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1. Onderhavig artikel beoogt een bijdrage te leveren t.a.v. de problema
tiek van de interferentie van gemeenschapsplicht en familiale solidariteit 
m.b.t. het waarborgen van een aanvaardbaar levensniveau aan eenieder 
die hierin niet zelf door zijn arbeid of door zijn bezit kan voorzien. 
Vooraleer deze fundamentele kwestie op doctrinaal vlak aan te snijden 
dient een (bondig) overzicht gegeven van het positiefrechtelijke kader 
ervan. 

2. De wederzijdse plicht van echtgenoten om bij te dragen in de lasten 
van het huwelijk (art. 221 B.W.) en om elkaar hulp te verschaffen (art. 
213 B. W.) wordt hierbij niet ter discussie gesteld: het betreft een 
verplichting van heel andere aard en met andere kenmerken dan de 
alimentatieplicht; overigens zal wel niemand betwisten dat de bijdrage 
van de gehuwden in de lasten die de levensgemeenschap die zij vormen 
meebrengt, juridisch afdwingbaar moet zijn. Er wordt evenmin ingegaan 
op de overigens vrij moeilijke problematiek van de oriderhoudsplicht 
tussen ex-echtgenoten omdat deze regeling, hoewel enigszins met de hier 
behandelde verwant, toch in een andere samenhang thuishoort en 
overigens onrecht aangedaan zou worden indien ze in dit globale kader 
werd aangepakt(1). Tenslotte laten we buiten beschouwing de plicht van 
de ouders om hun kinderen kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen 
(art. 203 B. W., ook toepasselijk op de ouders van natuurlijke kinderen 
t.o.v. wie de afstamming vaststaat, evenals op de adoptieve ouders 
krachtens art. 361 , § 1, lid 1, B. W. , en op de ouders van een verlengd 
minderjarige krachtens art. 487quater, lid 1, B.W.; art. 303 B.W. en art. 
311bis, lid 2, B.W.; hierbij sluit de verplichting aan van de ,vermoede-

(1) Zie hierover o.m. MINKENHOF, A.A.L., en NUYTINCK, H./VAN LOOK, M., Peadviezen over het 
onderhoud na echtscheiding en scheiding van tafel en bed in Nederland en Belgie, Zwolle, 1976, 93 
biz. (met verwijzingen). 
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lijke vader'' krachtens art. 340 b B. W., en de verplichting van de 
pleegvoogd krachtens art. 1 en 4 van Hoofdstuk Ilbis van Titel X van het 
Eerste Boek van het B.W.). Dit doen we niet zozeer omwille van de 
zojuist genoemde pragmatische overweging maar omdat er niet aan te 
denken valt, zelfs niet in een maatschappij waar de overheid een (steeds 
toenemend) aantal interventies doet om de ouders bij deze taak bij te 
staan (gezinsbijslagen, studietoelagen, kinderaftrek in de inkomstenbe
lastingen, collectieve voorzieningen, enz.) deze principiele verplichting, 
waarvoor de rechtsgrond ligt in de verantwoordelijkheid van de ouders 
voor het onzelfstandige of althans nag niet geheel zelfstandig te achten 
kind dat zij verwekt resp. vrijwillig tot zich genomen hebben, ter 
discussie te stellen (2) (3). W anneer wij het in het vervolg hebben over de 
alimentatieplicht e.d. moet steeds voor ogen gehouden worden dat de in 
dit nummer aangehaalde verplichtingen daar niet onder begrepen wor
den, dit om omslachtige omschrijvingen te vermijden. 

§ 2. De alimentatieplicht 

3. Ons B. W. bepaalt dat elkeen de plicht heeft om de personen met wie 
hij door een bepaalde familieband verbonden is, levensonderhoud te 
verschaffen indien zij behoeftig zijn; Bij de begroting van dit levens
onderhoud moet rekening gehouden worden en met de behoeften van 
degenen die gerechtigd zijn op onderhoud, en met de mogelijkheden van 
degenen die het verschuldigd zijn (art. 208 B.W.). Voor echtgenoten die 
gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, of met een stelsel met ge
meenschappelijk vermogen waarbij terzake niet wordt afgeweken van 
het wettelijk stelsel, vormen de onderhoudsschulden die een van hen 
heeft t.a.v. zijn descendenten een last van het gemeenschappelijk 
vermogen die niet op het eigen vermogen van de andere echtgenoot 
verhaald kan worden (art. 1408 en 1414 B.W.); hetzelfde geldt m.b.t. 
onderhoudsschulden van een van de echtgenoten t. a. v. zijn ascendenten 
en zijn schoonouders ( 4). 

(2) Vgl. Voorlopig verslag Tweede Kamer, in VAN ZEBEN, C.J., Parlementaire geschiedenis van 
het nieuwe burger(ijk wetboek, Boek 1. Personen- enfamilierecht, Deventer-Antwerpen, s.d., biz. 
719 (hierna: VAN ZEBEN, Boek 1); PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE, 
Recommendation 751 (1975) on the position and responsibility of parents in the modern family and 
their support by society (Text adopted by the Assembly on 24 January 1975); 0RLOVA, N.Y., 
L' education des enfants. Problemes juridiques, (Societe de legislation comparee. Institut de I 'Etat et 
du droit de l'academie des sciences de l'U.R.S.S.), s.l., 1969, biz. 4. 
(3) De verplichting krachtens art. 203 B. W. is trouwens niet zozeer te beschouwen als een 
toepassing van de alimentatieplicht maar eerder als een verplichting sui generis; zie DERRIDA, F., 
L' obligation d' entretien. Obligation des parents d' elever leurs enfants, Paris, 1947, 348 biz. 
(4) Parl. Besch., Senaat, B.Z. 1974, nr. 683/2 (Vers1ag Hambye), biz. 39-43; Parl. Besch., 
Kamer, 1975-1976, nr. 869/3 (Verslag Baert), biz. 14; m.b.t. de onderhoudsschulden t.a.v. de 
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Bij wanprestatie kan de onderhoudsplicht afgedwongen worden bij de 
vrederechter (art. 591, 7°, en art. 1320-1322 Ger. W.). Er zijn 
strafsancties voorzien voor degenen die na door een rechterlijke beslis
sing te zijn veroordeeld om een onderhoudsuitkering te betalen, meer 
dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijven de termijnen ervan te 
kwijten (art. 391bis en 391ter Sw.-misdrijf van familieverlating)(5). 
Deze onderhoudsuitkeringen zijn in hoofde van de verkrijger ervan 
diverse inkomsten die geglobaliseerd worden met de andere inkom
stencategorieen (art. 67, 3°, W.I.B.); ze worden evenwel slechts voor 
tachtig honderdsten van het werkelijk ge'inde of opgetrokken bedrag in 
aanmerking genomen (art. 69, § 2, W.I.B.). In hoofde van degene die ze 
betaalt vormen ze, eveneens voor tachtig honderdsten, een van het totaal 
belastbare netto-inkomen aftrekbare last (art. 71, § 1, 3°, W.I.B.)(6). 
Voor de toepasselijkheid van deze fiscaalrechtelijke bepalingen is vereist 
dat de verkrijger van de onderhoudsuitkering geen deel uitmaakt van het 
gezin van degene die ze betaalt(7). 

4. Tegenover volgende familieleden bestaat een onderhoudsver
plichting. 
I. A. Ascendenten, zonder beperking van graad (art. 205, § 1, B.W.). 
Geadopteerden zijn nog alleen tegenover hun oorspronkelijke ouders 
onderhoudsplichtig, niet tegenover verdere oorspronkelijke verwanten 

ouders van een van de ecbtgenoten wordt biervoor ingeroepen dat heiden aiimentatie verscbuidigd 
zijn, betzij als kind, betzij als behuwkind; m.b.t. de onderhoudsscbuiden t.a.v. andere ascendenten 
word! de analogie ais argument ingeroepen. 
(5) Aile bier behandeide onderboudsverpiichtingen zijn strafrechteiijk gesanctioneerd. Zie DUPONT, 
L., Verlating vanfamilie, (A.P.R.), Gent-Leuven, 1975, inz. nr. 9-35 en 46-102 (met verwijzin
gen). Aangaande de theoretiscbe grondsiag van bet misdrijf van verlating van familie, zie HAUSER, 
J., Lefondement du delit d'abandonpecuniaire defamille, J.C.P., i974, I, nr. 2617. 
(6) V66r deW. 3 november 1976, die deze materie gewijzigd heeft(art. 7, 9 en 11), werden deze 
onderboudsuitkeringen volledig aangerekend enerzijds en waren ze volledig aftrekbaar anderzijds. 
Met deze wijziging wilde de regering enigszins tegemoetkomen aan de voorstellen van sommige 
pariementsiedim om voor de onderhoudsuitkeringen een gelijkaardige fiscaie regeiing uit te werken 
ais voor de vervanginginkomens, zodanig dat de gerecbtigden voor wie het onderhoudsgeid de enige 
bron van inkomsten is via een bijzondere aftrek van beiasting zouden worden vrijgesteid (Pari. 
Besch., Kamer, 1975-1976, nr. 879/7, Versiag namens de commissie der financien, biz. 19-20). Zie 
BOLLEN, G., Wijzigingen aan de inkomstenbelastingen, A.F.T., 1977, 41-42; DETRY, M., La loi du 
3 novembre 1976 modifiant le Code des imp6ts sur les revenus dans ses rapports avec le droit de Ia 
famille, J.T., 1977, 301-304; DHAYER, B.,Hetfiscaal stelsel van de ,uitkeringen tot onderhoud", 
A.F.T., i977, 73-79; LEDOUX, J.L., Les consequences fiscales de Ia separation et du divorce, R. 
Not.B., i977, 206-222. 
(7) Voor de ratio van dit vereiste, zie o.m. COUTURIER, J.J., Fiscaal regime van de uitkeringen tot 
onderhoud, in: Actori incumbit probatio, Antwerpen, i975, biz. 29-43, nr. 3 (ten onrecbte wordt 
daar evenwei gesteid dat de iijst van mogelijke ,personen ten iaste" uit art. 82 W.I.B. volledig
cursivering van mij- beantwoordt aan die van de personen t.a.v. wie men krachtens het B.W. 
onderboudsplichtig is). 
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(art. 364, lid 3, B. W.)(8)(9); indien de afstamming komt vast te staan 
door een erkenning of wettiging die gebeurt na de homologatie of de 
uitspraak van de adoptie wordt daardoor geen alimentatieplicht ten laste 
van de geadopteerde gevestigd (art. 362, lid 2, B.W.). Door adoptie 
gewettigden hebben geen onderhoudsplicht tegenover hun oorspron
kelijke ascendenten (art. 370, § 1, lid 2, B.W.)(lO). 

B. Descendenten, zonder beperking van graad (art. 207 en 205, § 1, 
B. W.). Tegenover een door anderen geadopteerd kind bestaat de 
onderhoudsplicht aileen indien het geen levensonderhoud van de adop
tant kan verkrijgen (art. 364, lid 3, B.W.). Tegenover een door anderen 
door adoptie gewettigd kind bestaat geen onderhoudsplicht (art. 370, § 
1, lid 2, B.W.). 
Niet aileen wettige maar ook onwettige verwantschap geeft recht op 
onderhoud, als ze vaststaat(ll). Gewettigde kinderen (art. 333 B.W.) en 
door adoptie gewettigde kinderen (art. 370, § 1, lid 1, B.W.) hebben 
dezelfde onderhoudsplicht en hetzelfde recht op onderhoud als uit het 
huwelijk gesproten kinderen. 
Tegenover verwanten in de zijlinie bestaat er geen onderhoudsplicht. 
II. Bepaalde aanverwanten in de eerste graad (art. 206 en 207 B. W.): 
schoonouders en behuwdkinderen(12). Deze onderhoudsplichthoudt op 
wanneer het huwelijk waardoor de aanverwantschap is ontstaan ontbon-

(8) RrGAUX, F., Les personnes, I, Brussel, 1971, nr. 3287. Contra: VAN MALDEREN, C., Adoptie 
en wettiging door adoptie, (A.P.R.), Brussel, 1970, nr. 404, die stelt dat gezien de geadopteerde in 
zijn oorspronkelijke familie bepaalde rechten blijft behouden, er geen reden is om de onder
houdsplicht niet uit te breiden tot de grootouders, temeer daar de verplichting tot levensonderhoud 
gesteund op de solidariteitsidee tussen !eden van eenzelfde familie, van openbare orde is. Deze 
argumentatie is weinig overtuigend aangezien de termen van de wet duidelijk zijn en geen 
interpretatie behoeven (in de Franse tekst wordt trouwens gesproken van ,ses pere et mere"). 
(9) Over de opportuniteit van het behoud van de alimentatieplicht in de oorspronkelijke familie is 
bij de voorbereiding van deW. 21 maart 1969 uitvoerig gediscussieerd. Zie VAN MALDEREN, C., 
o.c., nr. 406. 
(10) VANMALDEREN, C., o.c., nr. 500, laat zich kritisch uit m.b.t. deze bepaling. 
(11) De oudere rechtsleer beperkt de onderhoudsplicht bij natuurlijke afstamming tot de eerste 
graad; ook DELVA, W., Personen- enjamilierecht, IT, Gent, 1972, biz. 193. De recente rechtsleer 
bepleit de uit?reiding van de onderhoudsplicht bij natuurlijke afstamming tot alle ascendenten en 
descendenten; ongeacht hun verwantschapsgraad: RrGAUX, F., o.c., nr. 3281-3284; R.P.D.B., 
Compl. Ill, (1969), Tw. Aliments, nr. 15; vgl. Cass., 18 januari 1924, Pas., 1924, I, 137 
( onderhoudsplicht tussen wettige kinderen van een natuurlijk kind en de moeder van dit laatste). 
Naar ana1ogie met art. 364, lid 1, B.W., verdient de beperking tot de eerste graad evenwel de 
voorkeur. 
(12) Hoewel de tekst van het B.W. de onderhoudsverplichting tussen aanverwanten uitdrukkelijk 
beperkt tot schoonzonen en schoondochters t.a.v. hun schoonouders, en omgekeerd, hebben een 
aantal auteurs toch gemeend deze verplichting te moeten uitbreiden, op basis van de voorbereidende 
werken van de Code civil, in die zin dat ze ook zou bestaan t.a.v. verdere ascendenten van de 
echtgenoot en t.a.v. de echtgenoot van verdere descendenten. Dit standpunt wordt door de recente 
rechts1eer uitdrukkelijk verworpen: zie R.P.D.B., I.e., nr. 25 (met verwijzigingen); RrGAUX, F., 
o.c., nr. 3288; ook Brussel, 12 oktober 1971, Pas., 1972, II, 8. 
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I _ _~---

den is door de dood van de echtgenoot die ze deed ontstaan, op 
voorwaarde dat er geen kinderen uit dit huwe~ijk in leven zijn, of door 
echtscheiding, zelfs als er kinderen uit dit huwelijk gesproten zijn(13); 
deze onderhoudsplicht houdt eveneens op t. o. v. de schoonmoeder indien 
zij een tweede huwelijk aangaat(14). Tegenover zijn stiefouder en zijn 
stiefkind is men niet onderhoudsplichtig(l5). 
III. Geadopteerden en hun wettige descendenten (art. 364, lid 1, B.W.). 

IV. Adoptanten en degenen door wie een wettige ascendent geadopteerd 
werd (art. 364, lid 2, B.W.). 

5. De kring van personen tegenover wie men onderhoudsplichtig is bleef 
nagenoeg ongewijzigd sinds het van kracht worden van de Code civil. 
Alleen werd er door de W. 20 november 1896, die aan de langstlevende 
echtgenoot zekere rechten op de nalatenschap van de overleden echt
g~noot toekende, een bijzondere onderhoudsplicht geschapen ten laste 
van de nalatenschap van de overleden echtgenoot en ten voordele van de 
langstlevende echtgenoot die ten tijde van het overlijden van eerstge
noemde behoeftig is. Door deW. 22 maart 1940, die in het B.W. de titel 
betreffende de adoptie van kinderen verving, werd de wederzijdse 
onderhoudsplicht die bestond tussen adoptant en geadopteerde uitgebreid 
tot de wettige afstammelingen van de geadopteerde; bovendien werd 
eveneens een bijzondere onderhoudsplicht geschapen ten laste van de 
nalatenschap van de geadopteerde die zonder wettige afstammelingen 
sterft en ten voordele van de adoptant die ten tijde van dit overlijden in 
nood verkeert(16). Daamaast had het invoeren van nieuwe rechtsinsti
tuten in het person en- en familierecht (de wettiging door adoptie door de 

(13) Cass., 26 oktober 1905, Pas., 1906, I, 33 (geen onderhoudsplicht van de uit de echt 
gescheiden schoondochter t. a. v. de schoonvader - uit te breiden tot de andere hypothesen). Deze 
onderhoudsverplichting blijft bestaan bij scheiding van tafel en bed. Zie ook VAN DE NEUCKER, P., 
Rev. dr. jam., 1963, 33. 
(14) Niet t.a.v. de schoonvader wanneer die opnieuw huwt (Cass., 2januari 1969, R.W., 1968-69, 
1370; Pas., 1969, I, 392). Deze bepaling ontlokte bij BoNNECASE volgende bedenking: ,Heureux 
beau-pere ... le Code Napoleon lui est clement; il a pris soin de lui menager et les joies du convol en 
secondes noces, et une pension de sa belle-fille'' (BONNECASE, J., La philosophie du Code Napoleon 
appliquee au droit de famille. Ses destinees dans le droit civil contemporain, Paris, 19282 , biz. 
109). Recente studies die ons B. W. terzake hebben uitgepluisd blijken deze ongelijkheid tussen man 
en VfOUW niet te hebben opgemerkt; zie BELGISCHE VERENIGING VAN VROUWELIJKE JURJSTEN, De 
ongelijkheden tussen man en vrouw in het Belgisch recht. Balans en opties, s.l., s.d. (1975), biz. 
20; GERLO, J., De gelijkheid van man en vrouw en het burgerlijk wetboek, T.P.R., 1976, 207-208. 
In Frankrijk werd deze bepaling uit art. 206 C.c. geschrapt bij deW. 9 augustus 1919; ook in het 
nieuw Nederlands B.W. werd deze discriminatie geschrapt, doch in omgekeerde richting: de 
verplichting gaat ook teniet t.o.v. de schoonvader die hertrouwt (art. 396, sub 2). , 
(15) DELVA, W., o.c., biz. 191; Rb. Mons, 28 januari 1964, Pas., 1964, Ill, 131. 

