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Broers en zussenwet van 20 
mei 2021

De hoofdlijnen

1. Eenzelfde regeling voor alle broers en zussen inzake verblijf en recht 
op persoonlijk contact (aanpassing van art. 374, § 2 oud BW) 

2. Het recht om persoonlijk contact met elkaar te onderhouden 
(aanpassing art. 375bis, eerste lid oud BW) 

3. Invoeging in Boek I, titel IX (Ouderlijk gezag en pleegzorg) van een 
nieuw Hoofdstuk III. ‘Broers en zussen’
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• In dat nieuwe hoofdstuk zitten momenteel 3 artikels 

hoofdstuk III is van toepassing op de 
hoofdstukken I en II ouderlijk gezag en pleegzorg en op de plaatsing 
van een minderjarig niet ontvoogd kind in het kader van de 
jeugdbijstand en de jeugdbescherming (niet bij misdrijf) 

worden gelijkgesteld met broers en zussen, 
kinderen die samen binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die 
een bijzondere affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld. 

minderjarige broers en zussen hebben het 
recht om niet van elkaar te worden gescheiden. Dit recht moet in het 
belang van elk kind worden beoordeeld (minstens behoud van 
persoonlijk contact)

De hoofdlijnen

4. De vrederechter duidt bij voorkeur dezelfde voogd aan voor alle 
broers en zussen, rekening houdend met het belang van elk kind 
(aanvulling art. 393 oud BW)

5. Terugvinden?             Wet van 20 mei 2021 tot wijziging van het oud 
Burgerlijk Wetboek, betreffende de persoonlijke banden tussen broers 
en zussen, BS 9 juni 2021, 57506, in werking op 19 juni 2021. 
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Kritiek

• Plaatsing in pleeggezinnen is geen federale bevoegdheid wel een van 
de gemeenschappen risico op belangenconflict

• Quid met zuiver biologische (half)broers en –zussen, en plusbroers en 
–zussen?

• De amendementen tot invoering van een vorm van 
procesbekwaamheid voor minderjarigen alsook de bijstand door een 
advocaat werden niet weerhouden                dat zal de druk daartoe 
op de familie- en jeugdrechtbanken niet verhinderen!

• Is er wel nood aan de nieuwe wet (vgl. art. 22bis Gw). Gaat dit de 
vechtscheidingen niet aanwakkeren?
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Link met Cass. 10 februari 2020

• Vindplaats➔ T.Fam. 2020/7, 198, noot P. Senaeve, RABG 2020/16, 1281 
en Act.dr.fam. 2021/1, 12, noot M. Coune. 

• Trefwoorden ➔ procesonbekwaamheid van de minderjarige 

• Samenvatting ➔ “Ter zake geschillen tussen de ouders betreffende de 
organisatie van de verblijfsregeling van hun kinderen en de uitoefening van 
het recht op persoonlijk contact, wordt niet afgeweken van de handelings-
of procesonbekwaamheid van de minderjarige. Hieruit volgt dat de 
minderjarige in een dergelijk geschil niet als partij kan tussenkomen en 
geen vordering kan instellen.”

“Noch de artikelen 3, 9 en 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind (IVRK), noch artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM) of artikel 22bis Grondwet vereisen dat het minderjarig kind in de 
gelegenheid wordt gesteld als partij tussen te komen en een vordering in te stellen 
in geschillen tussen zijn ouders.” 

“Krachtens artikel 1004/1, § 6 Ger.W. wordt aan de mening van de minderjarige 
passend belang gehecht in overeenstemming met zijn leeftijd en maturiteit, maar 
heeft het onderhoud met de minderjarige niet tot gevolg dat hij partij in het geding 
wordt.”  

Voorts overweegt het Hof nog dat wanneer een minderjarige vrijwillig tussenkomt 
in  het geding tussen zijn ouders deze niet een dilatoire exceptie moeten opwerpen 
maar de niet-ontvankelijkheid. In het eerste geval kan de minderjarige de exceptie 
neutraliseren door een wettelijke vertegenwoordiger of een voogd ad hoc te laten 
tussenkomen. Dat kan dus niet volgens het Hof.
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• Commentaar➔

Voor vorderingen gesteld door de minderjarige zelf worden in de 
rechtspraktijk meestal drie principes gehanteerd: 
1.  hij moet beschikken over het nodige onderscheidingsvermogen
2.  er moet een belangenconflict met de wettelijke vertegenwoordigers zijn
3.  de vordering moet absoluut noodzakelijk zijn.

Dit laatste zal zich volgens een meerderheidsstrekking in de rechtspraak 
voordoen in drie hypotheses:
– om bewarende maatregelen te doen tussenkomen;
– om bepaalde strikt persoonlijke handelingen te stellen;
– in kort geding in geval van urgentie en ten voorlopige titel. 

Het gaat in regel niet over vorderingen ten gronde.

De natuurlijke verbintenis
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Definitie

• Het te verwachten Boek 5 “Verbintenissen” nieuw BW geeft onder 
art. 5.2. een definitie: 

- Het is een verbintenis waarvan de uitvoering niet in rechte kan 
worden afgedwongen.

