Juridisch - Praktisch Artikel
*Sociaal – Juridische Dienstverlening Gewest Brugge*
“Nieuwe wet nopens objectieve berekening van de onderhoudsbijdrage”
Inleiding

De wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve berekening van de door de
ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen, treedt op 1 augustus 2010 in
werking.
Voor alle duidelijkheid: de wet voert geen wiskundige en uniforme begrotingsmethode voor
onderhoudsbijdragen in, doch wel legt deze nieuwe wet aan de rechter een strikte
motiveringsplicht op indien de rechter uitspraak zal moeten doen over een
onderhoudsbijdrage voor kinderen.

Wijziging artikelen

In het belangrijk artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek nopens de onderhoudsbijdragen voor
kinderenb werd in hoofdzaak het volgende bepaald:
-

Oud artikel artikel 203 § 1 van het Burgerlijk Wetboek stipuleert:
“De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de
huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun
kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de
meerderjarigheid van het kind.”

-

Nieuw artikel 203 § 1 van het Burgerlijk Wetboek stipuleert:
“De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor huisvesting,
het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de
ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de
verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

-

Er werd bovendien een nieuw lid toegevoegd, art. 203 § 2, dat stipuleert:
“ § 2. Met de middelen wordt onder andere bedoeld: “alle beroepsinkomsten,
roerende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en
middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen.”

Belang
Tot op heden bestond er geen enkele eenduidigheid over wat men moest verstaan onder de
notie “middelen” van elk der ouders, die de vertrekbasis zou moeten zijn voor de berekening
van hun aandeel in de opvoeding van de kinderen.
In het nieuwe artikel § 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt duidelijk beschreven wat men
onder middelen moet verstaan: “ het betreft niet alleen de inkomsten, maar ook alle
inkomsten die men zou hebben uit activa die tot het patrimonium van de desbetreffende ouder
behoren: inkomsten uit beleggingen, huurinkomsten, maaltijdcheques, gebruik van
luxegoederen die eigendom zijn van een vennootschap, edm…
De rechter zal dus, zoals in het verleden, niet enkel rekening moeten houden met de
inkomsten zoals aangegeven in de inkomstenbelasting, doch ook met deze “ inkomsten die
ook een deel van zijn patrimonium uitmaken”.
Motivering - berekening
In een nieuwe wet zal de rechter zich moeten baseren op deze objectieve parameters, die de
hoegrootheid van de onderhoudsbijdrage zouden moeten rechtvaardigen.
Besluit
Dit betreft slechts enkele nieuwe elementen uit de wet, doch de voornaamste in de praktijk.
Het feit dat men rekening houdt, niet alleen met de pure inkomsten, doch ook met het ganse
patrimonium waar een ouder van geniet, is een duidelijke stap vooruit, versterkt door de
duidelijke motiveringsplicht van de rechter.
Het kan immers zijn dat een ouder leeft van een vervangingsinkomen, doch dat hij ook een
aanzienlijk roerend/onroerend patrimonium bezit, waarmee tot op heden weinig of geen
rekening werd gehouden bij het bepalen van de onderhoudsbijdrage.
Het is nog even wachten op de concrete toepassingen om de werkelijke impact van deze wet
te kunnen evalueren.
Wordt vervolgd dus…
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Opgelet ! In juli en augustus 2010 is er enkel zitdag op donderdag 8 juli en op donderdag 26
augustus van 18.00 tot 20.00 uur.