(16) Zie OCKERS, J., Onderhoudsplicht tussen ascendenten en (meerderjarige) descendenten, 
Bevolking en gezin, 1965, 116-117. 
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W. 21 maart 1969 en de verlengde minderjarigheid door deW. 29 juni 
1973) eveneens een weerslag op de onderhoudsplicht. 

6. De opstellers van de Code civil hebben de kwestie van de onder
houdsplicht benaderd vanuit de gezichtshoek van het huwelijk: de 
artikelen 203 tot 211 vormen immers hoofdstuk V ,Verplichtingen die 
uit het huwelijk ontstaan" van titel V ,Het huwelijk" van het Eerste 
Boek van het B.W., wat nogal eigenaardig voorkomt(17). Dit is 
hierdoor te verklaren dat in het antwerp van de commissie-van-vier die 
de Code civil had voor te bereiden, alleen ons huidige artikel203 B.W. 
(inhoudende dat de echtgenoten zich tegenover elkaar verbinden hun 
kinderen te onderhouden en op te voeden) en art. 205, § 1, B.W. 
(inhoudende dat kinderen onderhoud verschuldigd zijn aan hun ouders) 
voorkwam. Het was op voorstel van het Gerechtshof van Grenoble dat de 
andere bepalingen inzake alimentatie in het wetboek werden opgeno
men. Er werd wei uitgesproken dat ze, wat betreft de kleinkinderen en 
grootouders, behuwdkinderen en schoonouders, niet aan de orde waren 
bij de Titel over het huwelijk, maar anderzijds kon niet ontkend worden 
dat het antwerp toch ook reeds voormeld art. 205 bevatte en dat men per 
slot in de Code toch het tot dusver geldende rechtersrecht wilde 
¥astleggen(l8)._ _ __ _ __ ___ _ _ _ _ 
In het antwerp dat op 13 september 1801 aan de Conseil d'Etat werd 
voorgelegd werd de onderhoudsplicht slechts in een richting voorzien 
(nl. die van de jongere generatie tegenover de oudere generatie, niet 
omgekeerd) en waren niet alleen de schoonouders maar alle aanverwan
ten die in dezelfde graad stonden als de ascendenten onderhoudsgerech
tigd, op voorwaarde dat zij geen tweede huwelijk hadden aange
gaan ( 19). In de C onseil d'Etat werd opgemerkt dat indien men de 
stiefouders wou uitsluiten van het recht op alimentatie, de woorden 
,beau-pere" en ,belle-mere" gebruikt dienden te worden(20). Daar
naast werd gediccussieerd over de vraag of de onderhoudsplicht al dan 
niet wederkerig diende te zijn. De enen voerden aan dat het recht op 
alimentatie alleen verleend diende te worden aan de bejaarde maar niet 
aan iemand op een leeftijd waarop hij door eigen arbeid zelf in zijn 
onderhoud kan voorzien. Er werd aan toegevoegd dat een vader uiteraard 

(17) In het Nederlands B.W. van 1838 werden de desbetreffende bepalingen nagenoeg ongewijzigd 
overgenomen doch overgep1aatst naar de Titel , Van de vaderlijke magt'', wat ook niet zeer 
gelukkig was. . 
(18) LOCRE, M.,Esprit du Code Napoleon, 1807, Ill, p. 450 e.v., geciteerd bij GERBRANDY, S.,De 
bepalingen omtrent levensonderhoud in het B.W., thatis en straks, W.P.N.R., 1955, 429. 
(19) LOCRE, M., Legislation civile, commerciale et criminelle ou commentaire et complement des 
codes frant;ais, ed. beige, II, Busse!, 1836, p. 338. 
(20) LOCRE, M., II, biz. 341. 
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zijn meerderjarige zoon die behoeftig is niet in de steek zallaten, maar 
dat de wet niet formeel aan de vader de verplichting mocht opleggen om 
deze ,natuurplicht" te volbrengen, daar zij anders de luiheid van de 
kinderen in de hand zou werken(21). Anderen deden opmerken dat de 
wederkerigheid tot de essentie zelf van de onderhoudsverplichtingen 
behoorde, en dat alimentatie tach slechts verschaft dient te worden aan 
degene die zijn kost niet kan verdienen(22). De kwestie werd beslecht 
door een tussenkomst van Napoleon die aandrong opdat bet beginsel van 
de onderhoudsplicht van de ouders tegenover hun (meerderjarige) 
kinderen in de wet zou worden opgenomen. Uit zijn argumentatie blijkt 
dat het standsargument bij de vooropstelling van deze onderhoudsver
plichting de doorslag heeft gegeven: hij stelde dat bet tach niet zou 
opgaan dat een rijke vader, na zijn zoon te hebben opgevoed en te 
hebben gewoon gemaakt in weelde te Ieven, zou weigeren zijn zoon nog 
verder te onderhouden zodanig dat die verplicht zou zijn om handenar
beid te verrichten om in zijn bestaan te voorzien(23). 

7. De wederkerige onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen en, al 
dan niet subsidiair, de wederkerige onderhoudsplicht tussen grootouders 
en kleinkinderen, is reeds zeer oud. Het Romeinse recht kende die plicht 
al (24), en ook in bet gewoonterecht werd deze plicht steevast door de 
rechters erkend(25). Met behuwdkinderen en schoonouders staat bet 
evenwel anders; men mag aannemen dat zij in bet oud-Franse recht 
slechts uitzonderlijk voorkwam. V eel vaker schijnt de onderhoudsplicht 
tussen broers erkend te zijn, een enkele maal zelfs tussen halfbroers, en 
meerdere malen ook tussen ooms en tantes enerzijds, neven en nichten 
anderzijds(26). Dat de makers van de Code civil uit de menigte van nu 
en dan erkende onderhoudsplichten juist die van behuwdkinderen jegens 
schoonouders, en omgekeerd, hebben uitgepikt, is derhalve een histori
sche toevalligheid (27). 

(21) LOCRE, M., II, biz. 341/342. 

(22) LOCRE, M., II, biz. 341/342. 
(23) LOCRE, M., II, biz. 342. Zie ook VAN HOUTTE, J., en BREDA, J., Behoeftige bejaarden en 
onderhoudsplichtige kinderen, Deventer, 1976, biz. 41-42. 
(24) GERBRANDY, S., a.c., 429; KASER, M., bewerkt door WUBBE, F.B.J., Romeins privaatrecht, 
Zwolle, 1967, biz. 304. 
(25) DEFACQZ, E., Ancien droit belgique ou precis analytique des lois et coutumes observees en 
Belgique avant le Code civil, I, Brussei, 1873, biz. 373; GERBRANDY, S., a. c., 429, metreferenties. 
(26) GERBRANDY, S .. a.c., 429-430, met referenties. In onze gewesten werd de onderhoudsplicht 
tussen aanverwanten in rechte lijn door de rechters erkend, en hier en daar ook de onderhoudsplicht 
tussen broers en zusters: DEFACQZ, E., o.c., biz. 373. 
(27) GERBRANDY, S., a.c., 430 en 442. Ook MiNKENHOF, A.A.L., Over de onderhoudsplicht in het 
nieuwe B.W., Themis, 1955, 280, stelt dathet opmerkelijk is dat de bepalingen omtrent de kring der 
onderhoudsplichtigen 'in de Westeuropese burgerlijke wetboeken verschillend zijn, zonder dat men 
dit tot een verschii in ievensopvatting kan terugbrengen. 
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In de voorbereidende werken tot de Code civil wordt tot vervelens toe 
gezegd dat de erin opgenomen alimentatieverplichtingen slechts de 
bevestiging zijn van de natuurwet(28). Uit de aarzelingen en controver
sen die bij de voorbereiding van deze bepalingen rezen blijkt evenwel dat 
dit beroep op het natuurrecht geen afdoende verklaring kan bieden voor 
de grondslag van de alimentatieplicht in het algemeen noch voor de 
uitgebreidheid van de kring van de alimentatiegerechtigden in het 
bijzonder(29). Veeleer moet men ervan uitgaan dat de onderhoudsver
plichtingen die voortspruiten uit de verwantschap, aanverwantschap en 
adoptie gebaseerd zijn op de idee van de solidariteit die heerst (moet 
heersen) tussen de leden van eenzelfde fan:;tilie, waardoor degenen die 
een zekere welstand hebben bereikt hun familieleden die zonder inkom
sten zijn of minder welstellend zijn ter hulp komen(30). Daarbij 
bevestigt de wet de familiale solidariteit slechts in die gevallen waarin de 
familiale band bijzonder innig is (31); dit kan varieren volgens de 
historische en plaatselijke omstandigheden. 

§ 3. Openbare onderstand 

8. Elke beschaving heeft individuen gekend die door hun persoonlijk 
functioneren (ziekte, ongeval, mindervaliditeit, ouderdom, enz ... ) of 
door maatschappelijke factoren (hongersnood, oorlogen, rampen, enz ... ) 
of door een combinatie van beiden, niet in staat waren om zelf in hun 
levensbehoeften te voorzien. Van de andere kant heeft elke cultuur die 
zich in schrift heeft geuit sporen van een (informeel of formeel) 
hulpverleningssysteem nagelaten(32). De plaats die deze hulpverlening 
innam en de vorm waarin deze geschiedde waren zeer verscheiden; de 
ideologische basis van deze hulpverleningssystemen liep zeer uiteen, 
terwijl de minder bewuste basis ervan gevormd werd door de verhoudin
gen en mogelijkheden die de sociaal-economische ondergrond bood(33). 
Wellicht in elke cultuur waren het de familieleden van de behoeftige die 
in eerste instantie gehouden waren hem te helpen. Waar deze familiale 

(28) Zie de verldaringen van PORTALIS, GILLET en BOUTTEVILLE (LOCRE, M., II, resp. biz. 396, 404 
en 414). 
(29) Vgl. VANHOUTTE, J., en BREDA, J., o.c., biz. 40. 

(30) Vgl. DE PAGE, H., Traite, I, nr. 543; R..P.D.B., Compement Ill, 1969, Tw. Aliments, nr. 3; 
RULAND, F., Familiiirer Unterhalt und Leistungen der sozialen Sicherheit, Berlin, 1973, p. 11. 
(31) DE PAGE, H., I, nr. 543. 

(32) WEJJEL, J.A., Achtergronden van sociale zekerheid. Korte geschiedenis van een sociaal 
verschijnsel, Amsterdam, 1973, p. 8. Dit betekent niet dat elke cultuur steeds voor aile 
hulpbehoevenden een hulpverleningssysteem kende. 
(33) Vgl. WEIJEL, J.A., o.c~, biz. 3-4. 

8 



L-_-_-_ -------------

solidariteit om een of andere reden niet kon bijspringen kenden vele 
culturen een meer formeel hulpverleningssysteem dat georganiseerd 
werd door de plaatselijke gemeenschap, de beroepsassociaties, de 
geestelijke overheid, de publieke overheid, enz ... Soms werd hiervoor 
van aile leden _of onderdanen een bijdrage gevraagd om alzo ge
meenschappelijk de last van het hulpverleningssysteem te dragen (hierin 
kan in een aantal gevallen een historische voorloper van onze systemen 
van openbare onderstand en/of sociale zekerheid gezien worden)(34). 
In onze gewesten werd de armenzorg na de Franse revolutie voorgoed 
aan de kerkelijke autoriteiten onttrokken en met gemeenschapsgelden 
georganiseerd. De ,burgerlijke godshuizen" en de ,burelen van wel
dadigheid'' die in 1796 werden opgericht bleven functioneren gedurende 
de gehele 19e en het begin van de 20e eeuw. Door deW. 10 maart 1925 
tot regeling van de openbare onderstand (W.OO) werden ze vervangen 
door de commissies van openbare onderstand(35). Deze wet is nu op 
zijn beurt vervangen door de organieke W. 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (W. O.C.M.W.). 

9. De taak van de C.O.O. 's bestond er o.m. in ,de ellende te 
verzachten'' door het verlenen van materiele steun aan de behoeftigen 
, ,in de vorm en in de mate, die het best geschikt waren om de behoeftige 
weer in staat te stellen in zijn onderhoud en in dat van zijn gezin te 
voorzien'' (36). A an de C. 0. 0. 's was echter een zeer ruime autonomie 
gelaten in het bepalen van de aard en de hoeveelheid te verlenen 
steun(37). Er bestonden wei richtlijnen, uitgaande van de Afdeling 
Openbare Onderstand van de V ereniging van Belgische Steden en 
Gemeenten, betreffende het belang en de aard van de steun die de 
C.O.O. 's aan de behoeftigen konden verlenen, doch deze voorgestelde 
schalen betroffen slechts suggesties die door de commissies in overwe-

(34) Zie WEIJEL, J.A., o.c., p. 19 (middeieeuwse gilden); de LAPLANCHE, J., La ,soutenance" ou 
,pourw!ance" dans le droit coutumier franr;ais aux XJIJ• et XIV• siecle, Paris, 1952, p. 63-69 
(p1aatse1ijke heer). 
(35) Zie BELGJSCH INSTITUUT VOOR VOORUCHTJNG EN DOCUMENTATIE, De openbare onderstand in 
Belgie, (Documentaire fiche nr. 362), 1969, p. 1; BERGER, J.-M., De gemeente en de werking van 
de commissies van openbare onderstand, in: V .B.S. G., Praktisch handboek van het gemeenterecht, 
I, Brussei, 1972, biz. XXII/8-10; GUNEUR, J., en RocHET, P., Guide pratique de ['administration 
des commissions d'assistance publique, Brussei, 1955, biz. 9. 

(36) W.OO, art. 1 en art. 68, lid 2. 

(37) Dit werd nogal eens aangevochten door onderhoudspiichtigen die door de C.O.O. werden 
aangesproken om de door haar gemaakte onderstandskosten ten voordeie van personen aan wie zij 
ievensonderhoud verschuidigd zijn, terug te betalen. De rechtbanken hebben echter terzake steeds 
het souverein beslissingsrecht van de C.O.O. 's vooropgesteid; zie bv. Brussei, 12 oktober 1971, 
Pas., 1972, II, 8. Zie ook W. 2 april 1965, art. 1, lid 1, 1•. 
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ging genomen konden worden en die geen afbreuk wilden doen aan het 
beginsel van de individualisering van de steunverlening. 

§ 4. Het verhaalsrecht van de C.O.O. op de alimentatieplichtigen 

10. Hoewel de niet-recuperatie van de verleende steun het beginsel was, 
lieten de C.O.O. 's zich in een aantal door de wet bepaalde gevallen in 
met de terugvordering van de door hen gemaakte onderstandskosten(38). 
Het betrof hier o.m. de terugvordering van de steun ten laste van de 
onderhoudsplichtigen van de door de C.O.O. geholpen personen(39). 
Hoewel de wet stelde dat de ,onderstandskosten ( ... ) worden ( ... ) 
verhaald" moest hieraan geenszins een gebiedend karakter verleend 
worden: het ging voor de commissies steeds om een mogelijkheid tot 
terugvordering, niet om een verplichting(40). Op basis van de sociale en 
administratieve gegevens die o.m. via enquetes werden bekomen besliste 
de C.O.O. in elk individueel geval afzonderlijk of tot terugvordering 
werd overgegaan, en in bevestigend · geval tegen wie en voor welk 
bedrag(41). 
De idee die traditioneel aan de basis lag van de instelling van het 
verhaalsrecht van het onderstandsorgaan tegen de onderhoudsplichtigen 
was oe-verrijkmg -zoiiair-oorzaaFin fioofae vaii-de-ze-personeii :-in- Cle 
vroegere wetgeving ging men ervan uit dat wanneer steun verleend werd 
aan een persoon die gerechtigd was op onderhoudsgeld vanwege 
familieleden, de aldus verleende onderstand terecht kwam bij iemand die 
eigenlijk niet behoeftig was. Deze opvatting werd geleidelijk verlaten, 
aangezien de C.O.O. 's niet konden weigeren steun te verlenen onder 

(38) V.B.S.G., De terugvordering van steun door de commissies van openbare onderstand, 
Brussel, 1970, biz. 7. 
(39) W. 2 april 1965, art. 17. Dit artikel werd naar de vorm gewijzigd door deW. 9 juli 1971. 
Voorheen was deze materie geregeld door deW. 27 november 1891, art. 30, zoals gewijzigd door 
deW. 23 juni 1960. De eerste wettelijke regeling van het verhaalsrecht op de alimentatieplichtigen 
dateert van de W. 14 maart 1876, art. 20, doch de vordering van de gemeente van het 
onderstandsdomicilie tegen de alimentatieplichtigen werd reeds voordien door de rechtspraak 
aanvaard zonder dat enige wettekst hierin voorzag; zie Rb. Brussel, 16 aprill889, Pas., 1889, III, 
313, noot; Rb. Brussel, 30 november 1867, Belg. Jud., 1868, 51: arg. art. 1375 B.W. 
(zaakwaarneming) en subsidiair art. 1377 B.W. (onverschuldigde betaling). Zie SIMONT, L., en 
KIRKPATRICK, J., Le remboursement des frais d' assistance par la personne secourue, ses debiteurs 
d' aliments et les tiers responsables, Brussel, 1962, P• 47-49. 
(40) RENAUDillRE, M., Openbare onderstand. Wet van 9 juli 1971. Commentaar en praktische 
handleiding, Brugge, 1975, biz. 46. 
(41) De V.B.S.G. heeft nooit richtlijnen uitgevaardigd aangaande de normen die de C.O.O.'s 
zouden kunnen hanteren bij het vaststellen van de bijdrage van de alimentatieplichtigen in de 
onderstandskosten. Wei deed zij een oproep tot de C.O.O. 's om hun eigen normen en hun 
zienswijze op de problematiek mee te delen, met het oog op het eventuee1 voorstellen van richtlijnen 
die de algemene instemming zouden kunnen wegdragen (De Gemeente, 1973, 196). 
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voorwendsel dat de behoeftige maar beroep moest doen op de personen 
die tegenover hem een onderhoudsplicht hadden; de door de C.O.O. 
verleende steun vond zijn oorzaak in de wet, zodat het in hoofde van de 
onderhoudsplichtigen niet om een echte verrijking zonder oorzaak kon 
gaan. Het verhaalsrecht van de commissies moest beschouwd worden als 
een vordering sui generis die nochtans wettelijk zo georganiseerd was, 
althans m.b.t. de meeste aspecten, alsof het om een vordering de in rem 
verso ging(42). 
Het verhaalsrecht van de C.O.O. 's kon zich richten tegen (volgens het 
burgerlijk recht) onderhoudsplichtige personen van om het even welke 
,kwaliteit" (43). Steeds moest in concreto worden nagegaan of er, 
gedurende de periode dat de C.O.O. steun had verleend, in hoofde van 
de ondersteunde een onderhoudsaanspraak bestond ten laste van de 
alimentatieplichtigen; deze konden dan ook tegen de commissie de 
excepties inroepen die zij in rechte hadden kunnen inroepen tegen de 
ondersteunde persoon ( 44). Van de andere kant was de vordering van de 
C.O.O. geenszins gelijk te stellen met een vordering tot een onder
houdsuitkering(45) en had ze er ook niet de kenmerken van(46). De 
C. 0. 0. was immers niet wettelijk gesubrogeerd in de rechten die de door 
haar ondersteunde persoon had tegen zijn onderhoudsplichtigen, doch zij 
verhaalde de onderstandskosten krachtens een eigen recht, haar door de 
wet toegekend(47). 