- Geen teruggave kan plaatshebben t.o.v. de natuurlijke verbintenis 
waaraan werd voldaan zonder vergissing of dwang (verleden). Thans 
art. 1235, tweede lid oud BW.

- De erkenning, zonder vergissing of dwang, van een natuurlijke 
verbintenis doet een natuurlijke verbintenis ontstaan (toekomst).

- De vrijwillige betaling van een verjaarde schuld is een  

toepassingsgeval van de natuurlijke verbintenis.

In de recente rechtsleer wordt in het algemeen de volgende definitie
gehanteerd: “Een verplichting die rechtens niet afdwingbaar is maar die 
– eens ze vrijwillig is uitgevoerd of waarover beloofd werd deze 
vrijwillig uit te voeren – niet meer kan worden teruggevorderd”.

• Voorbeeld➔ de biologische vader die de studies betaalt van zijn 
natuurlijk kind zonder daartoe in rechte verplicht te zijn.
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Toepassingen in rechtspraak

• Feiten➔ vader ontving ten onrechte 1.114,23 EUR kindergeld voor 
één van de kinderen, hiervan betaalde hij middels 9 stortingen van 
150 EUR tezamen 1.350 EUR terug aan moeder, hetzij 235,77 EUR 
teveel.

• De betalingen gebeurden “onder alle voorbehoud en zonder enige 
nadelige erkenning”

• Vonnis ➔ Het teveel betaalde moet aanzien worden als de uitvoering 
van een natuurlijke verbintenis. Moeder mag het behouden. 

• Feiten ➔ Verzet bij de beslagrechter tegen de gedwongen uitvoering 
voor o.a. niet betaalde buitengewone kosten voor de kinderen 
(hospitalisatieverzekering, laptop, tramkaart, schoolboeken, schoenen 
en medische kosten). Eisende partij betwist dat een aantal kosten  
buitengewone kosten zijn.
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• Vonnis ➔ de kosten die geen buitengewone kosten zouden zijn maar 
wel werden betaald, worden als verworven beschouwd voor de 
verwerende partij bij wijze van de uitvoering van een natuurlijke 
verbintenis.

➔ deze betalingen worden niet verrekend binnen het kader  

van de buitengewone kosten.

• Feiten ➔ verzet tegen gedwongen uitvoering voor alimentatie-
achterstallen zowel voor de vrouw persoonlijk als voor de kinderen.

• Uit de overlegging van de betalingsbewijzen blijkt dat de debiteur 
geen achterstand had maar 376 EUR teveel betaalde.

• Vonnis ➔ het excedent is verworven voor de vrouw bij wijze van 
uitvoering van een natuurlijke verbintenis. Het wordt ook niet verrekend 
binnen het kader van de bijzondere kosten.

• Feiten ➔ feitelijke samenwoners. Einde samenwoning  ➔ procedure om 
uit onverdeeltheid treden. Diverse vorderingen aangaande de woning, de 
inboedel, de woonstvergoeding, het paard, de vrachtwagen enz. 

• Arrest ➔ uitgangspunt is de solidariteitsgedachte binnen het gezin, dit 
geldt voor de bijdragen naar verhouding in de dagelijkse en periodieke 
kosten van het samenwonen. Deze solidariteitsgedachte beantwoordt aan 
de uitvoering van een natuurlijke verbintenis.
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➔ zelfs indien een partner meer uitgaven zou hebben verricht dan 
naar verhouding dan moeten deze prestaties worden gekwalificeerd als 
natuurlijke verbintenis. Dat maakt een later recht op vergoeding 
onmogelijk (in casu voor de financiering van de gezinswoning).

➔ een vordering tot terugbetaling maakt enkel kans mits bewijs dat de 
uitgaven de normale lasten van de feitelijke samenwoning hebben 
overschreden.

RECHTSPRAAK
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A.  Uitvoering titel

Beslagr. Antwerpen 24 maart 2020

• Vindplaats ➔ RABG 2021/1, 35 

• Trefwoorden ➔ Actualiteit titel  

• Samenvatting ➔
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• Feiten➔

• Uitvoerend beslag onder derden op 7 februari 2020 door moeder 
voor 13.272,45 EUR voor achterstallige alimentatie en kindergeld voor  
kind ‘J’ van partijen 

• Titel = kortgedingbeschikking van 2 maart 2001

• Bij onderhandse overeenkomst van 1 december 2007 ➔ wijziging van 
de regeling ➔ elke ouder neemt een kind ten laste ➔ ‘J’ gaat naar 
vader ➔ onderhoudsgeld valt weg 

• In juni 2014 gaat ‘J’ opnieuw bij moeder wonen ➔moeder stelt 
opnieuw een wijzigende overeenkomst voor m.b.t. de alimentatie van 
de twee kinderen ➔ geen reactie

• Moeder voert uit op 7 februari 2020 (supra) op basis van de titel van

2 maart 2001 

• Vader tekent verzet aan bij de beslagrechter

• Vonnis ➔

• Titel van 2 maart 2001 is niet meer actueel:  

