of beide echtgenoten veroor
zaakte scheiding(147). Er is geen reden om het schuldcriterium wei 
te laten spelen als de vrederechter dringende voorlopige maatregelen 
neemt in geval van feitelijke scheiding en niet als de voorzitter in kort 
geding voorlopige maatregelen treft tijdens een echtscheidingsproce
dure. 
Een volgende logische stap, die moeilijk kan gezet worden zolang de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie niet wijzigt, moet dan zijn: het 
schuldcriterium ook afschaffen voor vorderingen tussen feitelijk 
gescheiden echtgenoten op grond van artikel 213 en 221 B.W. 

(146) Vgl. Rb. Leuven, 1 maart 1982, R. W., 1982-83, 162. 
(147) In die zin: RENCHON, J.L., gecit. noot, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 390; Vred. 
Anderlecht, 21 februari 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 162, T. Vred., 1983, 178; Vred. 
Brugge, 5 oktober 1979, T. Vred., 1980, 67. 
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