11. Uit een onderzoek van het Centrum voor Rechtssociologie van de 
U.F.S.I.A. aangaande ,Behoeftige bejaarden en onderhoudsplichtige 
kinderen" blijkt, op basis van een analyse van de dossiers van de 
C.O.O. van Antwerpen voor het jaar 1969, en van de gerechtelijke 
dossiers i.v.m. vorderingen tot onderhoudsgeld tussen ascendenten en 
descendenten in het arrondissement Antwerpen tijdens het jaar 1969, dat 
de C.O.O. maar zeer zelden rechtstreeks gebruik maakte van haar 

(42) Zie SIMONT, L., en KIRKPATRICK, J., o.c., biz. 4-12 en 47-51: deze auteurs verienen aan deze 
gelijkstelling evenwel- ten onrechte- absolute gelding. Voor de gevolgen van deze gelijkstelling 
m.b.t. het verhaalsrecht van de C.O.O., zie SENAEVE, P., De bestrijding van de armoede inBelgie, 
Leuven, 1977, biz. 195-199. 
(43) SIMONT, L., en KIRKPATRICK, J., o.c., biz. 53: argumentatie op basis van de voorbereidende 
werken bij art. 30 van deW. 27 november 1891 -deW. 2 april 1965 had hier geen wijziging in 
gebracht. V andaar het belang om te weten of bepaalde uitkeringen een alimentair dan we! een 
indemnitair karakter hebben (zie inz. de discussie rond het nieuwe art. 301 B.W.). 
(44) SIMONT, L., en KIRKPATRICK, J., o.c., biz. 55, met verwijzigingen in voetnoot 3 naar een 
overvloedige rechtspraak; adde: Rb. Mons, 17 maart 1937, Rev. prat. not. b., 1937, 218. 
(45) Zie Brussel, 11 september 1968, Pas., 1968, II, 289. 
(46) Voor een uitgebreide behandeling van deze materie, zie SENAEVE, P., o.c., biz. 199-201. 
(47) O.m. DE PAGE, H., III, 1967, nr. 547, B. 
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verhaalsrecht, maar er meer naar streefde de ascendenten te helpen bij 
het zelf vorderen van een alimentatieuitkering ten laste van hun des
cendenten (in voorkomend geval tot en met een procedure voor de 
rechtbank). De (lage) theoretische normen die de C.O.O. hierbij stelde 
inzake de bijdrageplicht van de descendenten werden in feite op een 
discretionaire wijze toegepast, volgens de zwaarte van de noden (afhan
kelijk enerzijds van de zwaarte van het risico - van louter financiele 
hulp over plaatsing zonder medische hulp naar plaatsing met medische 
hulp - en anderzijds van het tekort van de ascendent); de overgrote 
meerderheid van de descendenten was niet in staat om dit inkomens
tekort van hun ascendent te dragen(48). 

12. Het verhaalsrecht van de C.O.O. 's- nu vervangen door dat van de 
O.C.M.W.'s (zie verder)- is veruit de belangrijkste toepassing van de 
mogelijkheid, in hoofde van een openbaar organisme, om door hem 
gepresteerde of te presteren uitgaven ten laste te brengen van de 
onderhoudsplichtigen van de persoon aan wie de uitgaven ten goede zijn 
gekomen of zullen komen. Ons recht kent evenwel nog andere toepas
singen van deze mogelijkheid tot verhaal of beroep op de alimen
tatieplichtigen. 
De W. 18 juni 1850 op de behandeling van de krankzinnigen bepaaltdat . 
de kosten voor onderhoud van de krankzinnigen die door de publieke 
overheid geplaatst zijn in een krankzinnigengesticht, indien zij niet door 
de geplaatste personen zelf gedragen kunnen worden, ten laste komen 
,van degenen aan wie, luidens de artikelen 205 en volgende van het 
B.W., onderhoud kan worden gevraagd" (49). 
In de W. 27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de 
bedelarij wordt gesteld dat de terugbetaling van de bij toepassing van 
deze wet gemaakte bijstandskosten (d.z. kosten van onderhoud van in 
een bedelaarsgesticht of een toevluchtshuis gei:ntemeerde personen) 
vervolgd wordt, hetzij tegen de ondersteunde personen, hetzij tegen hen 
die hun onderhoud verschuldigd zijn(50). 
De W. 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de 
abnormalen en de gewoontemisdadigers bepaalt dat de onderhoudskos-

(48) VANHOUITE, J. en BREDA, J., o.c., biz. 69-139. 

(49) W. 18 juni 1850, art. 27, lid 1. Zie ook het ontwerp van wet betreffende de bescherming van 
de persoon van de geesteszieken (recentste stuk: Pari. Besch. Senaat, 1974-1975, nr. 292/4), art. 
22, dat bepaalt dat de kosten van geneeskundige onderzoeken en de vervoers-, opname-, verblijfs
en behandelingskosten in deze wet bepaald ten laste komen van de zieke zelf , ,of van de personen en 
instellingen die op grond van de wetten en reglementen die kos~n moeten dragen". Hieronder 
vallen derhalve ook de alimentatieplichtigen (Pari. Besch., Senaat, B.Z. 1974, nr. 292/2, biz. 18). 
(50) W. 27 november 1891, art. 38, lid 1. 
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ten van de personen die als verdachte of als veroordeelde gei'ntemeerd 
zijn in een daartoe geschikte inrichting ten laste komen van de gei'nter
neerden zelf of van de personen die hen levensonderhoud verschuldigd 
zijn(51). 
De W. 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming zegt dat de 
jeugdrechtbanken, na onderzoek van de gegoedheid der betrokkenen, de 
bijdrage bepalen van de minderjarigen en van de onderhoudsplichtigen in 
de onderhouds-, opvoedings- en behandelingskosten die voortvloeien uit 
maatregelen genomen ter bescherming van de minderjarigen, en dat de 
jeugdbeschermingscomites de bijdrage vaststellen van de minderjarigen 
en van de onderhoudsplichtige personen in de uitgaven die voortvloeien 
uit door hen genomen maatregelen, onverminderd bet recht van de 
betrokkenen zich tot de jeugdrechtbank te wenden(52). 

§ 5. De sociale zekerheid 

13. Naast en afzonderlijk van de openbare onderstand ontwikkelden 
zich in ooze gewesten in de loop van de 19de eeuw ,maatschappijen 
voor onderlinge bijstand''. Door de strijd van de arbeidersklasse voor 
lotsverbetering werd de overheid ertoe genoopt om aan deze vrije 
verzekeringen staatssteun te verlenen. Later, toen bet duidelijk werd dat 
bet stelsel van vrije gesubsidieerde verzekering ondoeltreffend was, 
diende de verplichte verzekering te worden ingevoerd(53). Voor bet 
overheidspersoneel werd een ,statuut" uitgebouwd. Na WO II werd in 
ons land door de besluitwet van 28 december 1944 een globaal stelsel 
van sociale zekerheid voor de werknemers ingevoerd. Nadien werd ook 
voor de zelfstandigen een , ,sociaal statuut'' ontwikkeld. Het is de 
betrachting van de sociale zekerheid om de bestaanszekerheid van de 
aangeslotenen te waarborgen tegen de sociale risico's die tot gevolg 
hebben hetzij dat bet (arbeids-)inkomen vermindert, wegvalt of er nooit 
komt (ziekte, ongeval, overlijden, ouderdom, werkloosheid), hetzij dat 
moeilijk te dragen uitgaven noodzakelijk worden (kosten voor gezond
heidszorgen, gezinslast)(54). 

(51) W. 9 april1930, zoals vervangen bij deW. 1 juli 1964, art. 27. De voorwaarden biertoe zijn · 
bepaald in K.B. 26 juli 1965. 

(52) W. 8 aprill965, art. 71 Geugdrecbtbanken) en art. 6 Geugdbescbermingscornites). Zieookart. 
3 van K.B. 25 juli 1966 tot vasts telling van de voorwaarden waaronder de jeugdbescberrningscorni
tes in bet belang van rninderjarigen uitgaven mogen doen ten laste van de begroting van bet 
ministerie van justitie. 
(53) Zie o.m. V ANDERAUWERA, E., Les assurances ouvrieres et /'Assistance publique, Mons, 1894, 
biz. 27-77. 

(54) D!LLEMANS, R., VAN STEENBERGE, J., en VAN LANGENDONCK, J., Handboek van socia/e 
zekerheid, Leuven, 1975, biz. 6. 
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In geen enkele sector van het sociale zekerheidsrecht bestaat de moge
lijkheid om de kosten van de uitgekeerde prestaties terug te vorderen van 
de personen die onderhoudsplichtig zijn tegenover de rechthebbende op 
deze prestaties, noch om hen op een andere wijze tot de nakoming van 
hun onderhoudsverplichting te dwingen of aan te sporen. Sociale 
zekerheidsprestaties worden verworven zonder inachtneming van de 
rechten van de sociale rechthebbende op levensonderhoud vanwege 
familieleden. Dit is nochtans niet steeds het geval geweest(55). Zo heeft 
de pensioenwetgeving voor arbeiders en bedienden lange tijd bepalingen 
gekend die t.a.v. de werknemers die geen of onvoldoende stortingen 
hadden gedaan het bedrag van het toegekende pensioen verminderden 
met dat van de onderhoudsuitkering waartoe de descendenten van de 
pensioengerechtigde gehouden waren (het bedrag van deze onder
houdsuitkering werd forfaitair bepaald); er werden regelen vooropge
steld m.b.t. de onwillige alimentatieplichtigen, waarbij zelfs een ambts
halve vermeerdering van de door hen verschuldigde belasting ten belope 
van het opgelegd bedrag aan alimentatie voorzien werd(56). 

14. Sinds enige tijd is er in ons sociale zekerheidsrecht een ontwikkeling 
gaande waarbij, in tegenstelling tot de zgn. traditionele sectoren van de 
sodale zekerheid-, prestaties verleend worden omdat de omstandigheden 
aanwezig zijn waarvoor die prestaties bestemd zijn ongeacht de (in-)ac
tiviteit of de bijdragebetaling van de betrokkene in het verleden. Aldus is 
er een geleidelijke evolutie waar te nemen van een causale opvatting 
naar een finale opvatting van de sociale zekerheid(57). Het meest 
opvallende gemeenschappelijk kenmerk van deze prestaties is dat ze 
slechts toegekend worden na een onderzoek naar de bestaansmiddelen; 
daarom worden ze ,minimumvoorzieningen" genoemd(58). Het gaat 
om volgende prestaties: het gewaarborgd ink omen voor bejaarden ( GIB) 
(W. 1 april1969); de tegemoetkoming aan mindervaliden (TMV) (W. 27 
juni 1969); de gewaarborgde gezinsbijslag (GGB) (W. 20 juli 1971); het 
vakantiegeld voor bepaalde groepen van personen (W. 23 juni 1976). 

(55) Dit behoort dan ook niet tot de essentiele verschilpunten tussen het sociale zekerheidsrecht en 
de wetgeving op de openbare onderstand I maatschappelijke dienstverlening; vgl. LENAERTS, H., 
Openbare onderstand en sociale zekerheid, T.B.P., 1958, 287-305, inz. 297-298 (die het in het 
algemeen heeft over het in rekening brengen van de inkomsten van de rechthebbenden, waarbij hij 
refereert naar de pensioensector). 
(56) Wat de arbeiderspensioenen betreft komt slechts door deW. 21 mei 1955 een einde aan het in 
rekening brengen van de rechten op levensonderhoud. Voor een grondige analyse van de evolutie 
van de weerslag van de alimentatieverplichting op de arbeiderspensioenen, zie VAN HOUTTE, J., en 
BREDA, J., o.c., blz. 58-63. Zie ook DE PAGE, H., I, nr. 548, in fine. 
(57) DILLEMANS, R., e.a., o.c., blz. 315. 

(58) DILLEMANS, R., e.a., o.c., l.c. 
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Belangrijk voor de materie die ons bier bezigboudt is dat bij de 
toekenning van deze residuaire prestaties geen rekening gebouden wordt 
met de recbten van de rechthebbende op levensonderhoud(59), dit 
niettegenstaande deze prestaties onderworpen zijn aan een onderzoek 
naar de bestaansmiddelen. Wat meer is, bij bet in rekening brengen van 
de bestaansmiddelen worden de onderhoudsuitkeringen (zowel de vrij
willig betaalde als de door de rechter toegekende) die aan de recht
hebbende door zijn descendenten of ascendenten betaald worden, buiten 
beschouwing gelaten(60). 

§ 6. Het recht op een bestaansminimum 

15. Door de W. 7 augustus 1974 werd in ons land het recht op een 
bestaansminimum (RBM) georganiseerd: ieder persoon die meerderjarig 
is, of ontvoogd door huwelijk, of ongehuwd met een of meer kinderen 
ten laste, beeft, voor zover hij aan de gestelde voorwaarden voldoet, 
recht op een geldelijke uitkering ten bedrage van een vitaal minimum. 
Karakteristiek voor de nieuwe wet is dat bet hier, in tegenstelling met 
wat het geval is bij de traditionele steunverlening van de C.O.O. 's, gaat 
om een eigenlijk subjectief recht, dat de appreciatiebevoegdheid van de 
C.O.O. zeer sterk beperkt is, en dater voor de betrokkenen een recht van 
beroep openstaat bij de arbeidsrecbtbank. Het was de bedoeling met 
deze wet een soort vangnet te hebben voor degenen die door de niazen 
van de bestaande sociale wetgeving vallen; hij zou aldus het sluitstuk 
vormen van ons stelsel van sociale zekerheid. 
Deze wet is op talrijke punten afgestemd op de W. 1 april 1969 op het 
GIB en deW. 27 juni 1969 op de TMV(61). De belangrijkste verscbil
punten liggen enerzijds op bet vlak van de administratieve organisatie en 

(59) Uitgezonderd, inzake de tegemoetkomingen aan mindervaliden, t.a.v. de onderhoudsplicht 
van de ouders van minderjarige ongehuwde mindervaliden (wat buiten het bestek van deze studie 
valt). 
(60) W. 1 aprill969, art. 4, § 2, 3• (GIB); K.B. 17 november 1969, art. 25, 3• (TMV); K.B. 25 
oktober 1971, art. 6, lid 4, 3° (GGB)- voor het vakantiegeld voor bepaalde groepen van personen 
is het uitvoeringsbesluit, dat o.m. de toekenningsvoorwaarden moet bepalen, nog niet gepubliceerd, 
doch het is zo goed als uitgesloten dat hierbij de onderhoudsgelden wei in rekening zouden worden 
gebracht. 
(61) Vanaf 1 januari 1976 werd de overeenstemming tussen de bepalingen van de wet op het recht 
op een bestaansminimum, van de wet op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en van de wet op 
de tegemoetkomingen aan mindervaliden op een aantal punten van ondergeschikt belang nog 
verhoogd door deW. 5 januari 1976 en K.B. 8 januari 1976 (inzake hetRBM), K.B. 22 december 
1975 en K.B. 9 januari 1976 (inzake het GIB) en twee K.B.'s van 24 december 1975 (inzake de 
TMV); zie Pari. Besch., Senaat, 1975-1976, nr. 5-XVIII/2, biz. 59. 
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de financiering, en anderzijds op het vlak van de toekenningsvoorwaar
den en de categorieen van rechthebbenden (62). 