- Tussen 1 december 2007  en 2014 werd een andere verblijfsregeling 
toegepast voor ‘J’,

- Er werd een onderhandse overeenkomst getekend om de gevolgen 
van deze wijziging te bepalen, 

- Het feit van de niet homologatie doet geen afbreuk aan de uitvoering 
gedurende 7 jaar,
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- Het argument van moeder dat partijen zich terug bevonden in 
dezelfde situatie als ten tijde van de oude titel van 2001 wordt niet 
weerhouden: 

*de afwijkende regeling heeft wel erg lang stand gehouden (7 
jaar),

*dat tijdsverloop bracht een gewijzigde situatie met zich, niet meer 
vergelijkbaar met de oude,

*de leeftijd van de kinderen (inmiddels meerderjarig), hun           
studieverloop, hun verdienvermogen, de eventueel gewijzigde 
middelen van de ouders,

*het voorstel van moeder zelf om opnieuw een wijzigende 
overeenkomst op te stellen

• Het kan nuttig zijn om in een EOT-overeenkomst of ,zoals in de casus, 
in een latere wijzigende overeenkomst op te nemen dat de partijen 
de bedoeling hebben om de oude titel te hernemen indien men terug 
terecht zou komen in een vergelijkbare toestand 

• Partijen verzoenden zich na de EOT, gingen vervolgens wettelijk 
samenwonen en beëindigden daarna deze samenwoning 
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• De titel was wel actueel nu beide partijen zich tot de familierechter 
hadden gewend om een wijziging te bekomen van de regeling zoals 
opgenomen in de EOT-akte 

• Hieruit bleek dat zij die titel nog steeds als geldend beschouwden bij 
gebrek aan een andersluidende overeenkomst of rechterlijke 
beslissing 

• Hier werd er echter geen onderhandse wijzigende overeenkomst 
gesloten ter gelegenheid van de wettelijke samenwoning. Er was dus 
geen novatie 

• In hoger beroep werd het vonnis hervormd. Volgens Hof is de EOT-
akte niet langer een actuele titel op basis waarvan kan worden 
uitgevoerd voor achterstallige onderhoudsbijdragen voor de kinderen. 

Cass. 28 januari 2021

• Vindplaats ➔ JT 2021, afl. 6850, 235, noot J. Van 
Drooghenbroeck

• Trefwoorden ➔ Uitlegging en verbetering vonnis  -
Cassatie met verwijzing 

• Samenvatting ➔

• Feiten

Appelrechter (Brussel) veroordeelt man tot alimentatie tijdens en na 
echtscheidingsprocedure.
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• Op suggestie van de man besluit de appelrechter het netto bedrag 
(hier illustratief voorgesteld op 1000 EUR) gelet op de belasting 
daarop om te zetten in een bruto-bedrag. Bedoeling latere 
betwistingen te vermijden. De vrouw moet dus zelf de belasting 
dragen. 

• De appelrechter past volgende formule toe ➔ 1000 EUR + (80 % x 
42,70 % = 34,16 %) = 1.341,6 EUR 

• De vrouw roept een materiële vergissing of rekenfout in om 
verbetering  te vragen (art. 794, eerste lid Ger.W.) ➔ de berekening 
moet zijn ➔ 1000 EUR : (1 – 34,16 %) = 1.518,83 EUR 

• De appelrechter volgt en verbetert.

• Man gaat in cassatie ➔ het gaat hier niet om de verbetering van een 
rekenfout maar om de toepassing van een andere logica of rekenwijze 
➔met uitbreiding van de vordering voor gevolg.

• Beslissing Cassatie ➔

man heeft gelijk, onterechte toepassing van art. 794, eerste lid Ger.W. 
➔ vernietiging + verwijzing.

• M.b.t. verwijzing beslist het Hof:

“In burgerlijke zaken laat de cassatie de procedurehandelingen bestaan 
die door de partijen werden verricht vóór de vernietigde beslissing.
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De verbreking van de beslissing die ten onrechte een vergissing rechtzet 
die noch een kennelijke rekenfout, noch een verschrijving in de zin van 
art. 794, 1° lid Ger.W., is, laat de vordering tot verbetering die gegrond 
werd verklaard door de verbroken beslissing dus bestaan, zodat de zaak 
overeenkomstig art. 1110, 1e lid, Ger.W., moet worden verwezen naar 
een andere rechter om opnieuw uitspraak te doen over deze vordering.”

• Commentaar ➔

-Indien het Hof geen verwijzing had uitgesproken dan had de vrouw 
zelf opnieuw cassatie kunnen aantekenen op grond van een 
tegenstrijdige motivering in het arrest appelrechter

-Aan de andere kant kan de rechter op verwijzing de vordering tot uitlegging en 
verbetering herkwalificeren in een vordering tot uitbreiding 

“De appelrechters die aldus na een vermogensoverdracht te hebben vastgesteld 
van de eisers naar de eerste verweerder zonder dat hiervoor enige grond lijkt te 
bestaan, de vordering van de eisers afwijzen zonder ambtshalve, met eerbiediging 
van het recht van verdediging, de mogelijke toepassing op te werpen van de 
ongerechtvaardigde verrijking, miskennen het algemeen rechtsbeginsel dat de 
rechter gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van 
toepassing zijnde rechtsregels.” 

-De rechter heeft inderdaad de verplichting, mits eerbiediging van het recht van 
verdediging, ambtshalve de rechtsgronden op te werpen waarvan de toepassing 
geboden is door de feiten die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd 
tot staving van hun eisen
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Beslagr. Gent 13 oktober 2020

• Vindplaats ➔ TGR 2020, 94 

• Trefwoorden ➔ uitvoering onderhandse EOT-akte 

• Samenvatting ➔

• Feiten 

Man voert uit tegen vrouw voor 11.453,22 EUR zijnde haar helft in

diverse nog opgedoken belastingschulden. De man steunt zich op de 
uitgifte van het vonnis van echtscheiding EOT.

De vrouw tekent verzet aan. 

• Vonnis ➔

Het betekende vonnis spreekt enkel de echtscheiding tussen partijen 
uit. Het verwijst op geen enkele wijze naar de regelingsovereenkomst 
tussen partijen. Het homologeert of bekrachtigt deze niet. 

Het afschrift van deze overeenkomst is weliswaar mee betekend maar 
maakt op zich geen uitvoerbare titel uit. Het is immers geen vonnis of 
authentieke akte en is evenmin bekleed met een formulier van 
tenuitvoerlegging. 
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• Debatten worden heropend om partijen standpunt te laten innemen.

• Commentaar ➔

De opmerking van de beslagrechter is terecht. Enkel de onderhandse  
overeenkomsten m.b.t. de minderjarige kinderen worden 
gehomologeerd en worden daardoor een uitvoerbare titel. 

Voor de andere onderdelen van de overeenkomsten moet de meest 
gerede partij terug naar de familierechter teneinde een uitvoerbare 
titel te bekomen (vordering tot uitvoerbaarverklaring).

Antwerpen 23 maart 2020

• Vindplaats ➔ Limburgs Rechtsleven 2021, 33 

• Trefwoorden ➔ DAVO – terugvordering ten onrechte betaalde 
voorschotten 

• Samenvatting ➔

• Feiten

EOT (Rechtbank Turnhout) – aanvraag van moeder bij DAVO voor 
voorschotten omdat vader de alimentatie kinderen niet betaalde. 

DAVO betaalt voor 6.333,82 EUR aan voorschotten.
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Moeder meldt niet dat vader ook rechtstreeks alimentatie betaalde, 
evenmin dat in kader van collectieve schuldenregeling ook alimentatie 
werd betaald. DAVO komt dit te weten via OCMW. 

DAVO vordert 6.333,82 EUR terug,

Moeder werpt op dat  ➔

- Vordering verjaard is,

- Zij kwijtschelding kreeg van schulden in collectieve schuldenregeling 

• Hof 

• Vorderingen m.b.t. tegemoetkomingen DAVO komen voor de 
beslagrechter (art. 1395 Ger.W.)

• De vijfjarige verjaring van art. 2277 oud BW hier niet van toepassing, 
wel de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 10 jaar (art. 2262bis §
1 oud BW) ➔ het is geen alimentatievordering,

• De verjaringstermijn begint te lopen vanaf de ontdekking van het 
onverschuldigd karakter, 

• De kwijtschelding van schulden in het kader van de collectieve 
schuldenregeling speelt niet vermits de DAVO-schuld in de collectieve 
schuldenregeling werd verzwegen 

• Commentaar 

• Voormelde verzwijging van de betaling van de alimentatiegelden 
maakt ook een misdrijf uit (art. 2 KB 31 mei 1933 juncto art. 17 Wet 
21 februari 2003)
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B.  Ontvangstmachtiging

Cass. 3 december 2020

• Vindplaats ➔ T.Fam. 2021/3, 73 noot P. Senaeve. 

• Trefwoorden ➔ Ontvangstmachtiging art. 203ter oud BW –
vertrekpunt termijn hoger beroep 

• Samenvatting ➔

Feiten 

Na EOT vordert vader vermindering alimentatie voor de kinderen en 
opheffing voor één kind. Moeder formuleert tegenvordering tot 
verhoging van de alimentatie en koppeling aan ontvangstmachtiging
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Dit bij toepassing art. 203ter oud BW. De ontvangstmachtiging wordt 
niet toegestaan  ➔moeder in hoger beroep.

De appelrechter (Brussel) verklaart beroep niet-ontvankelijk want 
laattijdig. 

Art. 203ter oud BW verwijst naar de toepassing  van o.a. art. 
1253quater oud BW dat sub d) stelt dat termijn begint te lopen vanaf 
de kennisgeving vonnis bij gerechtsbrief (dus geen betekening via 
gerechtsdeurwaarder)

Moeder in cassatie.