16. Zoals het GIB is het RBM een residuaire prestatie, d. w.z. dat zij 
slechts wordt toegekend als de betrokkene alle andere mogelijkheden tot 
inkomensverwerving heeft uitgeput. In de regeling van hetRBM komt dit 
echter veel scherper tot uiting dan bij het GIB. 
Zo stelt deW. 7 augustus 1974 dat van de aanvrager van het RBM kan 

\ 

worden gevergd dat hij zijn rechten laat gelden op onderhoudsgeld 
vanwege daartoe gehouden personen; deze laatste zijn hier echter 
beperkt tot de echtgenoot en de ascendenten en descendenten in eerste 
graad(63). Deze mogelijkheid stemt overeen met de praktijk van vele 
C.O.O. 's bij het verlenen van gewone steun. Volgens een circulaire van 
de minister van volksgezondheid moeten de C.O.O. 's (nu de 
O.C.M.W.'s) hierbij omzichtig te werk gaan want zij moeten in elk 
geval vermijden dat de bestaande familiale banden verbroken of in het 
gedrang gebracht zouden worden(64). 
De in feite (vrijwillig of na het uitoefenen van druk) door de onder
houdsplichtigen verleende onderhoudsuitkeringen worden in aanmerking 
genomen bij het. oncierzoek van de bestaansmiddelen van de aanvrager 
van hetRBM. Alleen de giften van personen die niet met de betrokkene 

(62) Van belang voor ons onderwerp is dat in deW. RBM oorspronkelijk bepaald werd dat bij bet 
onderzoek naar de bestaansmiddelen ook de inkomsten van de personen die met de aanvrager van 
bet RBM samenwonen, ook a! vormden zij geen feitelijk gezin, in rekening konden worden 
gebracht, voor maximum een vierde van bet gedeelte dat bet bedrag van bet bestaansminimum 
overschreed. Deze bepaling vormde een opmerkenswaardige innovatie: aldus werd althans 
onrechtstreeks tussen samenwonende personen een onderhoudsverplichting opgelegd die niet in bet 
B.W. is voorzien. Deze problematiek werd ook in buitenlandse bijstandswetgevingen ontmoet, zie 
o.m. MARMOR, Th. R., (ed.), Poverty policy. A compendium of cash transfer proposals, Chicago
New-York, 1971, biz. 173. Om de onredelijke gevolgen waartoe de toepassing van deze regel kon 
leiden en de zeer uiteenlopende interpretaties waartoe hij aanleiding was uit de weg te ruimen, werd 
hij met ingang van 1 januari 1976 afgeschaft: K.B. 30 oktober 1974, art. 13, lid 2, zoals gewijzigd 
bij K.B. 8 januari 1976, art. 5; circulaire van de minister van volksgezondheid van 13 januari 1976, 
biz. 3. Een gelijkaardig probleem komt in deW. RBM evenwel naar voor bij de vaststelling van de 
categorieen van rechthebbenden: er wordt een onderscheid gemaakt tussen alleenstaande personen 
en personen die enkel samenwonen met ongehuwde minderjarige kinderen die te hunnen laste zijn 
enerzijds, en personen die met een of meer anderen samenwonen anderzijds (deze laatsten hebben 
slechts recht op een lager bedrag). Dergelijk onderscheid wordt niet gemaakt in de traditionele 
sectoren van de sociale zekerheid en evenmin bij bet GIB, maar daar wordt bet concubinaat 
bevoordeeld (zie de pensioensector). Om dit voordelig statuut van concubinerenden t.o.v. 
gehuwden uit te schakelen heeft de wetgever nu inzake het RBM een regeling voorzien die evenwel 
geldt voor aile niet met elkaar gehuwde samenwonenden. T.a.v. degenen die geen feitelijk gezin 
vormen houdt deze innovatie m.i. een onaanvaardbare discriminatie in t.o. v. alleenstaanden en doet 
zij afbreuk aan bet individueel recht van eenieder op een bestaansminimum. 
(63) W. 7 augustus 1974, art. 6, lid 2. 
(64) Circulaire van de minister van volksgezondheid van 29 november 1974. Zie ook Vragen en 
antwoorden, Kamer, 1974-1975, Vraag nr. 21 van MONARD d.d. 5 maart 1975, p. 1528 (eveneens 
gepubliceerd in De Gemeente, 1975, 334). 
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samenwonen en jegens hem niet tot onderhoudsplicht gehouden zijn 
worden buiten rekening gesteld ( 65). 
Tijdens de parlementaire behandeling van de W. RBM is over deze 
bepalingen aangaande de onderhoudsplicht gediscussieerd. In de voor
ontwerpen van de minister van Volksgezondheid kwam een bepaling 
voor die stelde dat voor de toekenning en het behoud van het recht op een 
gewaarborgd inkomen desgevallend zou kunnen worden gevergd dat de 
belanghebbende zijn rechten zou laten gelden op onderhoudsgeld van
wege wettelijk daartoe gehouden personen(66). In het bij het parlement 
ingediende wetsontwerp luidde het dat voor de toekenning en het behoud 
van zijn recht op het gewaarborgd inkomen de betrokkene (o.m.) zijn 
rechten moet laten gelden op onderhoudsgeld vanwege daartoe gehouden 
personen(67). Waarom het facultatieve karakter van deze bepaling 
verdwenen was wordt in de memorie van toelichting niet gezegd, maar er 
mag worden aangenomen dat hierbij rekening werd gehouden met de 
kritiek van de Raad van State die stelde dat de bepaling in het 
voorontwerp (= ,kan") ,niet strookt met het subsidiaire karakter van 
het door het antwerp toegekende recht op een gewaarborgd inkomen, in 
zover het alleen maar de mogelijkheid openstelt om van de betrokkene te 
eisen dat hij zijn rechten op ( ... ) onderhoudsgeld zou doen gelden. Het 
vervullen van die voorwaarde zou als een verplichting moeten worden 
opgelegd'' (68). Het verslag namens de verenigde commissies van de 
Senaat vermeldt hierover het volgende: , ,Meerdere leden brengen kritiek 
uit over de bepalingen (aangaande de) onderhoudsplicht. De minister 
verklaart dat het juist is dat de onderhoudsplicht streng in aanmerking 
genom en wordt: men moet gewapend zijn tegen misbruiken. De minister 
verklaart zich evenwel bereid de mogelijkheid van een versoepeling te 
onderzoeken" (69). Bij de artikelsgewijze bespreking in de senaatscom
missie diende de regering dan een amendement in dat de bepaling uit de 
voorontwerpen terug opnam. Als verantwoording werd gegeven dat het 
aangewezen leek niet in alle gevallen aan de aanvragers van hetRBM de 
verplichting op te leggen hun rechten t. a. v. hun onderhoudsplichtigen te 

(65) W. 7 augustus 1974, art. 5, § 2, d. Deze buitenrekeningstelling stuitte op weerstand in het 
parlement: zie Pari. Hand., Senaat, 10 juli 1974, biz. 774. 

(66) Eenzelfde bepaling kwam ook voor in het derde wetsvoorstel van senator C. DE CLERCQ tot 
instelling van het recht op bijstand tot waarborg van een sociaallevensminimum: Pari. Besch., 
Senaat, B.Z. 1974, nr. 42, p. 9 (voorgesteld art. 5, § 2). 
(67) Pari. Besch., Senaat, B.Z. 1974, nr. 247/1, biz. 11 (voorgesteld art. 6-2). 

(68) Pari. Besch., Senaat, B.Z. 1974, nr. 247/1, Advies van de Raad van State, biz. 20. 

(69) Pari. Besch., Senaat, B.Z. 1974, nr. 247/2, Verslag namens de verenigde commissies voorde 
volksgezondheid en de gezinszorg en voor de tewerkstelling, de arbeid en de sociale voorzorg, biz. 
19-20. 
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laten gelden(70). De uiteindelijke tekst van de bepaling, die dus een 
beperking van de in aanmerking te nemen onderhoudsplichtingen in
houdt, kwam er dan via een amendement dat eenparig werd aangeno
men(71). Een fundamentele discussie heeft hierover niet plaatsgehad. 
Opmerkelijk is nog dat de C.O.O.'s (nu de O.C.M.W.'s) ex lege 
bevoegd zijn om de rechten die de aanvrager van het RBM heeft op 
onderhoudsgeld vanwege ascendenten of descendenten te Iaten gelden in 
naam en ten voordele van de betrokkene wanneer deze niet zelf zou 
willen optreden(72). 

17. In tegenstelling tot wat het geval is inzake het GIB kan daarenboven 
het bedrag van een uitgekeerdRBM door d~ C.O.O., krachtens een eigen 
recht, verhaald worden op de echtgenoot en op de ascendenten en 
descendenten in eerste graad van de rechthebbende, op voorwaarde 
evehwel dat het belastbaar inkomen van deze personen een bedrag van 
250.000 fr., verhoogd met 25.000 fr. per persoon ten laste, overschrijdt. 
De invorderbare som is evenwel beperkt tot het bedrag dat gezegd 
belastbaar inkomen te boven gaat. Dit verhaalsrecht van de commissie 
reikt slechts tot beloop van het bedrag waartoe de genoemde onder
houdsplichtingen gehouden konden zijn gedurende de tijd dat het RBM 
werd-uitgekeerd(-'7-3}. ----

De oorspronkelijk voorgestelde tekst lag meer in de lijn van wat artikel 
17 van de W. 2 april 1965 voorhoudt aangaande de mogelijkheid van 
verhaal van de traditionele onderstandskosten. In de loop van de 
bespreking werd door de minister voorgesteld om in de tekst van de W. 
REM te bepalen dat het verhaalsrecht kon worden uitgeoefend, , ,binnen 
de grenzen en de voorwaarden door de Koning bepaald, op de in artikel 6 
bedoelde onderhoudsplichtigen'' . Hierdoor zouden nadere regels kunnen 

(70) Idem, biz. 34. 
(71) Idem, biz. 35-36. In de pienaire vergadering van de Senaat werd door senator HAMBYEnog een 
poging ondemomen om aile onderhoudspiichtigen voigens het B.W. in aanmerking te doen komen, 
doch een amendement in die zin werd door hem tensiotte ingetrokken; zieParl. Hand., Senaat, 10 
juli 1974, biz. 787. 
(72) W. 7 augustus 1974, art. 8, § 4. Het gaat bier om een analoge vordering ais de zijdelingse 
vordering van art. 1166 B.W. (dat niet toepasselijk is op de alimentatievorderingen). Vgl. art. 145 
van de Franse Code de la farnille et de l'aide sociale (zie WEILL-BECQUE, G., Jurisclasseur civil, 
Tw, Aliments, 2" fasc., nr. 137; SAVATIER, R., Encyclopedie Dalloz, Tw. Aliments, nr. 306). 
(73) W. 7 augustus 1974, art. 13, lid 2; K.B. 30 oktober 1974, art. 32. De beperking van de 
beoogde alimentatieplichtigen en de vaststelling van de bedragen van de vereiste inkomsten is 
gebeurd in het uitvoeringsbesluit; hiervoor wordt ais motivering gegeven dat aldus gemakkeiijker de 
nodige aanpassingen kunnen gebeuren in verhouding tot de prijsstijgingen (Pari. Hand., Senaat, 10 
juli 1974, biz. 797). Genoemde bedragen zijn niet gekoppeld aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 

18 



------- ---------

_____ _:_1_, ---------------- ---1 - f--------: ---------

worden bepaald inzonderheid om rekening te kunnen houden met het 
inkomen van de onderhoudsplichtigen(74), en werd, door de verwijzing 
naar de onderhoudsplichtigen t.a.v. wie de betrokkene genoopt kan 
worden onderhoudsgeld te vragen wanneer hij hetRBM aanvraagt, in de 
tekst van de wet zelf het verhaalsrecht van de C.O.O. beperkt tot de 
echtgenoot en de ascendenten en descendenten in de eerste graad. Dit 
amendement van de minister werd in de senaatscommissie aanvaard 
doch in de uiteindelijke tekst van de wet is deze verwijzing naar de 
onderhoudsplichtigen uit artikel 6 evenwel op toevallige en onopge
merkte wijze verdwenen(75). Zoals gezegd heeft het uitvoeringsbesluit 
die voorgestelde beperking dan overgenomen. Tijdens een bespreking in 
de senaatscommissie werd door een lid oak voorgesteld om het recht van 
verhaal op de alimentatieplichtigen gewoon volledig te schrappen, met 
als verantwoording dat het ,onmenselijk en asociaal (is) op de onder
houdsplichtigen sommen te verhalen die een katastroof kunnen veroor
zaken bij de gezinnen van de onderhoudsplichtigen'' (76). Dit principiele 
standpunt werd zonder veel discussie eenparig min twee tegenstemmen 
verworpen (77). 

18. Voor de materie die ons bezighoudt is het van belang te bena
drukken dat in deze wet op de algemene minimumvoorziening dus een 
beperking is aangebracht in de kring van de personen op wie de 
behoeftige eventueel een beroep moet doen voor zijn onderhoud en op 
wie de C.O.O. achteraf een verhaalsrecht kan uitoefenen, in vergelijking 
tot de volgens het B. W. onderhoudsplichtige personen. De onder
houdsplicht van grootouders en kleinkinderen en van schoonouders en 
behuwdkinderen is aldus ontdaan van een indirect wettelijk bescher
mingsmechanisme (78). 

§ 7. De hervorming van de C.O.O.'s in O.C.M.W.'s 

19. Door de W. 8 juli 1976 (W. O.C.M.W.) zijn de commissies van 
openbare onderstand per 1 april 1977 omgevormd in openbare centra 

(74) Pari. Besch., Senaat, B.Z. 1974, nr. 247/2, Verslag, biz. 51. 
(75) Zie Pari. Besch., Senaat, B.Z., 1974, nr. 247/2, Verslag, biz. 64; Pari. Hand., Senaat, 10 
juli 1974, biz. 795-797; Pari. Besch., Senaat, B.Z., 1974, nr. 247/6, Amendementen HAMBYE, 
biz. 2-3. 
(76) Pari. Besch., Senaat, B.Z. 1974, nr. 247/2, Verslag, biz. 52. 
(77) Ibid. 
(78) Vgl. ook KUNZ, A., Besteht noch eine Unterhaltspflicht zwischen Verwandten zweiten oder 
entfernteren Grades?, Fam RZ., 1977, 291-294, die m.b.t. het Duitse recht (dat terzake met ons 
recht min of meer vergelijkbare regels kent) de - radikalere - stelling bepleit dat door de 
afschaffing van het verhaalsrecht t.a.v. verwanten in tweede en verdere graad de burgerrechtelijke 
alimentatieplicht van deze familieleden stilzwijgend werd opgeheven, tenminste in zoverre er in 
concreto recht op een gewaarborgd inkomen op basis van de BSHG bestaat. 
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voor maatschappelijk welzijn. Er is een subjectief recht op maatschap
pelijke dienstverlening gecreeerd, dat in voorkomend geval afgedwon
gen kan worden door een beroep bij een (provinciale) beroepskamer (79). 
Noch het vooropsteilen van dit recht op maatschappelijke dienstver
lening, noch de nieuwe aanpak van de door het overheidsorganisme 
verleende bijstand, noch zijn taakverruiming t.o.v. de C.O.O. 's, hebben 
weggenomen dat in deW. 8 juli 1976 het recht van verhaal van de door 
het O.C.M.W. gemaakte kosten op de onderhoudsplichtigen van de 
rechthebbende op maatschappelijke dienstverlening behouden blijft. 

20. Zoals bij de voorbereiding van deW. RBM werden bij de bespreking 
van deW. O.C.M.W. nietveel woorden gewijd aan de problematiek van 
het verhaal op de onderhoudsplichtigen. Het verslag van de se
naatscommissie vermeldt aileen dat , ,door enkele leden ( ... ) gewezen 
(werd) op bepaalde problemen i.v.m. de onderhoudsplicht, gelet op de 
veranderende familiale relaties'' (80). In de plenaire zitting van de 
Kamer werd gepleit voor een zeer soepele toepassing van dit ver
haalsrecht, gezien de enorme menselijke problemen die met die toepas
sing gepaard kunnen gaan, waarop de minister van Volksgezondheid 
antwoordde dat het O.C.M.W. autonoom moet beslissen of het aldan 
niet de alimentatieplichfigen zal aanspreken, dit binnen de grerizen die 
bij K.B. worden aangegeven(81). 

21. In navolging van deW. RBM stelt deW. O.C.M.W. (82) dat het 
verhaalsrecht aileen kan worden uitgeoefend binnen de grenzen en onder 
de voorwaarden bepaald bij K.B. Er mag worden aangenomen dat in het 
uitvoeringsbesluit(83) bepaald zal worden, eveneens in navolging van 
dat van deW. 7 augustus 1974, dat het verhaalsrecht van het O.C.M.W. 
inzake de alimentatieplichtigen beperkt is tot de echtgenoot en de 
ascendenten en descendenten in eerste graa<;I van de rechthebbende, en 
dat het slechts bestaat op voorwaarde dat het belastbaar inkomen van 
deze personen een zeker bedrag overschrijdt. 