Arrest 

(1)  Ingeval van toepassing art. 203 oud BW en 203bis oud BW 

gemeen recht:  betekening gerechtsdeurwaarder 

(2)  ingeval toepassing art. 203ter oud BW:                verwijzing naar art. 
1253ter tot quinquies Ger.W.  waaronder quater:    kennisgeving bij 
gerechtsbrief 

(3) Ingeval van combinatie van (1) en (2):   betekening gerechtsdeurwaarder 

(4)  Dus kennisgeving bij gerechtsbrief  enkel indien de ontvangstmachtiging 
wordt gevorderd als een ‘autonome vordering’ bv. na een EOT of na een 
definitieve alimentatieveroordeling (zonder ontvangstmachtiging)
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• Commentaar➔

• Stel dat de ontvangstmachtiging wordt gevorderd als autonome 
vordering op basis van de blijvende saisine (art. 1253ter/7 Ger.W.) of 
indien er geen nieuwe omstandigheden zijn op basis van art. 
1253ter/4, §2 Ger.W. :   wat dan? 

• De inleidende zin van art. 1253quater Ger.W. luidt:

“Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 1253ter/4 en 
1253ter/7 …….  d) is de beschikking vatbaar voor hoger beroep 
ongeacht het bedrag van de eis; hoger beroep wordt ingesteld binnen 
een maand na de kennisgeving bij gerechtsbrief;”

• Besluit ➔ art. 1253quater Ger.W. is een uitzondering op het gemeen 
recht maar bepaalt zelf ook een uitzondering op de uitzondering 
ingeval van art. 203ter oud BW  ➔ dus dan toch betekening bij 
gerechtsdeurwaarder?
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C.  Territoriale bevoegdheid

Famrb. Waals Brabant (23e k.) 2 maart 2020

• Vindplaats ➔ Act.dr.fam.  2021/3-4, 129 

• Trefwoorden ➔ Territoriale bevoegdheid – feitelijkheid 

• Samenvatting ➔

• Feiten 

Feitelijke samenwoonst van 8 jaar.

Moeder verhuist van Rebecq (Waals Brabant) naar Hoeselt (Tongeren) en 
laat kinderen daar inschrijven. Geen akkoord van vader  ➔ start procedure
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voor famrb. Waals Brabant  voor o.a. ➔

-bekomen gezamenlijke uitoefening ouderlijk gezag,

-hoofdverblijf bij hem, 

Moeder werpt de territoriale onbevoegdheid op met verwijzing naar 
famrb. Tongeren (art. 629bis, § 2 Ger.W.). 

• Vonnis ➔

• Op het ogenblik van de dagvaarding van vader was de 
inschrijvingsprocedure in Hoeselt nog niet afgerond ➔ de rechtbank 
moet terugvallen op het begrip ‘gewone verblijfplaats’ van de 
kinderen

• ‘Gewone verblijfplaats’ is Rebecq  ➔

1. -kinderen woonden daar sinds 4 jaar,

-gingen daar op school,

-verhuis zonder akkoord vader, 

2. -de actie van moeder is een ‘feitelijkheid’ gesteund op de schending 
van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag ➔

-met deze ‘feitelijkheid’ kan geen rekening gehouden worden, zij  

brengt geen gevolgen met zich,
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Famrb. Namen (3e k.) 25 maart 2020

• Vindplaats ➔ Act.dr.fam. 2021/2, 86.

• Trefwoorden ➔ Territoriale bevoegdheid  - historische rechtbank

• Samenvatting ➔

• Feiten 

Dochter dagvaardt moeder om opnieuw in diens woonst opgenomen 
te worden, met dwangsommen. Dochter zou door moeder manu
militari buitengezet zijn.

• Vader komt vrijwillig tussen.

• Voordien was er al een procedure gevoerd voor de famrb. Verviers 
waar de dochter, toen minderjarig, vrijwillig tussengekomen was. 

• Vonnis ➔

• Kan er in casu toepassing gemaakt worden van art. 629bis, § 1 
Ger.W.? Dit vereist vorderingen tussen echtgenoten, wettelijke 
samenwoners of ouders onderling. In dat geval  is de historische 
rechtbank bevoegd (Verviers).

• Indien de procedure beperkt is tussen dochter en moeder speelt art. 
629bis, § 1 Ger.W. niet. Er is geen historische rechtbank  ➔ Namen 
bevoegd.
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• Door de vrijwillige tussenkomst van vader (met vorderingen 
aangaande de onderlinge bijdragen in het onderhoud van de dochter) 
is art. 629bis, § 1 Ger.W. wel van toepassing  ➔ verwijzing naar 
Verviers

D.  Bijzondere 
motiveringsverplichting
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Cass. 10 mei 2021

• Vindplaats ➔ RW 2020-21, 1623, verkort

• Trefwoorden ➔ art. 1321 Ger.W. – ‘all-in’ onderhoudsbijdrage voor 
kinderen

• Samenvatting ➔

• Feiten : De appelrechter besluit een ‘all-in’ bijdrage toe te kennen van 500 
EUR per maand per kind bestaande uit een lopend alimentatiebedrag van 
385 EUR + 115 EUR forfaitair voor de buitengewone kosten. Motivering 
daartoe is dat “geen zinnig overleg tussen partijen mogelijk is”.