(79) Voor een giobaie bespreking van de W. 8 juli I976, zie SENAEVE P., o.c., biz. 347-368; 
SENAEVE, P., De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappe
lijk welzijn, R.W., I976-I977, ll79-I216; HuvELLE, P., La loi organique des centres d'aide 
sociale, J.T., 1977, 449-454; V.B.S.G., Afdeling Maatschappelijk welzijn, Openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. Jaar nul, Brussei, 1976, I24 biz. 
(80) Pari. Besch., Senaat, I974-1975, nr. 581/2, Versiag narnens de commissie voor de 
volksgezondheid en de gezinszorg, biz. 146. 
(81) Pari. Hand., Kamer, 6 juii 1976, biz. 4966. 
(82) W. O.C.M.W., art. 98, § 2, lid 1. 
(83) Op i mei I978 was dit uitvoeringsbesiuit nog niet gepubliceerd . 
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Volgende kosten van door het O.C.M.W. verleende dienstverlening 
komen in aanmerking voor terugvordering ten laste van de alimen
tatieplichtigen (84) : kosten van hospitalisatie en huisvesting, met in be
grip van die welke gemaakt zijn in de inrichtingen van het centrum, 
kosten van geldelijke steun en van in natura verleende materiele hulp, en 
in het algemeen alle kosten van maatschappelijke dienstverlening waar
voor een bijdragebetaling van de rechthebbende gevorderd kan worden, 
wat veronderstelt dat ze berekend zijn volgens vooraf vastgestelde 
tarieven (d. w .z. tarieven die voor iedere rechthebbende toepasselijk zijn, 
in tegenstelling met een tariefiering die voor elk individueel geval 
afzonderlijk wordt opgemaakt)(85). Volgende kosten zijn uitgesloten 
van verhaal op de alimentatieplichtigen: 1) de administratiekosten die 
het centrum maakt bij het verstrekken van maatschappelijke dienstver
lening (doch niet de procedurekosten die gemaakt worden n.a.v. het 
uitoefenen van het verhaal); 2) de kosten van het sociaal onderzoek en de 
diagnosestelling die het centrum doet voorafgaandelijk aan of n.a.v. zijn 
tussenkomst m.b.t. de rechthebbende; 3) de kosten die het centrum 
maakt door het verstrekken van een of andere vorm van immateriele 
dienstverlening uitgezonderd a) de kosten die gemaakt worden wanneer 
het centrum een persoon aan wie het hulp biedt lid maakt van een 
voorzorgsinstelling; b) de kosten die het centrum maakt n.a.v. het 
bezorgen van een betrekking aan de betrokkene behalve, uiteraard, 
wanneer het zelf als werkgever optreedL 
Eveneens in navolging van het verhaalsrecht op de alimentatieplichtigen 
bij het RBM en in tegenstelling tot dat bij de traditionele steunverlening 
onder het stelsel van de openbare onderstand, is het verhaal van het 
O.C.M.W. op de onderhoudsplichtingen krachtens de W. 8 juli 1976 
beperkt tot beloop van het bedrag waartoe deze gehouden konden zijn 
gedurende de periode dat hulp werd verstrekt. Dit brengt met zich mee 
dat vooral in geval van terugvordering van kosten van hospitalisatie en 
huisvesting in veel gevallen slechts een gedeeltelijke recuperatie ten laste 
van de alimentatieplichtigen zal kunnen geschieden, aangezien dezen 
slechts gehouden zijn tot verstrekken van een levensminimum aan de 
onderhoudsgerechtigde. Voor het overige is dit recht van verhaal 
georganiseerd zoals onder deW. 00 (zie nr. 10). Het blijft in elk geval 
een mogelijkheid van verhaal, geen verplichting. 

(84) W. O.C.M.W., art. 97. Het betreft hier dezelfde kosten als die waarvoor het centrum 
krachtens art. 98, § 1, lid 1 van de wet vanwege de rechthebbende een bijdrage kan vorderen, 
alsmede de kosten van geldelijke steun. 
(85) Pari. Besch., Senaat, 1974-1975, nr. 581/2, Verslag, biz. 146. 
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§ 8. De aarzelingen van de wetgever 

22. Uit de voorafgaande analyse van de recente ontwikkelingen inzake 
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het recht op een bestaansmi
nimum en het recht op maatschappelijke dienstverlening blijkt de 
onzekerheid en de aarzeling van de wetgever (en van de uitvoerende 
macht) om het respectieve aandeel af te bakenen van de familiale 
solidariteit en van de collectieve solidariteit m.b.t. het waarborgen van 
een levensminimum aan elk individu (86). 
In de huidige stand van onze wetgeving is de overeenkomst doorbroken 
die er steeds bestaan heeft tussen de kring van onderhoudsplichtigen 
krachtens het burgerlijk wetboek en de kring van onderhoudsplichtigen 
op wie een persoon verplicht kan worden een beroep te doen vooraleer 
hij aanspraak kan maken op materiele hulp vanwege de overheid of op 
wie het overheidsorganisme achteraf de kosten van de verleende steun 
kan recupereren (87). 
Door deW. GIB, deW. RBM en deW. O.C.M.W. heeft de wetgever 
uitdrukkelijk voor het standpunt gekozen dat de overheid een verant
woordelijkheid heeft voor de materiele omstandigheden van iedere 
burger die hiervoor niet zelf kan zorgen. De in deze wetten m.b.t. het 
verlenen van geldelijke steun vastgelegde overheidsverplichting heeft 
evenwel slechts een subsidiair karakter. Dit betekent in de eerste plaats 
dat de bestaande en gebruikelijke sociale voorzieningen, voor zover zein 
een gegeven situatie voor een adequate oplossing kunnen zorgen, 
voorrang moeten hebben, om te voorkomen dat genoemde wetten de 
andere regelingen zouden doorkruisen: de bijstandbehoevende moet 
primair proberen zijn eigen rechten te realiseren, eventueel met de steun 
van het overheidsorganisme(88). Dit principe heeft men echter bij de 
alimentatievorderingen niet of niet tot het uiterste willen doorvoeren: in 

(86) Vgl. voor het Franse recht: XXX. Obligation alimentaire et ltfgislation sociale, Droit social, 
1958, 554. 

(87) Deze stricte verwijzing van het sociaal recht naar een begrip uit het familierecht mocht 
trouwens een uitzondering genoemd worden in het geheel van het hedendaagse sociaal recht (ib., 
553, voetnoot 1)- overigens washier een bijzondere gronds1ag voor, zoals we verder zullen zien 
- dat, gezien het van een andere optiek uitgaat, zich eerder zelden houdt aan de familierechtelijke 
begrippen en beginselen uit het privaatrecht. Deze laatste vaststelling werd reeds dikwijls gedaan 
maar zelden werd deze problematiek grondig behandeld. Zie evenwel, op het gebied dat ons hier 
bezighoudt: RULAND, F., o.c., 482 biz.; PEUSSIER, J., Les obligations alimentaires. Unite ou 
diversite, Paris, 1961, 472 biz. Zie ook het belimgwekkende rechtstheoretisch artikel van 
BLOEMBERGEN, A.R., De eenheid van privaatrecht en administratief recht, W.P .N.R., 1977, 1-5, 
17-23, 33-36 en 49-54 (waarbij in het administratief recht ook het hele sociale verzekeringsrecht 
begrepen wordt). 

(88) Vgl., aangaande de Nederlandse Bijstandswet, RUPPERT, E., Onderhoudsverplichtingen en 
bijstandsverhaal, W.P.N.R., 1976, 71. 
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deW. GIB worden de rechten van betrokk:enen op alimentatie krachtens 
het B.W. volledig buiten beschouwing gelaten, in deW. RBM en deW. 
O.C.M.W. worden aileen de rechten van de betrokk:enen op alimentatie 
t. a. v. bepaalde alimentatieplichtigen in aanmerking genomen. 

§ 9. Mschaffing van bet verhaalsrecht? 

24. Er bestaat tegenwoordig ook in ons land een sterke tendens pro 
afschaffing van het recht van verhaal dat de overheid voor door hem 
verleende financiele steun kan uitoefenen op de alimentatieplichtingen. 
In de in nr. 11 genoemde studie van Van Houtte en Breda wordt gepleit 
voor de afschaffing van het verhaalsrecht van de C.O.O. m.b.t. 
ascendenten en volwassen descendenten(89). In de brochure van de 
V.B.S.G. aangaande deW. 8 juli 1976 werd de hoop uitgedrukt dat de 
terugvordering van de steun ten laste van onderhoudsplichtingen niet 
meer toegelaten zou zijn ingeval van gewone maatschappelijke 
dienstverlening ten huize (in tegenstelling tot het geval van opname in 
een inrichting) (90). W anneer men zou komen tot de versmelting van de 
W. RBM, de W. GIB en de wet op de . tegemoetkomingen aan 
mindervaliden in een eenheidssysteem(91), zal er wei geen verhaalsrecht 
in voorkomen, aangezien het uitgesloten moet worden geacht dat t.a.v. 
de minimumprestaties voor bejaarden en mindervaliden het recht van 
verhaal ingevoerd zou worden. 
In de Nederlandse Algemene Bijstandswet, die te vergelijken is met onze 
W. RBM, is verhaal van de kosten van bijstand aileen nog mogelijk op 
degene die zijn onderhoudsplicht tegenover zijn echtgenoot of zijn 
minderjarig kind niet (behoorlijk) nakomt, op het minderjarig kind dat 
zijn onderhoudsplicht tegenover zijn ouder(s) niet (behoorlijk) nakomt 
en op de gene die tot onderhoud verplicht is op grond van echtscheiding 
of ontbinding v~m zijn huwelijk na scheiding van tafel en bed(92). 

(89) VANHOUTIE, J., en BREDA, J., o.c., biz. 189-195. 
(90) V.B.S.G., Afdeling Maatschappelijk Welzijn, o,c., biz. 19, voetnoot 5. Dit zou trouwens 
enkel een principieel (geen praktisch) verschil bij de bestaande toestand betekend hebben. 
(91) Een idee die bepleit werd door de minister van volksgezondheid: Pari. Hand., Senaat, 10 juni 
1976, biz. 2444; Pari. Besch., Senaat, 1974-1975, nr. 581/2, Verslag, biz. 117-118. 
(92) Nederlandse Algemene Bijstandswet, art. 54a, 55, b en d, en 56. Met de bijzondere 
gezinsplichten van deze personen wordt doorgaans a! rekening gehouden bij het verlenen van de 
bijstand zelf (,gezinsbijstand"). Voor aile andere onderhoudsbijdragen is een regeling getroffen 
waarbij overleg is voorgeschreven om te komen tot het vaststellen van een zodanig percentage van 
aftrek, dat die vorm van alimentatie zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Zie GISOLF, C., Het 
verhaalsrecht van de Algemene Bijstandswet, Deventer, 1976, inz. biz. 16-39. 
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25. Voor de afschaffing van het verhaalsrecht worden zowel principiele 
als pragmatische argumenten aangevoerd. Als pragmatisch argument 
wordt naar voor gebracht dat de verhouding tussen de opbrengst van de 
uitoefening van het recht van verhaal en de inningskosten die hiermee 
gepaard gaan in de meeste gevallen dusdanig is dat van de verhaals
uitoefening beter zou worden afgezien, niet alleen omwille van de 
rationaliteit zelve, maar ook omwille van de opinievorming van de 
bevolking terzake(93). De principH:\le argumenten die hiervoor worden 
ingeroepen zijn alle dusdanig dat ze evengoed als argumenten pro de 
afschaffing van de alimentatieverplichting zelf kunnen gelden. De 
beoordeling van de merites ervan is onafhankelijk van het feit of ze 
aangehaald worden ter verdediging van de afschaffing van het ver
haalsrecht dan wel ter verdediging van de afschaffing van de onder
houdsplicht zelf. 

26. Afschaffing van het verhaalsrecht van de overheid t.a. v. bepaalde 
onderhoudsplichtingen met behoud van de alimentatieplicht van deze 
personen is onjuist, onlogisch, onrechtvaardig en in strijd met elke 
rechtssystematiek. Dergelijk systeem laat aan de betrokkenen de vrije 
keuze om ter voldoening van hun behoefte ofwel hun onderhoudsplich
tigen aan te spreken ofwel een beroep te doen op de overheid. Hierbij is 
in het geheel niet verzekerd dat zij deze keuze zullen laten bepalen door 
de overwegingen die daarbij eigenlijk beslissend zouden moeten 
zijn(94). Immers, van de afdwinging van het alimentatierecht wordt 
vooral gebruik gemaakt wanneer men om een of andere reden het 
alimentatieplichtige familielid niet goed gezind is. In de gevallen waarin 
men goede betrekkingen onderhoudt met de onderhoudsplichtingen zal 
men er zich voor hoeden zich tot hen te richten, maar zal men (al of niet 
in overleg met de onderhoudsplichtigen) een beroep doen op de 
steunverlenende overheid. Als we daarbij dan voor ogen houden dat de 
alimentatieplicht strafrechtelijk gesanctioneerd is, komt genoemd sys
teem als totaal onaanvaardbaar voor. Het effect van een discrepantie 
tussen de kringen van alimentatieplichtigen en van degenen op wie 
verhaal wordt genomen is dus dat juist niet een doel wordt bereikt dat 
met die alimentatieplicht beoogd wordt, m.n. de versteviging van de 
familieband, maar dat een situatie gecreeerd wordt waardoor de in het 
B. W. neergelegde alimentatieplichten wezenlijk worden ondergra-

(93) KAAN, A., De onderhoudsplicht, vermolmende steunbalk, Socialisme en democratie, 1956, 
44. 
(94) Alimentatieplicht en verhaal van steun, (Rapport van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, o.l.v. 
G.E. LANGEMEUER), Amsterdam, 1957, biz. 13-14. 
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ven (95). Daarenboven komt een systeem waarbij de bepalingen op het 
stuk van de bijdragen in het levensonderhoud van bloed- en aanverwan
ten die in onze wetgeving voorkomen niet op elkaar zijn afgestemd voor 
de justitiabelen als onbegrijpelijk voor(96). 
De mogelijkheid aileen het verhaalsrecht af te schaffen moge een mooie 
leuze zijn, zij kan echter niet emstig in aanmerking worden geno
men (97). Alimentatieplicht naar burgerlijk recht en verhaal volgens de 
W. RBM en deW. O.C.M.W. staan en vallen met elkaar. De principiele 
beslissing moet bij de regeling van het burgerlijk recht genomen 
worden(98). De vraag stelt zich derhalve of de bepalingen uit ons B.W. 
aangaande de onderhoudsplicht een wijziging behoeven. 

§ 10. De onderhoudsplicht, vermolmende steunbalk (99) 

27. Naar ons oordeel zijn er een aantal gegronde redenen voorhanden 
die, na afweging met de argumenten die pleiten v66r het behoud van het 
huidige alimentatierecht, doen besluiten dat een afschaffing van de 
alimentatieplicht zoals die bepaald is in ons B.W. aangewezen is. We 
overlopen hiema de redenen die voor die afschaffing pleiten (1 00), in 
volgorde van belangrijkheid. 

28. I. De plicht van de bloedverwanten en van de naaste aanverwanten 
tot onderlinge hulpverlening is van aile tijden. Bij de evaluatie van de 
wettelijke bekrachtiging ervan moet men evenwel oog hebben voor de 

(95) SAMKALDEN, in VAN ZEBEN, Boek 1, biz. 738-739, 751 en 756. Dit standpunt werd bij de 
parlementaire behandeling van de Titel Levensonderhoud van het nieuw Nederlands B. W. overigens 
zowel door voorstanders als door sommige tegenstanders van de beperking van de kring van 
onderhoudsplichtigen in het B. W. verdedigd. Zie ook COHEN JEHORAM, H., Gewijzigde maatschap
pelijke opvattingen in het nieuwe Nederlandse personen- enfamilierecht, T.P.R., 1969, 16; VAN 
SANDICK, J.C., De alimentatiebepalingen in het nieuwe 1e Boek B.W., W.P.N.R., 1969, 137, 
voetnoot 5; Jeugdbeschermingsrecht. Rapport van de commissie voor de herziening van het 
kinderbeschermingsrecht, 's Gravenhage, 1971, p. 201; VANDAM, J.C., Onderhoudsplicht en 
verhaal in de branding, Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1958, 86. 
(96) GEURTSEN, in VAN ZEBEN, C.J., Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk 
wetboek,1nvoeringswet boek 1. Personen- enfamilierecht, Deventer, 1969, biz. 1428 (hiema: VAN 
ZEBEN, 1nvoeringswet boek 1). 
(97) Rapport der Staatscommissie houdende gewijzigde regelen inzake alimentatie en verhaal van 
kosten van armenverzorging, 1951, geciteerd in: VAN ZEBEN, Boek 1, biz. 743. 
(98) Alim.entatieplicht en verhaal van steun, biz. 6. 
(99) De uitdrukking is afkomstig van A. KAAN in zijn in voetnoot (93) genoemd artikel. Vreemd 
genoeg wordt dit artikel nogal eens verkeerdelijk geciteerd als , ,De onderhoudsplicht, vermolmde 
steunbalk''. 
(100) We hebben ons hierbij inzonderheid ge!nspireerd op literatuur uit Nederland, waar de 
alimentatieproblematiek, in tegenstelling tot ons land, sinds meer dan twintig jaar volop in de 
belangstelling staat. 

25 



ontwikkeling die het sociaal recht, inzonderheid sinds WO II, gekend 
heeft. Door de uitbouw van de stelsels van sociale zekerheid voor de 
werknemers en voor de zelfstandigen ( alsook van gelijkaardige regelin
gen voor de ambtenaren), door het voorzien van allerlei sociale uitkerin
gen en van collectieve voorzieningen allerhande, en door het inrichten, 
sinds enige tijd, van minimumvoorzieningen waarvan het recht op een 
bestaansminimum het principH~le sluitstuk is, is het de overheid die 
allerlei vormen van nood voorkomt of opvangt (in een aantal gevallen 
weliswaar nauwelijks tot op het niveau van een levensnoodzakelijk 
minimum). Door deze ontwikkeling behoeft er veel minder dan vroeger 
het geval was een beroep gedaan te worden op de burgerrechtelijke 
alimentatieplicht (die ook hoogstens een levensminimum kan waarbor
gen)(lOl). Deze overheidsmaatregelen worden d.m.v. sociale bijdragen 
en belastingen naar draagkracht bekostigd. Nu wordt o.i. de verdelende 
rechtvaardigheid niet gerespecteerd wanneer de wet onder de personen 
die reeds naar draagkracht bijdragen in de overheidsvoorzieningen een 
betrekkelijk kleine kring van personen, aangewezen door het toeval 
(namelijk doordat ze behoeftige naaste familieleden hebben), in een al 
even toevallig bepaald aantal situaties (namelijk die waarin er geen 
overheidsvoorzieningen tussenkomen) belast met een soms aanzienlijke 
extra-last waarvan de omvang al weer bepaald wordt door het toeval 
(namelijk afhankelijk van het aantal onderhoudsplichtigen)(102). 
De alimentatieplicht moet dan geenszins gezien worden als onrecht in de 
v;erhouding tussen de onderhoudsplichtige en zijn behoeftig familielid, 
maar als onrecht in de verhouding tussen de onderhoudsplichtige en de 
gemeenschap gegeven de verantwoordelijkheid die de gemeenschap 
overigens mede op kosten van de onderhoudsplichtige op zich heeft 
genomen(103). Een persoon bv. die onderhoudsplichtig is tegenover zijn 
bejaarde ouders wordt eigenlijk tweemaal aangesproken om bij te dragen 
in de opvang van eenzelfde nood: eenmaal door zijn sociale bijdragen en 
belastingen ter financiering van de pensioenstelsels en voorzieningen 

(101) Deze vaststelling komt bij nagenoeg a11e auteurs voor. Voor enkeie kemachtige schetsen van 
deze ontwikkeling, zie VANDER VORST, P., La tutelle aux prestations familiales ou autres 
allocations sociales, Brussei, 1969, biz. 23; RULAND, F., o.c., p. 233 en 244. DEKKERS, R., 
Handboek burgerl!ik recht, I, Brussei, i972, nr. 169, is daarentegen van mening dat de steunpiicht 
met de dag aan beiang toeneemt , , we gens de geidelijke noden van onze tijd, en de wankeibaarheid 
der vermogens". RuLAND, F., o.c., biz. 267, merkt wei op dat van de andere kant de ontwikkeling 
van het sociaal recht geieid heeft tot een intensivering van de onderhoudsbetrekkingen in de 
,kernfamilie" (tussen echtgenoten en ouders t.o. v. minderjarig kinderen). 
(102) Alimentatieplicht en verhaal van steun, biz. 6-7; Memorie van antwoord, in VAN ZEBEN, 
Boek 1, biz. 722; FICHTNER, B., Fursorge- Versicherung- Versorgung, Zeitschriftfur Sozialre
form, 1967, 391, geciteerd bij RULAND, F., o.c., biz. 391. 
(103) Alimentatieplicht en verhaal van steun, biz. 7. 