• Arrest:  

- Miskenning bijzondere motiveringsverplichting van art. 1321 Ger.W. 

- Omwille (1) niet aangeven welke kosten als buitengewone kosten in 
aanmerking worden genomen en (2) hoe tot een forfait van 115 EUR 
per maand per kind wordt gekomen.
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Cass. 4 maart 2021

• Vindplaats ➔ JLMB 2021/23, 1016 en RABG 2021/16, te 
verschijnen 

• Trefwoorden ➔ Art. 1321 Ger.W. – Bijdrage in natura 

• Samenvatting ➔

• Feiten: Hof van beroep Luik raamt de kost van de twee kinderen op 
500 EUR elk hetzij 1.000 EUR. Na aftrek van de kinderbijslag betaald 
aan moeder blijft er nog 581,38 EUR te financieren door de ouders

• Na rekening gehouden te hebben  met het verblijf van de kinderen bij 
vader ten belope van 25% van de tijd (met bijhorende kosten van 
onderhoud en voeding) wordt de onderhoudsbijdrage bepaald op 
resp. 100 EUR en 75 EUR voor elk van de kinderen. 

• Cass. : 

• Vernietiging

• Appelrechter had moeten bepalen wat de tegenwaarde is van de 25% 
bijdrage in natura en wat het gewicht is in de berekening van de 
uiteindelijke onderhoudsbijdrage.

• Grondslag is hier art. 149 Gw.  ➔ gebrek aan motivering
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• Commentaar :

• De grond tot cassatie had evenzo art. 1321 Ger.W. kunnen zijn al of 
niet in combinatie met art. 149 Gw en de art. 203 en 203bis oud BW

E. Hoger beroep tegen een 
beslissing alvorens recht te doen
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Cass. 11 juni 2021

• Vindplaats ➔ website Hof van Cassatie  ➔ AR. C.17.0412.N 

• Trefwoorden ➔ art. 1050, tweede lid Ger.W.  - hoger beroep tegen 
beslissing alvorens recht te doen 

• Samenvatting ➔

• Feiten: de eerste rechter had in toepassing van artikel 19, derde lid 
Ger.W. niet alleen een gerechtsdeskundige aangesteld maar ook een 
provisie van 50.000 EUR toegekend aan één van de partijen.

• Er bestond betwisting tussen partijen en deze hadden daarover debat 
gevoerd 

• De appelrechter stelde vast dat de eerste rechter de beslissing 
uitdrukkelijk had genomen “alvorens recht te doen over de 
ontvankelijkheid en gegrondheid van de vordering” en in toepassing 
van art. 19, derde lid Ger.W. ➔ Het hoger beroep werd onontvankelijk
verklaard. 

• Arrest: 

• Het Hof van Cassatie (in voltallige kamer gelet op eerdere 
tegenstrijdige arresten)  volgde het standpunt van de appelrechter
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• Het middel dat ervan uitgaat dat een betwisting betekent dat 
de beslechting ervan een eindbeslissing uitmaakt, gaat uit 
van de onjuiste rechtsopvatting. 

F.  Faillissement  &  
Schuldeisers
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Cass. 22 januari 2021

• Vindplaats ➔ website Hof van Cassatie  ➔ AR. C.19.0417.N en 
RABG 2021/16, noot L. Goossens en C. Vergauwen, te verschijnen 

• Trefwoorden ➔ Faillissement – Huwelijksvermogensstelsel 

• Samenvatting ➔

• Feiten: 

• Huwelijk onder wettelijk stelsel. Aankoop appartement (2006)

• Echtscheiding ( overschrijving 12 maart 2012)

• Openbare verkoop appartement na uitvoerend beslag wegens schuld 
aan derde (3 maart 2016). Op dat ogenblik nog geen vereffening-
verdeling huwgemeenschap 

• Man wordt failliet verklaard op 3 november 2016 

• Appelrechter (Gent) oordeelt dat deel (113.393,69 EUR) van de 
opbrengst van de verkoop appartement dat tot de post-
communautaire onverdeeldheid behoorde moet worden 
overgemaakt aan de curator zonder de vereffening-verdeling af te 
wachten
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• Cass. :

• Vernietigt arrest  ➔

1. wanneer het faillissement wordt uitgesproken vooraleer de echtscheiding 
gevolgen heeft ten aanzien van derden, de faillissementsboedel benevens het eigen 
vermogen van de echtgenoot-gefailleerde ook de volledige huwelijksgemeenschap 
omvat en dat de tot de huwelijksgemeenschap behorende goederen door  de 
curator te gelde dienen te worden gemaakt ten behoeve van de 
faillissementsschuldeisers, rekening houdend met de regels in verband met de 
verhaalbaarheid van schulden ten aanzien van echtgenoten; 

2. wanneer het faillissement daarentegen wordt uitgesproken na het ogenblik 
waarop de echtscheiding gevolgen heeft ten aanzien van derden, in eerste instantie 
de huwelijksgemeenschap moet worden vereffend en verdeeld, waarna het netto-
aandeel van de gefailleerde echtgenoot aan de curator dient te worden 
overgemaakt.