26 



voor de derde leeftijd, eenmaal door zijn onderhoudsuitkeringen t.a.v. 
zijn ascendenten ( 104). 
Door de principiele bevestiging, met het constitueren van een recht op 
een bestaansminimum en een recht op maatschappelijke dienstverlening, 
dat het de taak van de overheid is om in te staan voor het levensonder
houd van het bevolkingsdeel dat daar niet zelf in kan voorzien, wordt 
daarenboven de tendens nog versterkt dat de rechtsonderhorigen een 
onderhoudsuitkering ten behoeve van een familielid niet meer als 
zodanig gaan zien, maar wel als een tegemoetkoming aan de over
heid ( 105), zeker in de gevallen waarin de overheidsuitkering afneemt 
naarmate zij tussenkomen (wat het geval is krachtens deW. RBM en de 
W. O.C.M.W.). Het zou derhalve rechtvaardiger zijn indien de ge
meenschap ook de steun voor haar rekening zou nemen in de marginale 
gevallen waarin thans nog bij wijze van alimentatie of hulp met verhaal 
in de fundamentele levensbehoeften moet worden voorzien(l06). 

29. II. De uitoefening van het recht op onderhoud ten laste van 
familieleden leidt in zeer vele gevallen tot spanning en en zelfs twisten in 
de families. Dikwijls worden overigens goede verstandhoudingen ver
stoord doordat het overheidsorganisme direct of indirect een bijdrage 
gaat vragen voor de behoeftige familieleden. Het schrijnend leed dat 
door de onderhoudsplicht kan worden teweeggebracht en het pijnlijke 
gewetensconflict waarvoor de aangesproken onderhoudsplichtige zich 
geplaatst kan zien is er dan ook de oorzaak van dat een aanzienlijk aantal 
mensen er de voorkeur aan geeft voort te lev en in een behoeftige toestand 
die onduldbaar is volgens ons hedendaagse rechtsgevoel, liever dan het 
l!ier dreigende familieconflict te ontketenen(107). Deze zogenoemde 
stille armen zijn de meest wrange vruchten van de onder
houdsplicht (1 08). 

30. III. Het alimentatierecht heeft de strekking om welvaartsverschillen 
te bestendigen. Behoeftige familieleden zal men immers veel minder 
vaak aantreffen in welstellende families dan in families waarvan een of 
meerdere leden een bescheiden welstand hebben weten te verwer-

(I04) RULAND, F., o.c., biz. 390. 
(I05) KAAN, A., a.c., 42; LANGEMEIJER, G.E., De alimentatie in het antwerp van een Burgerlijk 
wetboek, N.J.B., I955, 352. 
(106) Alimentatieplicht en verhaal van steun, biz. 6. 
(107) KAAN, A., a.c., 44-45; Alimentatieplicht en verhaal van· steun, biz. 8. Vgl. Beperking van 
het verhaalsrecht. Persoonlijke verantwoordelijkheid en gemeenschapsplicht, (Rapport van de Dr. 
Wiardi Beckman Stichting), s.l., s.d. (1960), biz. 17-18. 
(I08) KAAN, A., a.c., 45. 
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ven(109). De onderhoudsbijdragen wegen doorgaans zo zwaar op die 
onderhoudsplichtigen dat deze welstand er weer door wordt tenietge
daan. Met de persoonlijke mogelijkheden van de onderhoudsplichtige 
wordt weliswaar in ruime mate rekening gehouden zowel door de rechter 
die een onderhoudsuitkering toekent(llO) als door de C.O.O. 's I 
O.C.M.W.'s die direct of indirect de alimentatieplichtigen aanspre
ken (111), maar een alimentatieverplichting zal toch steeds zwaarder 
drukken naarmate iemands inkomen lager is(l12). 

~1. IV. Er mag worden aangenomen dat het recht op alimentatie het 
frequentst tot uitvoering gebracht wordt in de verhouding grootouders en 
ouders t.a.v. hun kleinkinderen en kinderen. Aldus heeft de alimentatie 
de strekking om de zorg voor de opiwmende generatie te schaden : de 
eerste generatie moet beroep doen op zijn alimentatierecht op een tijd dat 
de tweede generatie voor de keuze komt te staan of de derde generatie 
nog verder kan studeren dan wel werk moet zoeken. Niettegenstaande de 
overheid in een zekere mate tussenkomt in de kosten van de opleiding 
van de jongeren, rechtstreeks door het stelsel van de studietoelagen, door 
de gezinsbijslagen en door de aftrek in de inkomstenbelastingen, en 
onrechtstreeks door de sociale sector van de onderwijsinrichtingen, toch 
vallen de steeds toenemende kosten die aan verder studeren verbonden 
zijn in de eerste plaats ten laste van de betrokkenen en hun ouders. Het 
gaat niet op, nu, althans in theorie, algemeen aanvaard wordt dat 
iedereen de mogelijkheid moet hebben om een met zijn bekwaamheid 
overeenstemmende opleiding te genieten, dat ouders aan hun kinderen 
die mogelijkheid zouden moeten ontzeggen doordat ze hebben in te staan 
':'oor het onderhoud van een ascendent(113). 

32. V. Het is een banale doch niettemin juiste bewering dat de familie 
die de wetgever van 1804 voor ogen had en waarop o.m. het alimen
tatierecht geent werd sindsdien grondige wijzigingen ondergaan 
heeft(114): van de grote familie zijn we geevolueerd naar de nuclear 

(109) MINON, P., Het pauperisme in een welvaartseconomie. Elementen voor theoretische analyse, 
B.T.S.Z., 1971, 1302. 
(110) Zie: R.P.D.B., Tw. Aliments, nr. 65. 
(111) Zie: V.B.S.G., Afdeling Openbare Onderstand, De terugvordering van steun door de 
commissies van openbare onderstand, Brussel, 1970, biz. 48. 
(112) KAAN, A., a.c., 43-44; Alimentatieplicht en verhaal van steun, biz. 7. 
(113) Alimentatieplicht en verhaal van steun, biz. 8; ZEELENBERG, in VAN ZEBEN, Boek 1, biz. 743. 
(114) De belangrijkste evolutie had zich overigens reeds rond de eeuwwisseling voltrokken; 
DELzoNs, L., Lafamille franr;aise et son evolution, Paris, 1913, biz. 193-222, analyseert reeds in 
die tijd de discrepantie tussen de bepalingen uit de Code civil en de veranderde familiale 
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family, de ,kern-familie"; we zijn zeer bevoorrecht hiervoor in onze 
taal een passend woord te heben(115): het gezin. De regeling van de 
artikelen 205-211 B.W., als overblijfsel van eenjamilierecht dat, op 
enkele uitzonderingen na, niet meer bestaat, bevindt zich temidden van 
regels die de verhoudingen in de maatschappelijke goep van het gezin 
organiseren(ll6) (huwelijk, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, 
adoptie en wettiging door adoptie, ouderlijk gezag) waaraan logi
scherwijze de benaming gezinsrecht gegeven moet worden(117). 
Zonder te willen beweren dat vroeger de gevoelens van de familieleden 
jegens elkander warmer waren dan nu(l18), brengt het doorbreken van 
de sociale, economische en functionele eenheid van de familie in elk 
geval mee dat voor het onderhouden van familieleden geen materiele 
basis meer aanwezig is, en dat dit niet meer als een evidentie voorkomt 
doordat de dagelijkse confrontatie met hun situatie verdwijnt: immers, 
aanzien doet gedenken(ll9). Hierbij sluit aan dat door de toenemende 
salariering van de beroepsbevolking en de grotere beroepsmobiliteit de 
ervaring en de arbeidskracht van de ouderen voor de jongere generatie 
geen economische waarde hebben. Ook dit functieverlies van de be
jaarde familieleden heeft t.a.v. de onderhoudsverplichting een de-sti
mulerende betekenis(120). Hetzelfde geldt voor de door onderwijs en 
media bewerkstelligde toenemende culturele verschillen tussen de gene-

verhoudingen. Er moet daarenboven voor ogen gehouden worden dat de juridische definities van de 
,grate familie" die in de klassieke Franse en Belgische handboeken voorkomen niet in over
eenstemming te brengen zijn met ons multilineaire verwantschapssysteem maar eerder een 
mystificatie zijn waarvoor zeker geen basis te vinden is in de Code civil; zie RiGAUX, F., Les notions 
defamille etde mariage en droit civil comtemporain, J.T., 1972, 669-674; en RiGAUX, F., o.c., nr. 
288-291; ALLIOT-MARIE, M., Families et droit, Droit social, 1975, 302-313. 
(115) BARTELS, J.A.C., Het afnemende getij van het absolute ouderlijk gezag, N.J.B. 1976, 87. 
(116) BELINFANTE, A.D., Onderhoudsplicht tussen bloedverwanten in de rechte lijn, W.P.N.R., 
1948, 142. 
(117) Het is betekenisvol dat de lessenreeks die einde 1974 aan de R.U.G. georganiseerd werd met 
als betrachting een sterk geactualiseerd rechtsdogmatisch beeld op te hangen van wat het 
,familierecht" heden in Belgie is geworden, plaats had onder de benaming ,gezinsrecht" (zie de 
teksten van de referaten, gepubliceerd in T.P.R., 1975, nr. 1-2, afzonderlijk verschenen als 
Gezinsrecht, Gent, 1975). Het gaat hier om de weerslag, op het vlak van de denominatie, van de 
ontwikkeling die de aangeduide materies hebben gekend. 
(118) Een aantal recente sociologische studies wijzen integendeel uit dat de overgrote meerderheid 
van de bejaarden nag nauwe relaties onderhouden met hun descendenten; deze evolutie zou men 
,intimiteit op afstand" kunnen noemen: de familieleden wen sen intieme relaties te onderhouden 
maar tach enige afstand te bewaren (BARo, F., en VANOUTRIVE, L.,Bejaarden en welzijnszorg, De 
Nieuwe Maand, 1974, 338). Deze hypothese erkent de nuclearisatie van het gezin maar verwerpt de 
afzondering ervan (VAN HomE, J., en BREDA, J., o.c., biz. 47). 
(119) KAAN, A., o.c., 42. Zie oak BLOEMBERGEN, A.R., Levensonderhoud in het nieuwe Boek I 
B.W., N.J.B., 1970,422, volgens wie de inkrimping van de kring van alimentatieplichtigen in het 
nieuwe Nederlands B. W. vooral moet gezien worden als de neerslag van het Iasser worden van de 
familieband. 
(120) KAAN, A., o.c., 43; ZEELENBERG, in VANZEBEN,Boek I, biz. 726. CHAUVET, J.,Famille
Vieillesse, Droit social, 1974, 437-443, spreekt deze evolutie tegen en doet dan oak een oproep tot 
een voluntaristische sociale politiek t. a. v. de bejaarden. 
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raties in de familie. Er moet tenslotte rekening mee worden gehouden 
dat, door de toename van de gemiddelde levensduur, in de weinig 
talrijke gevallen waarin de mensen nog worden aangesproken om bij te 
dragen in het onderhoud van een familielid, deze alimentatieverplichting 
jarenlang blijft voortduren, wat evenzeer weerstanden oproept die niet 
goedgemaakt worden door de verheugenis om het lange behoud van de 
ouders of grootouders ( 121). 

33. Het geheel van bovengenoemde redenen doet ons besluiten dat een 
inkrimping van de kring van onderhoudsplichtige familieleden aangewe
zen is(l22). M.n. willen wij de wenselijkheid ontkennen van het behoud 
van de onderhoudsplicht van volgende familieleden: 

I. kleinkinderen (en descendenten in verdere graad) tegenover hun 
grootouders (en ascendenten in verdere graad) (123); 

II. meerderjarige kinderen tegenover hun ouders(124); 
III. minderjarige kinderen tegenover hun ouders (125); 

IV. grootouders (en ascendenten in verdere graad) tegenover hun 
kleinkinderen (en descendenten in verdere graad)(126); 
V. ouders tegenover hun meerderjarige kinderen ( 127); 

(121) KAAN, A., o.c., biz. 42-43; ZEELENBERG, in VAN ZEBEN, Boek 1, biz. 726. 

(122) Hoewel op bet eerste gezicht de evolutie van familierecht naar gezinsrecht zou kunnen doen 
opteren voor een uitbreiding van de onderhoudsplicht tot de stiefouder, zoals in Nederland gebeurde 
(Nederlands B.W. art. 392-1, c, en 395), met als rechtsgrond bet behoren tot de gezins
gemeenschap, is deze uitbreiding om andere redenen niet aangewezen; zie hierover Jeugdbe
schermingsrecht, biz. 118-119. 
(123) Cfr. Nederlands B.W. (zie art. 392-1). Ook in bet memorandum van de Scottish Law 
Commission aangaande ,Aliment and Financial provision" wordt voorgesteld deze alimen
tatieplicht af te schaffen; zie LEVIN, J., Aliment and financial provision: the Scottish Law 
Commission's Memorandum, Family Law, Vol. 6 [1976], 165. 
(124) Cfr. bet reeds enkele malen geciteerd WBS-rapportAlimentatieplicht en verhaal van steun. 
(125) Zie Jeugdbeschermingsrecht, biz. 201. 

(126) Idem noot (123). 

(127) Een bijzonder probleem wordt geste1d door de nakende verlaging van de leeftijd van 
burgerlijke meerderjarigheid op 18 jaar (Parl. Besch., Senaat, 1974-1975, nr. 673/1), m.n. t.a.v. de 
studiekosten voor jonge meerderjarigen. Er werd voorgeste1d om, in afwachting van een sociaal
rechte1ijke regeling, de (eventuee1) subsidiaire verplichting van de ouders om te zorgen of mee te 
helpen aan de vo1tooiing van de opvoeding van hun meerderjarig geworden kind uitdrukkelijk in bet 
B.W. in te schrijven; zie PAUWELS, J., en NUYTINCK, H., Voorstellen betreffende het wetsontwerp 
tot verlaging van de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid tot 18 jaar, R.W., 1975-1976, 
1336-1338, met instemming begroet door MAHILLON, P., en Lox, F., L'abaissement de[' iige de Ia 
majorite, J.T., 1976, 147. Dit is o.i. geen goede op1ossing: de verantwoordelijkheid van de ouders 
voor opvoeding en op1eiding moet als beeindigd beschouwd worden bij de meerderjarigheid (vo1gt 
dit niet uit de argumenten die p1eiten voor een verlaging van de meerderjarigheids1eeftijd ?), en een 
s1uitend systeem van studiefinanciering moet de meerdeJjarige studenten ten dienste staan. A1s nu 
een derge1ijke aanpassing van bet B.W. zou worden aangenomen zou er voor de overheid geen 
reden zijn om bet studietoelagenbe1eid en andere sociale voorzieningen te wijzigen; vgl. Jeugdbe
schermingsrecht, b1z. 71-73; VAN ZEBEN, Invoeringswet boek 1, b1z. 1425-1427 en 1431-1440; 
VERWEY, W., Kinderbijslag, Kinderaftrek, Studiefinanciering. Liquidatie? Integratie! Renovatie! 
Beschouwingen over gezinssubsidie, Rotterdam, 1973, b1z. 28-33. 
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VI. schoonouders tegenover hun behuwdkinderen(128); 
VII. behuwdkinderen tegenover hun schoonouders (129); 

VIII. adoptanten tegenover hun meerderjarige geadopteerde kinderen en 
tegenover de wettige descendenten van deze laatsten; 
IX. geadopteerden (en hun wettige descendenten) tegenover de adoptant 
(en degenen door wie een wettige ascendent geadopteerd werd). 

§ 11. De argumenten voor bet behoud van de onderhoudsplicht 

34. Ongetwijfeld gaat er een grote zedelijke waarde uit van de hulpvaar
digheid onder familieleden; dit staat buiten discussie. En ongetwijfeld 
vervult de wetgeving een zekere sociaal-pedagogische taak in de mate 
dat ze verwijst naar nog beleefde zedelijke beginselen en ze de burgers 
aanzet het voorgehouden ideaal in concrete daden om te zetten(130). 
Doch de wetgever behoort niet aile morele plichten in te klemmen in de 
wetgeving, en de wetgeving kan onmogelijk een uitputtende code van 
morele plichten zijn, en hoeft dit ook niet te zijn(131). Van de andere 
kant moet de sociaal-pedagogische functie van de regels van het 
burgerlijk recht, afgezien van strafrechtelijke sanctionering ervan, niet 
overschat worden(132). 
In elk geval is het o.i. onaanvaardbaar dat een hervorming die uit elk 
ander oogpunt gewenst zou zijn niet doorgevoerd zou worden aileen 
maar omdat anders een morele plicht niet Ianger een juridische plicht zou 
zijn waardoor mogelijks de - verkeerde - indruk gewekt zou kunnen 
worden dat deze plicht nu minderhoog aangeschreven staat(l33), ofnog 
omdat anders de sociaal-pedagogische functie die met een juridische 
bekrachtiging ervan gepaard gaat verloren zou gaan. 

(128) Cfr. Duits B.G.B. en Zwitsers Z.G.B. 
(129) Ibid. 

(130) VAN HourrE, J., en BREDA, J., o.c., biz. 187. Een gelijkaardige visie wordt naar voor 
gebracht in bet memorandum van de Scottish Law Commission aangaande , ,Aliment and Financial 
provision"; zie LEVIN, J., a. c., 165. Vgl., inzake bet familierecht in zijn geheel, BONNECASE, J., 
o.c., biz. 7. 
(131) Vgl. SAMKALDEN, in VAN ZEBEN, Boek 1, biz. 736. Vgl. ook, inzake bet strafrecht (ook de 
a!imentatieplicht is strafrechtelijk gesanctioneerd): HEGGEN, F.J., Enige ethische beschouwingen 
over de veranderende opvattingen ten aanzien van de seksuele criminaliteit, in: J)elicten betreffende 
de seksualiteit, Deventer, 1968, biz. 17. 
(132) Immers, inzake de onderhoudsverplichting was bet juist doordat de burgerlijke sancties niet 
Ianger bleken te voldoen om de nakoming ervan te verkrijgen, dat die verplichting strafrechtelijk 
gesanctioneerd werd; zie DUPONT, L., o.c., nr. 6. Over de sociaal-pedagogische functie van de 
strafwet, zie o.m. DUPONT, L., Strafrecht en technocratie, Kultuurleven, 1975, 11-13. 
(133) Vgl. Alimentatieplicht en verhaal van steun, biz. 9. Vgl. ook KUNZ, A., q.c. 294 (i.v.m. de 
stilzwijgende opheffing, in bet Duitse recht, van de onderhoudsplicht van verwanten in de tweede en 
verdere graad door de afschaffing van bet verhaalsrecht). 
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Terloops kan nog worden opgemerkt dat wei niemand de morele plicht 
zal ontkennen om verweesde broers of zusters te onderhouden en dat die 
door heel velen wellicht even hoog wordt aangeslagen als de onder
houdsplicht die men heeft t.a.v. schoonouders, behuwdkinderen of zelfs 
grootouders, hoewel het hier niet om een juridische plicht gaat(134). 
Ook thans is de morele plicht tot onderhoud van zijn familieleden niet in 
overeenstemming met de wettelijke alimentatieplicht. 

35. Ook moet men niet de alimentatieplicht als de redelijke keerzijde 
zien van het erfrecht (135). Dit argument gaat noch de iure, noch de facto 
op. De iure niet, omdat zowel de grondslag als de natuut van het 
alimentatierecht en het erfrecht fundamenteel verschillend zijn, wat o.m. 
tot uiting komt in het feit dat de kring van erfgerechtigden ab intestato 
niet dezelfde is als die van de alimentatieplichtigen, en dat de familiele
den die tot beide kringen behoren er niet steeds in dezelfde rang toe 
behoren(136). De facto niet, omdat in veruit de meeste gevallen slechts 
die personen kans hebben op een erfenis die door geen alimentatieplicht 
worden bedreigd en slechts die personen alimentatieplicht dragen die 
nimmer een erfenis hebben te verwachten(137), en in de zeldzame 
andere gevallen o.m. door de verlenging van de levensduur de last van 
de onderhoudsplicht wei niet in verhouding is met het voordeel dat men 
uit de erfenis haalt(l38). 

(134) In Nederland werd het voorstel van prof. MEIJERS om in hetnieuw B.W. de onderhoudsplicht 
uit te breiden tot minderjarige wettige volle broers en zusters afgewezen (zie VAN ZEBEN, Boek 1, 
biz. 716:726). O.m. in Zwitserland en Italie bestaat dergelijke onderhoudsplicht we!: Zwitsers Code 
civil, art. 328 en 329, lid 2 (aileen wanneer men welstellend is) en Italiaans Codice civile, art. 433, 
6", en 439 (t.a.v. meerderjarige broers en zusters beperkt tot het ,strict noodzakelijke minimum"; 
deze onderhoudsplicht geldt er eveneens t.a.v. halfbroers en halfzusters). 
(135) Dergelijke redenering werd ten onzent wei gemaakt door het Hof van Cassatie m.b.t. de 
onderhoudsplicht van de wettige kinderen van een natuurlijk kind t.a. v. de ouders van deze laatste 
(waartoe het Hof besloot op basis van art. 759 B.W.): Cass., 18 januari 1924, Pas., 1924, I, 137. 
(136) Zie ALFANDARI, E., Droits aliment aires et droits successoraux, in: Melanges offerts a Rene 
Savatier, Paris, 1965, biz. 1-21, inz. biz. 3-8; in het besluit van zijn studie van de evo1utie in het 
Franse recht terzake stelt deze auteur (biz. 19): ,( ... ) notre droit des successions, malgre son 
caracrere bourgeois, est fort bien accepte par les particuliers; c'est en revanche !'obligation 
alimentaire qui donne des inquietudes". Meer algemeen merkt LANGEMEIJER, G.E., Enkele 
opmerkingen over onderhoudsplicht, N.J.B., 1929, 521, op dat het alimentatierecht een onderdeel 
van ons burgerlijk recht vorrnt dat met het systeem van dat recht weinig samenhang vertoont, dat in 
een geheel ander burgerlijk recht geheel gelijk zou kunnen zijn en in een geheel gelijksoortig 
burgerlijk recht zou kunnen ontbreken. 
(137) Alimentatieplicht en verhaal van steun, p. 10 (bier wordt aan deze Stelling evenwel een 
absolute gelding toegekend - o.i. zijn -evenwel uitzonderingen mogelijk, aangezien de onder
houdsgerechtigde niet verplicht kan worden al zijn goederen te realiseren vooraleer aanspraak te 
kunnen maken op een onderhoudsuitkering). 
(138) KAAN, A., o.c., 43. 

32 



36. Vervolgens, wat de alimentatieplicht van de kinderen betreft, die 
moet niet gezien worden als de tegenhanger van de door hen in hun jeugd 
genoten opvoeding en onderhoud, aangezien, in rechte, tekortkomingen 
van de ouders aan hun plicht tot onderhoud en opvoeding van hun 
kinderen niet voor gevolg hebben dat zij hun onderhoudsaanspraken 
verliezen (evenmin trouwens als elke andere fout van een onder
houdsgerechtigde t.a.v. de onderhoudsplichtige)(139) (tenzij ze ontzet 
zouden geweest zijn van het ouderlijk gezag- W. 8 april1965, art. 33, 
4°) en aangezien, in feite, het niet te doen is om de alimentatieplicht te 
laten afhangen van de zeer uiteenlopende moeite die ouders zich voor 
hun kinderen getroost hebben, en het meer in overeenstemming is met de 
zin van de verhouding der generaties om tegenover de opvoeding die 
men van zijn ouders genoten heeft die te stellen waartoe men zelf 
tegenover zijn kinderen gehouden is ( 140). 

37. Een opwerping die nogal eens ingebracht wordt tegen een beperking 
of afschaffing van de burgerrechtelijke alimentatieplicht is dat het een 
verdere stap zou zijn in een evolutie die leidt naar het ontnemen van de 
zin voor verantwoordelijkheid bij de bevolking, het geweld aandoen aan 
het primaat van de persoonlijke verantwoordelijkheid en het herleiden 
van elk individu tot een species van de massamens van wie alle 
levensbehoeften verzorgd, gepland en dus gedetermineerd worden door 
een staatsapparaat waarvan de werking oncontroleerbaar is gewor
den(141). 

Zonder de reele gevaren van het proces van massificatie, etatisering en 
bureaucratisering te willen ontkennen (integendeel !) menen wij dat deze 

( 139) Oak hieruit blijkt dat de morele plicht tot onderhoud oak in de huidige wetgeving niet in 
overeenstemming is met de wettelijke alimentatieplicht, maar dan in de tegenovergestelde zin als 
onder nr. 34 aan de orde gesteld. Anders in Nederland - B.W., art. 399: matiging van de 
onderhoudsverplichting door de rechter is mogelijk op grand van zodanige gedragingen van de 
onderhoudsgerechtigde dat verstrekking van levensonderhoud naar redelijkheid niet (tenvolle) kan 
worden gevergd- en in Frankrijk- C. civ. art. 207, lid 2: ontlasting of matiging van de 
onderhoudsverplichting door de rechter is mogelijk indien de onderhoudsgerechtigde zelf tekort
gekomen is aan zijn plichten tegenover de onderhoudsplichtige. VAN HOUTTE, J., en BREDA, J., 
o.c., biz. 188, stellen voor om oak in onze wetgeving dergelijk appreciatierecht aan de rechtbanken 
toe te kennen. Aangezien wij de wenselijkheid van het behoud van de onderhoudsplicht ontkennen 
spreken wij ons niet uit over deze voorgestelde innovatie. We willen er tach op wijzen dat de 
invoering van dergelijke ,moralisering" van het alimentatierecht (de term is ontleend aan 
WEILL-BECQUE, G., 1.-Cl. Civil, Tw. Aliments, 1"' Fasc., nr. 82) niet zonder nadelen is: het zou in 
de praktijk lei den tot nog grotere open baring van onverkwikkelijkheden uit de familiekring dan nu a! 
het geval is; zie LANGEMEIJER, G.E., Enkele opmerkingen over onderhoudsplicht, N.J.B., 1929, 
522-523; LANGEMEIJER, G .E., De alimentatie in het antwerp van een Burgerlijk wetboek, N.J.B., 
1955, 356. 
(140) Alimentatieplicht en verhaal van steun, biz. 10. 

(141) Vgl. VAN BRUGGEN, in VAN ZEBEN, Boek 1, biz. 760. 
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kritiek hier aan het verkeerde adres gericht is. Men moet immers 
consequent zijn: als men vindt dat door het wegnemen van de wettelijke 
onderhoudsplicht van familieleden en het in de. plaats ervan komen van 
een op dat punt niet meer subsidiair recht op een bestaansminimum dat 
afgedwongen kan worden van de overheid, de persoonlijke verantwoor
delijkheid van de mens gevaarlijk wordt aangetast, moet men op zijn 
rninst tot dezelfde stelling komen m.b.t. ons gehele stelsel van sociale 
zekerheid, dat dan op dezelfde gronden moet worden bestreden, iets 
waartoe maar weinigen(l42) geneigd zullen zijn. 
De ontwikkeling van de sociale wetgeving heeft er inderdaad toe geleid 
dat de zorg voor althans de basisbehoeften van groepen personen die 
(nog) niet (meer) in staat zijn om zelf, door het inzetten van hun 
arbeidskracht, een inkomen te verwerven, overgenomen is door de 
gemeenschap, waardoor t.a.v. grate groepen personen de in het B.W. 
opgenomen alimentatieplicht, die, zoals ten overvloede gezegd, slechts 
de zorg voor de basisbehoeften omvat, vanzelf opgehouden heeft van 
enige betekenis te zijn. Zal men daar een , ,afzwakking van natuurlijke 
verantwoordelijkheden" (143) in zien, en zich uit dien hoofde verzetten 
tegen de pensioenwetgeving, de gezinsbijslagen, de uitkeringen bij 
ziekte- en invaliditeit, de tegemoetkomingen aan de rnindervaliden, 
enz. (144) ?-Natuurlijk niet! 
Eigenlijk is het zo dat men nu via de heffing van sociale bijdragen en 
belastingen verplicht is de alimentatie te betalen, aangezien de pen
sioenen, gezinsbijslagen, het recht op een bestaansminimum, enz. 
bekostigd worden uit de prernies en/ of de belastingen die de werkende 
generatie opbrengt(145). Het gaat hier dan in realiteit om een socialisatie 
van de alimentatieplicht en niet om een ontheffing ervan(146). Door de 
ontwikkeling van de sociale zekerheid wordt de voorheen bestaande 
farniliesolidariteit opengetrokken tot een veel ruimere solidariteit, een 
solidariteit met de medemens; dit kan bijdragen tot een veel duidelijker 
en meer omvattende zin voor verantwoordelijkheid(147). We houden het 

(142) We1 bv. in een artike1 dat destijds vee1 opzien heeft gebaard: CoRNIL, M., La securite sociale 
ou l' anti-responsabilite, J.T., 1964, 181-182; zie ook de reacties erop van DELPEREE, A., [.c., 252, 
ARONSTEIN, G., [.c., 549, en ERNST-HENRION, M.-L., l.c., 589. 
(143) CORNIL, M., in zijn antwoord op de in vorige voetnoot geciteerde rep1iek van DELPEREE: J.T., 
1964, 254. 
(144) SAMKALDEN, in VAN ZEBEN, Boek 1, b1z. 738 en 765. 

(145) SEEGERS, in VAN ZEBEN, Boek 1, b1z. 761. 

(146) Vgl. RuLAND, F:, o.c., b1z. 388-389, inzake het onderhoud van de bejaarden: ,Es sind nicht 
mehr der einze1ne Vater oder die einze1ne Mutter, die von ihren jeweiligen Kindem unterhalten 
werden. ( ... ) Ihre Partner sind jeweils die Generation der Kinder und die ihrer Eltem". 
(147) Vgl. DELPEREE, J.T., 1964, 254. 
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met opzet bij een mogelijkheid hiertoe die de sociale zekerheid in zich 
houdt, want dat ons tot labyrinth gedegenereerde systeem van sociale 
voorzieningen de verantwoordelijkheidszin maar weinig aanscherpt doch 
integendeel de sociaal rechthebbenden diep alieneert en hen moreel en 
juridisch bevoogdt, hoeft wei geen betoog(l48). O.i. is het echter 
essentieel om het principe van een systeem van sociale voorzieningen 
aan de ene kant en de manier waarop dergelijk systeem in concreto is 
uitgebouwd aan de andere kant niet door elkaar te gooien. 

§ 12. Besluit 

38. Door het instellen van een recht op een bestaansminimum ten laste 
van de overheid voor elke persoon die niet in staat is door eigen arbeid of 
bezit in te staan voor zijn eigen fundamentele levensbehoeften, in 
voorkomend geval aangevuld door een recht op (materiele) dienstver
lening, is de burgerrechtelijke onderhoudsplicht, waarvan de werking 
door de ontwikkeling van de sociale wetgeving geleidelijk is afgeknab
beld, volkomen overleefd(149). O.i. zou het dan ook rechtvaardig en 
logisch zijn deze alimentatieplicht uit het B.W. te schrappen. Dit zou 
met zich meebrengen dat het recht op een bestaansminimum en het recht 
op (materiele) dienstverlening op dit punt niet langer subsidiair zouden 
zijn. Het ongedaan maken van deze subsidiariteit zonder de afschaffing 
van de alimentatieplicht, zoals in ons recht reeds t.a.v. zekere onder
houdsplichtigen is geschied, is geen emstig en aanvaardbaar altematief. 
Ongetwijfeld is het door het recht op een bestaansminimum gewaarborgd 
bedrag hoogstens te beschouwen als een vitaal minimum en geenszins 
als een socio-vitaal minimum, en is er vooralsnog geen globaal inzicht te 
verwerven in de wijze waarop de aanvullende materiele dienstverlening 
die door de C.O.O. 's I O.C.M.W. 's verstrekt wordt dit verhelpt. Hierbij 
mag evenwel niet uit het oog verloren worden dat ook de burgerrech
telijke alimentatieplicht hoogstens reikt tot op het niveau van een 
levensnoodzakelijk minimum, en dat, blijkens het onderzoek van Van 
Houtte en Breda, de rechtspraak zich sinds 1880 daar strikt aan 
houdt(150). Uit. het vooralsnog zeer laag niveau van het van over-

( 148) Zie bv. MICHEL, G. , Rechtshulp: behoeftebevrediging of behoeftecreatie?, in: De rechtshulp 
in Belgie, Leuven, 1976 (gepolycopieerd - geen doorlopende paginering). 
(149) Vgl. ZEELENBERG, in VANZEBEN, Boek ], biz. 743-744. 

(ISO) VANHOUITE, J., en BREDA, 1., o.c., biz. 43-45. Er wordt zelfs op gewezen dat sommige 
door de rechtbanken toegekende bedragen zover beneden het levensminimum liggen dat ze wellicht 
slechts een symbolische waarde hebben (biz. 44). 
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heidswege algemeen gewaarborgd inkomen kan dan ook geen argument 
gehaald worden tegen het afschaffen van de alimentatieplicht ( 151). 

39. Bij de overgrote meerderheid van de mensen zal de wederzijdse 
hulpverlening tussen familieleden vermoedelijk in ruimere mate en met 
een betere gezindheid worden verschaft (voor zover men de mogelijk
heden ervoor heeft) wanneer het gaat om steun die komt bovenop het 
door de overheid verschafte vitaal minimum en die niet in mindering 
wordt gebracht op deze primaire steunverlening van overheidswege. De 
hulp aan familieleden zal aan zedelijke inhoud winnen als ze vrij wordt 
gelaten zodanig dat de gevers dan weer het gevoel hebben dat ze hun 
inspanningen leveren ten voordele van hun familielid en niet ten 
voordele van de overheid aan wie ze reeds via de sociale bijdragen en de 
belastingen schatplichtig zijn(152). 
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assistee. Dans la pratique, il etait rarement fait usage de ce droit de recours a l'endroit des 
membres de la famille. 