3.  Krachtens artikel 1278, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals hier van 
toepassing, heeft het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, 
ten aanzien van derden gevolg vanaf de melding van dit vonnis of arrest op de 
huwelijksakte of vanaf de dag van de overschrijving in de registers van de 
burgerlijke stand.

65

66



34

Antwerpen 1 februari 2021

• Vindplaats ➔ niet gepubliceerd, AR. 2019/FA/826 

• Trefwoorden ➔ Onderhoudsgeld tussen echtgenoten – Faillissement 

• Samenvatting ➔

• Feiten: 

• Gehuwd onder scheiding van goederen

• Eis tot echtscheiding van vrouw + onderhoudsgeld tijdens en na 
procedure

• Echtscheiding definitief op 26 maart 2020 

• In kortgeding ➔ 300 EUR alimentatie voor vrouw 

• Man in hoger beroep ➔ afschaffing + terugbetaling, 

• vrouw incidenteel beroep ➔ vraagt 1.250 EUR 

• Arrest: 

• Criterium is behoud levensstandaard, niet de behoeftigheid en de 
economische terugval 

• Inkomsten vrouw: parttime ingeschreven in vennootschap man voor 
een loon van 1.200 EUR netto + 500 EUR zwart voor kuisen van de 
winkel vennootschap ➔ samen 1.700 EUR
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• Inkomsten man: verwarmingstechnicus en zaakvoerder ➔ loon + 
voordelen in natura  ➔ geraamd op 2.850 EUR netto, + zwart circuit 
in de zaak ➔ geraamd op 500 EUR (vgl. zwart loon vrouw) : totaal 
geraamd op 3.350 EUR 

• Vennootschap man op 7 mei 2020 failliet verklaard ➔ niet relevant 
voor Hof vermits faillissement zich situeert na datum echtscheiding 

• Alimentatie wordt bepaald op 800 EUR (i.p.v. 300 EUR)

• Commentaar : 

• Zie cassatiearrest 22 januari 2021 (supra) 

• De impact van een faillissement op de begroting van een alimentatie

aan de ene kant en op de vereffening-verdeling van het 
huwelijksvermogensstelsel aan de andere kant is niet dezelfde ➔ er 
gelden telkens andere regels 

Voorbeeld : geen uitkering na echtscheiding voor de vrouw, ondanks 
faillissement tijdens huwelijk gevolgd door een collectieve 
schuldenregeling. Volgens de familierechtbank is er geen staat van 
behoefte aangetoond noch economische terugval. De financiële 
moeilijkheden van de vrouw  zijn gerelateerd aan haar hoge 
schuldenlast ingevolge het faillissement ➔ er wordt dus geen rekening 
gehouden met de gevolgen van het faillissement (Famrb. Antwerpen, 
afd. Antwerpen 24 juni 2021, niet gepubliceerd)
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Antwerpen 7 september 2021

• Vindplaats ➔ niet gepubliceerd, AR. 2020/FA/408

• Trefwoorden ➔ Vereffening-verdeling  - Tussenkomst schuldeiser

• Samenvatting ➔

• Feiten: 

• EOT-overeenkomst  ==>  onroerend goed in onverdeeldheid,

==>   spaarplan ten gunste van dochter en ten  

laste van de man

• Vrouw start procedure tot uit onverdeeldheidtreding ==> aanstelling 
notaris + vereffening-verdeling

• Verkoop onroerend goed vr. 295.021,51 EUR  ==> op derdenrekening 
notaris

• Man vraagt via art. 19, derde lid Ger.W. om voorschot te krijgen 
gevolgd door dading voor 100.000 EUR

• Dochter komt vrijwillig tussen in deze procedure via art. 882 oud BW

• Rechter verklaart vordering voorschot zonder voorwerp gelet op 
dading ==> de andere vorderingen niet-toelaatbaar

• Moeder en dochter in hoger beroep ==> eisen o.a. uitbreiding 
opdracht notaris m.b.t. eis dochter spaarplan (als schuldeiser 
gespaarde gelden), voorts verzet huidige verdeling en akte verlenen
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akte verlenen aan vrouw van haar bezwaren in vereff.-verdeling

• M.b.t. het spaarplan➔

-in hoofdorde voortzetting ervan

-minstens het spaarplan te beschouwen als deel uitmakend 
van de onverdeeldheid

• Man vraagt afwijzing hoger beroep + schadevergoeding 5000 EUR

• Arrest:

1. -moeder en dochter trachten op ongeoorloofde wijze de procedure 
van vereffening-verdeling te doorkruisen

-art. 882 oud BW laat tussenkomst van schuldeiser toe maar ook niet 
meer dan dat ==> enkel toezicht op wettigheid en regelmatigheid van 
de vereff.-verd.