Independamment de !'assistance publique, se sont developpes divers systemes de securite 
sociale dont l' objectif est de garantir la securite d' existence des affilies contre un certain 
nombre de risques sociaux. A l'heure actuelle, aucun secteur du droit de la securite sociale 
ne conna!t la possibilite de recouvrer, a charge des personnes qui son.-debitrices d' aliments 
envers l'ayant-droit, les frais des prestations accordees. 

Depuis quelques temps, intervient dans notre droit de la securite sociale une evolution ou, 
contrairement aux secteurs traditionnels de la securite sociale, des prestations sont accor-

(151) V gl. LANGEMEIJER, G.A., De alimentatie in het antwerp van een Burgerlijk wetboek, N.J.B., 
1955, 353. 
(152) KAAN, A., o.c., 42. 
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dees lorsque se presentent les circonstances prevues pour leur octroi, independamment de 
1' (in-)activite de !'interesse ou du paiement de cotisations par celui-ci. Lors de 1' octroi de 
ces prestations residuaires egalement, il n'est pas tenu compte des droits de l'ayant droit a 
des aliments, bien que cet octroi soit subordonne a une enquete sur les ressources. 

Laloi du 7 aout 1974 a cree un droit a unminimum de moyens d'existence (M.M.E.): pour 
autant qu'elle satisfasse aux conditions fixees, chaque personne a droit a une intervention 
financiere correspondant a un minimum vital. Plusieurs dispositions font apparaitre que, 
contrairement aux autres prestations residuaires, le droit a un M.M.E. n' est que subsidiaire 
par rapport au droit a des aliments. Neanmoins, une importante limitation y est apportee au 
cercle des debiteurs d'aliments en cause: seuls les ascendants et descendants du premier 
degre entrent en ligne de compte. 

Par la loi du 8 juillet 1976, les C.A.P. ont ete transformees en centres publics d' aide sociale 
(C.P.A.S.). Ni !'institution d'un droit subjectif a l'aide sociale, ni la nouvelle approche et 
1' extension de la mission de cet organisme officiel n' ont empeche que so it maintenu le droit 
de recours des frais, consentis par le C.P.A.S., a charge des debiteurs d'aliments. Tout 
comme dans la loi sur le droit a un M.M.E., ce droit de recouvrement est cependant limite 
quant au cercle des debiteurs d'aliments qui peuvent etre mis en cause. 

La legislation sociale recente revele !'incertitude du legislateur dans la delimitation de la 
part respective des solidarites familiale et collective en ce qui conceme la garantie d'un 
minimum vital pour chacun. Dans l'etat actuel de notre legislation se trouve en tout ~as 
rompue la correspondance qui a toujours existe entre le cerde des debiteurs d'aliments en 
vertu du Code civil et celui des debiteurs d'aliments auxquels une personne peut etre tenue 
de s'adresser avant de pouvoirpretendre a des secours financiers de la part des autorites, ou 
a charge desquels 1' organisme officiel peut ulterieurement recuperer les frais des secours 
accordes. 

11 existe actuellement une forte tendance en faveur de la suppression du droit de recours 
contre les debiteurs d'aliments. Les arguments de principe invoques a cet egard peuvent 
tout aussi bien valoir comme arguments en faveur de la suppression de !'obligation 
alimentaire elle-meme. La suppression du droit de recours des autorites contre certains 
debiteurs d'aliments alors qu'est maintenue !'obligation alimentaire de ces personnes, est 
illogique et inequitable. L' obligation alimentaire suivant le droit civil et le droit de recours 
contre ces debiteurs d'aliments vont, en effet, de pair. La decision de principe doit etre 
prise a l'endroit du droit civil. Or, uncertain nombre d'arguments de poids plaident en 
faveur de la suppression de !'obligation alimentaire. 

Le developpement quantitatif et qualitatif des prestations sociales et des regles collectives 
de prevoyance prises par les autorites font que le recours a 1' obligation alimentaire de droit 
civil est beaucoup moins frequent que par le passe. La justice distributive n'est pas 
respectee lorsque, parmi les personnes qui contribuent deja suivant leur capacite aux 
mesures de prevoyance prises par les autorites, la loi designe un cercle relativement 
restreint de personnes qui devront supporter la charge supplementaire, parfois considera
ble, d 'une pension alimentaire. L'exercice du droit aux aliments a charge de membres de la 
famille conduit, en outre, assez souvent a des tensions dans les familles. Un nombre 
considerable de personnes preferent continuer a vivre dans un etat de besoin plutot que de 
declencher le conflit familial ici latent. De plus, le droit alimentaire tend a perpetuer les 
differences de bien-etre eta nuire aux preoccupations de la generation montante. Enfin, 
1' evolution de la grande famille vers la farnille nucleaire ainsi que la perte de fonction des 
membres ages de la farnille ont un effet destimulant sur !'obligation alimentaire. 

L'institution d'un droit a un minimum de moyens d'existence a charge des autorites pour 
toute personne qui ne peut subvenir, par son travail ou par son avoir, a ses propres besoins 
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vitaux fondamentaux, complete le cas echeant par un droitill' aide sociale (materielle), fait 
que 1' obligation alimentaire de droit civil, dont 1 'efficacite a ete progressivement battue en 
breche par !'evolution de la legislation sociale, se trouve completement depassee. 11 serait 
logique et equitable de retrancher cette obligation alimentaire du Code civil. 

SUMMARY 

THE DUTY TO MAINTAIN AND THE RIGHT TO A GUARANTEED INCOME 

The Belgian Civil Code decrees that every citizen has a duty to provide maintenance for 
such members of his family as are indigent. The category of persons to whom this duty to 
maintain is due had, however, remained virtually unchanged since the , , Code Civil'' came 
into existence. 

Our society, like any other, provides for a system which grants assistance to individuals 
who are unable to maintain themselves. Up to a short time ago, the Public Assistance 
Committees (C.O.O. 's) provided material assistance for the impoverished. Although the 
rule was that the moneys spent on this assistance could not be recuperated, the C.O.O. 's 
could, in some cases, endeavour to recover expenses incurred in respect of the assistance 
granted by them; thus they could, for instance, claim reimbursement from those who had a 
duty to maintain. In practice, however, such a recovery procedure was seldom resorted to. 

Quite apart from Public Assistance, a number of social security systems developed aim at 
protecting the means of SIJPJlOrt of those adhering to it against all types of social risks. At 
this moment, there is no sector of social security where it is possible to recover the benefits 
granted from those who have a duty to maintain the person concerned. 

For some time now there has been a noticeable trend in Belgian social security law where, 
unlike the traditional sectors of social security, payments are made to a person who finds 
himself in certain circumstances where such payments are normally made, irrespective of 
this person having worked or not. Here also, when these supplementary benefits are paid, 
no account is taken of the rights of the person concerned to maintenance, in spite of the fact 
that such payments are subject to a means test. 

The Law of7 August, 1974 created a right to a guaranteed income: any person, provided 
that he or she fulfils the conditions set out in the Law, has a right to payment of an income 
allowing him to subsist. A number of provisions show that the right to a guaranteed income 
(henceforth R.G.I.), in contrast with other supplementary benefits, only operates where 
there is no right to alimony. The category of those who have a duty to maintain has, 
however, been seriously reduced: only ascendants and descendants in the first degree are 
taken into consideration. 

By virtue of the Law of 8 July, 1976, the Public Assistance Committees have been 
transformed into Public Welfare Centres (0. C .M. W.). Neither the creation of a subjective 
right to a public service, nor its new approach and broader scope of activities have been 
able to prevent that the right of the 0. C .M. W. to recover expenses incurred by it in respect 
of assistance from those who have a duty to maintain, has remained unaltered. In 
accordance with the Law concerning the R.G.I., this right of recovery has been limited as 
regards the category of those who have a duty to maintain. 

This recent social legislation shows the uncertainty that exists in the mind of the legislator 
when allocating the share of family and collective solidarity in guaranteeing an income for 
everybody. 
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As the law stands at present, the agreement has been terminated between the category of 
those who have a duty to maintain by virtue of the Civil Code, and that of those whom the 
impoverished person may be compelled to address before having a right to obtain payment 
of maintenance from the authorities, or from whom the authorities may recover the 
expenses incurred in respect of this maintenance. 

Nowadays, there is a strong tendency towards abolishing the right to recover from those 
who have a duty to maintain. The arguments in principle which can be used to achieve this 
end, could, however, also be used to abolish the duty to maintain altoghether. It would be 
both illogical and unjust to abolish the right of recovery of the authorities from certain 
parties who have a duty to maintain whilst maintaining the duty to maintain of these 
persons. The duty to maintain by virtue of the Civil Code and the right to recover from 
those who have a duty to maintain go hand in hand. A decision in principle must be taken at 
civil law level. At present, there are in existence decisive arguments in favour of abolishing 
the duty to maintain. 

As social security benefits as well as welfare facilities by the authorities are on the increase 
and cover more fields, there has been less and less recourse to the duty to maintain at civil 
law. There can be not social justice when the cost of maintenance payments, which can be 
quite considerable, is made chargeable to a relatively small category of people who already 
contribute towards the social security sector according to their means. Exercising the right 
to obtain maintenance from one's family can, therefore, lead to tension within the family. 
A not inconsiderable number of people prefer to continue to live in poverty rather than be 
the cause of family disputes. The duty to maintain also tends to maintain differences in 
standards of living and to impair the welfare of the coming generation.· Finally, both the 
trend towards families consisting of a small nucleus and the loss of their function in the 
family by ageing members tend to have a weakening influence on the duty to maintain. 

By creating a right to a guaranteed income at the expense of public funds conferred on any 
person who cannot earn his own livelihood by means of either his own activity or private 
assets where appropriate- supplemented if need be by the right to (material) assistance
the duty to maintain at civil law, which has been gradually eroded by the development of 
social legislation, has completely outlived its purpose. It would appear both logical and 
equitable to delete this duty to maintain from the Civil Code. 

ZUSAMMENFASSUNG 

UNTERHALTSPFLICHT UND RECHT AUF EIN EXISTENZMINIMUM 

Das BGB bestimmt, daB jeder die Pflicht hat bestimmten Angehorigen Lebensunterhalt zu 
verschaffen, falls sie bediirftig sind. Der Personenkreis, dem gegeniiber man die Unter
haltspflicht hat, ist nahezu ungeandert geblieben seit dem Entstehen der Code Civil. 

Wie jede Gesellschaft verfiigt auch unsere tiber ein Beistandssystem. fiir diese lndividuen 
die nicht imstande sind selbst ihre Lebensbediirfnisse zu versorgen. Bis vor kurzem 
Standen die offentlichen BeistandsausschiiBe (Commissie van Openbare Onderstand oder 
C.O.O.) fiir die materielle Unterstiitzung der Bediirftigen ein. Obgleich die Nicht-Zu
riickgewinnung des vergebenen Beistands als Prinzip galt, konnten die offentlichen Bei
standsausschiiBe sich, in gewissen Fiillen, auf die Herausforderung der von ihnen gemach
ten Beistandskosten einlassen, u-.a. zu Las tender Unterhaltspflichtigen des Geholfenen. In 
der Praxis wurde dieses Recht auf Regress gegeniiber AngehOrigen nur selten ausgenutzt. 
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Unabhangig vom Offentlichen Heistand, entwickelten sich die verschiedenen Systeme der 
Sozialversicherung, deren Zielsetzung es ist, die Existenzsicherheit der AngeschloBenen 
vor einer Reihe sozialer Risiken zu gewlihrleisten. Heute gibt es in keinem einzigen Sektor 
des Sozialversicherungsrechtes die Moglichkeit, die Kosten der gewahrten Leistungen von 
den gegeniiber dem Herechtigten Unterhaltspflichtigen herauszufordern. 

Seit einiger Zeit zeigt sich in unserem Sozialversicherungsrecht eine Entwicklung, bei der 
im Gegensatz zu den sogenannten herkommlichen Sektoren der Sozialversicherung, 
Leistungen gewahrt werden, falls die Umstlinde vorhanden sind fiir die die Leistungen 
beabsichtigt worden sind, ungeachtet der (In)Aktivitlit oder der Heitragszahlung des 
Heteiligten. 

Auch bei der Zuerkennung dieser residualen Leistungen, werden die Rechte des Lebens
unterhaltsberechtigten nicht beriicksichtigt, obwohl diese Leistungen einer Priifung der 
Existenzmittel unterzogen werden. 

Durch das Gesetz vom 7. Augustus 1974 wurde ein Recht auf ein Existenzrninimum 
geschaffen. Jede Person hat, so weit er den gestellten Hedingungen entspricht, Recht auf 
einen geldlichen Heistand in Hohe eines Lebensminimums. Aus mehreren Bestimmungen 
zeigt sich, daB das Recht auf ein Existenzminimum, im Gegensatz zu den anderen 
residualen Leistungen hinsichtlich des U nterhaltsrechtes nur subsidilir ist. Hier ist freilich 
im Kreis der beabsichtigten Unterhaltspflichtigen eine wichtige Einschrlinkung angebracht 
worden: nur Aszendenten und Deszendenten im ersten Grad konnen in Hetracht kommen. 

Durch das Gesetz vom 8. Juli 1976 sind die offentlichen HeistandsausschiiBe umgestaltet 
worden zu behordlichen Dienststellen fiir Sozialhilfe (Openbaar centrum voor maatschap
pelijk welzijn oder O.C.M.W.). Weder das Feststellen eines subjektiven Rechtes auf 
Sozialleistung, noch die erneute Verfahrensweise und die Erweiterung des Aufgabenbe
reichs der behordlichen Dienststelle hat verhindert, daB das Recht auf RegreB der von der 
behordlichen Dienststelle gemachten Kosten hinsichtlich der Unterhaltspflichtigen erhal
ten bleibt. N ach dem V orbild des Rechtes auf ein Existenzminimum, wurde dieses Recht 
auf RegreB allerdings eingeschrankt, was den Kreis der beteiligten Unterhaltspflichtigen 
betrifft. 

Aus dieser jiingsten sozialen Gesetzgebung zeigt sich die Unsicherheit des Gesetzgebers 
bei der Abgrenzung des jeweiligen Anteils der famililiren und der kollektiven Solidaritlit 
hinsichtlich der Gewahrleistung eines Lebensminimum fiir jeden. lm heutigen Stand 
unserer Gesetzgebung wurde jedenfalls die Ubereinstimmung durchbrochen, die es immer 
gegeben hat zwischen dem Kreis der Unterhaltspflichtigen kraft des HGB und dem der 
Unterhaltspflichtigen, deren Hilfe in Anspruch zu nehmen eine Person gezwungen werden 
kann, bevor er auf Geldhilfe von seiten der Hehorde Anspruch erheben kann, oder von 
denen die behordliche Dienststelle hinterher die Kosten des vergebenen Heistands her
ausfordern kann. 

Es gibt heutzutage eine starke Tendenz zur Abschaffung des Rechtes aufRegreB hinsicht
lich der Unterhaltspflichtigen. Die grundsatzlichen Argumente die dazu angefiihrt wer
den, konnenjedoch genauso gut gelten als Argumente fiir die Abschaffung der Unterhalts
pflicht an sich. Die Abschaffung des Rechtes aufRegreB der Hehorde hinsichtlich gewisser 
Unterhaltspflichtigen mit Erhaltung der Unterhaltspflicht dieser Personen ist unlogisch 
und ungerecht. Unterhaltspflicht laut Zivilrecht und RegreB hinsichtlich der Unterhalts
pflichtigen stehen und fallen doch miteinander. Die Grundsatzentscheidung soli bei der 
Regelung des Zivilrechtes getroffen werden. Es gibt aber eine Reihe schwerwiegender 
Argumente die fiir die Abschaffung der Unterhaltspflicht sprechen. 

Durch den quantitativen und qualitativen Ausbau der Sozialleistungen und der kollektiven 
Vorkehrungen von seiten der Hehiirde, ist ein Anspruch auf die zivilrechtliche Unterhalts-
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pflicht viel weniger als friiher erforderlich. Die verteilende Gerechtigkeit wird nicht 
beriicksichtigt, wenn das Gesetz unter den Personen die schon gemiiB ihrer Tragfiihigkeit 
zu den behordlichen Vorkehrungen beitragen, einen verhiiltnismiiBig kleinen Kreis von 
Personen mit dem bisweilen betriichtlichen Sonderlast des Unterhaltsgeldes belastet. Die 
Ausiibung des Rechtes aufUnterhalt zu Las tender Angehorigen fiihrt dariiber hinaus nicht 
selten zu Spannungen in der Familie. Eine ganze Menge von Leu ten bevorzugt das Leben 
in bediirftigen Umstiinden, eher als den hier drohenden Farnilienkonflikt zu entfesseln. 
Auch hat das Recht aufUnterhalt die Neigung, Wohlstandsunterschiede zu befestigen und 
der Fiirsorge fiir den Nachwuchs zu schaden. SchlieBlich hat die Evolution der GroBfamilie 
zur Kemfamilie ebenso wie der Funktionsverlust der betagten Farnilienangehorigen einen 
nicht fOrderlichen EinfluB auf die Unterhaltspflicht. 

Durch die Einfiihrung des Rechtes auf ein Existenzrninimum zu Lasten der Behorde, fiir 
jede Person die nicht selbst durch Arbeit oder Besitz seine eigenen notwendigen Lebensbe
diirfnisse versorgen kann, vorkommendenfalls ergiinzt durch das Recht auf materiellen 
Heistand, hat sich die zivilrechtliche Unterhaltspflicht, deren Wirkung durch die Entwick
lung der sozialen Gesetzgebung allmiihlich abgenagt wurde, vollkommen iiberlebt. 

Es wiire logisch und gerecht diese Unterhaltspflicht aus dem BGB zu streichen. 
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