-de schuldeiser kan zijn titel niet laten gelden en de notaris mag er 
geen rekening mee houden

-wat moeder en dochter beogen is de vereff.-verd. naar hun hand te 
zetten

-de notaris hield in het kader van de vereff.-verd. al rekening met de 
tussenkomst van de dochter

2.   -er is m.b.t. de andere eisen in hoger beroep ook geen devolutieve
kracht naar het hof toe nu de vereff.-verd. haar beslag nog moet krijgen

73

74



38

voor de eerste rechter en het p.v. van geschillen en moeilijkheden door 
de notaris slechts werd neergelegd hangende het hoger beroep

3.  -de eis tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beroep is 
terecht  ==> 500 EUR

G.  Heling & Boedelbeschrijving
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Antwerpen 12 augustus 2021

• Vindplaats ➔ niet gepubliceerd, AR. 2017/FA/54 

• Trefwoorden ➔ Burgerrechtelijke heling – Meineed – Verjaring 

• Samenvatting ➔

• Feiten: 

• Vereffening/verdeling na EOO ➔ boedelbeschrijving met valse eed 
betreffende een effectenportefeuille van ongeveer 338.830 EUR

• Veroordeling man voor valse eed (art. 226, tweede lid Sw)

• In het kader vereffening-verdeling stellen notarissen dat er burgerlijke 
heling is voor het voormelde bedrag (art. 1448 oud BW, thans art. 1389/3 
oud BW) 

• Verweer man  ➔ (1) er is verjaring (2) er is niet voldaan aan de wettelijke 
voorwaarden van heling

• Arrest: 

• Rekening houden met art. 2253 BW ➔ verjaring loopt niet tussen 
echtgenoten, dus slechts vanaf de ontbinding huwelijk 

• ½ van het geheelde bedrag is eigendom vrouw en komt haar sowieso toe: 
d.i. zakelijke vordering m.b.t. het eigendomsrecht ➔ 30 jarige verjaring
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• Op andere ½ geldt de helingsanctie d.i. het verval in hoofde van de 
heler ➔ persoonlijke vordering: 10 jarige verjaring (art. 2262bis, § 1, 
eerste lid oud BW) 

• De procedure van vereffening-verdeling is op zich niet schorsend (art. 
2251 oud BW), brieven en nota’s stuiten de verjaring niet 

• Er moet afzonderlijk gedagvaard worden, wat kan voor vorderingen 
die op zich de omvang van de onverdeeldheid niet wijzigen , noch 
strikt genomen invloed hebben op de verdeling

• Verjaring begint te lopen vanaf het ontdekken van het bedrog 

• In casu was er geen verjaring

• Meineed en heling zijn niet hetzelfde

• Meineed ➔ algemeen opzet ➔ weten dat de boedelbeschrijving 
verkeerde of onvolledige gegevens bevat 

• Heling  ➔ bijzonder opzet  ➔ bedoeling om de gelijkheid van de 
verdeling te verbreken

• Veroordeling wegens meineed volstaat dus niet om burgerlijke heling 
te weerhouden, maar er is wel strafrechtelijk gewijsde wat de 
weerhouden feiten betreft 

• In casu besluit hof dat er heling is
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Cass. 22 januari 2021

• Vindplaats ➔ RABG 2021/16, te verschijnen, noot A. Reniers, AR 
C.19.0382.N 

• Trefwoorden ➔ Boedelbeschrijving 

• Samenvatting ➔

• Feiten: 
• In het kader van een nalatenschap wordt overeenkomstig het gemeen 

recht een boedelbeschrijving gevorderd
• De appelrechter (Hof van Beroep Brussel) wijst die vordering af omdat 

hiervoor geen machtiging vereist is (art. 1177, tweede lid Ger.W.) en de 
vordering bijgevolg zonder voorwerp is

• Arrest: 

• Vernietiging omdat de appelrechter zich steunde op een juridische 
grond die niet door de partijen werd aangevoerd en waaraan ze zich 
niet dienden te verwachten ➔ schending recht van verdediging 

• Commentaar: 

• Een boedelbeschrijving kan op verschillende manieren gevorderd 
worden!

1. Autonome vordering volgens het gemeen recht ➔ art. 1175 ev
Ger.W. ➔ vaststellen omvang gemeenschap, nalatenschap, 
onverdeeldheid, als bewarende maatregel, voor sommigen (o.a. 
echtgenoten, erfgenamen, schuldeisers met een titel) zonder 
voorafgaande zegellegging en voor echtgenoten, erfgenamen, bepaalde 
legatarissen zelfs zonder machtiging van de vrederechter
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• 2. In het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling 
huwelijksvermogen, nalatenschap ➔ art. 1214, § 2, eerste en tweede lid 
Ger.W. 

• 3. EOT  ➔ art. 1287, tweede lid Ger.W. 

• 4. Voorlopige maatregel volgens art. 223 BW tussen echtgenoten ➔ art. 
1253ter/4 tot 6 Ger.W. 

• 5. Voorlopige maatregel volgens art. 1280 Ger.W. in het kader van een 
echtscheidingsprocedure 

• 6. Voorlopige maatregel volgens art. 1479 BW voor wettelijke 
samenwoners

Dank voor uw aandacht!

Steven Brouwers 
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