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ONDERHOUDSPLICHT EN O.C.M.W.*
door
Prof. P. SENAEVE
(K.U.-Leuven)

lNLEIDING
~~~1~~€4--am-Hiai~Htlariteit,-dieiuri:disch

gestalte heef[ gekngen in de burgerrechtelijke onderhoudsplicht, en de gemeenschapssolidariteit, die buiten de sociale zekerheid tot uiting komt in de
dienstverlening verstrekt door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, bestaat een zeer sterke wederzijdse interferentie(1).
Positiefrechtelijk komt deze interferentie tot uiting op twee vlakken.
Er is vooreerst de betekenis van de onderhoudsplicht bij het toekennen van dienstverlening door het O.C.M.W. Vervolgens komt de
onderhoudsplicht ter sprake bij de uitoefening door het O.C.M.W.
van verhaal voor de kosten van de verstrekte dienstverlening.
2. In de hiernavolgende uiteenzetting dient noodgedwongen rekening te worden gehouden met het tweeledige karakter van de
O.C.M.W.-dienstverlening, te weten het bestaansminimum, geregeld door de wet van 7 augustus 1974 (B.M.-wet) enerzijds, en de
andere maatschappelijke dienstverlening, geregeld door de wet van
8 juli 1976 (O.C.M.W.-wet) anderzijds. Op de meeste behandelde
punten loopt de regeling in de B.M.-wet en die in de O.C.M.W.-wet
immers uiteen.

• Er kon geen rekening meer gehouden worden met het K.B. van 8 april 1987 (Staatsblad,
15 apri11987), waarbij de regeling van het verhaalsrecht van het O.C.M.W. op de onderhoudsplichtigen ingrijpend werd gewijzigd.
(1) Voor een principiele benadering van deze problernatiek, zie: SENAEVE, P ., ,Onderhoudsplici).t en recht op een bestaansrninirnurn", T.P.R., 1978, 1-41.

185

L~

L ____
- ___ _

DEEL I. DE ONDERHOUDSPLICHT EN DE TOEKENNING VAN DE
O.C.M.W.-STEUN

§ 1. Het bestaansminimum

A. De aanrekening van de bestaansmiddelen
3. Als residuaire prestatie wordt voor de toekenning van het bestaansminimum een onderzoek naar de bestaansmiddelen verricht.
Hierbij moeten aile bestaansmiddelen in aanmerking genomen worden waarover de belanghebbende samenwonende echtgenoten resp.
de belanghebbende met anderen samenwonende persoon resp. de
belanghebbende aileenstaande persoon beschikt (art. 5, § 1, 1e lid
B.M.-wet). Voorts mogen de bestaansmiddelen in rekening worden
gebracht van de persoon met wie de aanvrager een feitelijk gezin
vormt (art. 5, § 1, 1e lid B.M.-wet en art. 13, lid, K.B. 30 oktober
1974).

De regel is dat hierbij aile bestaansmiddelen van de betrokkenen in
aanmerking worden genomen van welke aard en oorsprong ook (art.
5, § 1, 1e lid B.M.-wet). De wet voorziet evenwel in een aantal
uitzonderingen (art. 5, § 2 B.M.-wet).
4. In toepassing van de algemene regel moet worden gesteld dat
indien de aanvrager van het bestaansminimum inkomsten betrekt uit
onderhoudsuitkeringen die hem- op vrijwillige basis dan wel na een
gerechtelijke veroordeling - worden betaald door een persoon (of
lastens een nalatenschap) die jegens hem burgerrechtelijk onderhoudsplichtig is, deze in het onderzoek naar de bestaansmiddelen
betrokken dienen te worden. De onderhoudsgelden vailen immers
niet onder een van de categorieen vrijgestelde bestaansmiddelen. Het
onderhoudsgeld dat de aanvrager van het bestaansminimum voor
zichzelf ontvangt van zijn echtgenoot, ex-echtgenoot, ouders, enz.
wordt dan ook door de rechtspraak unaniem in rekening gebracht
als inkomen(2). lndien de aanvrager daarentegen steun verkrijgt
vanwege familieleden (of andere personen) die niet met hem samenwonen en jegens hem niet tot onderhoudsplicht gehouden zijn, dan
worden deze giften vrijgesteld van aanrekening (art. 5, § 2, d B.M.wet); aldus heeft de wetgever de private hulpverlening willen stimuleren. Zo zuilen bv. tussenkomsten ontvangen van broers of zusters
niet in rekening mogen worden gebracht.
(2) Arbrb. Antwerpen, 5 apri11979, onuitgeg., A.R. 72.123; Arbrb. Charleroi, 11 september
1981, onuitgeg., O.C.M.W. Monceau-sur-Sambre.
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In bepaaide uitspraken werden evenwei de onderhoudsuitkeringen
ontvangen door een vrouw van een man bij wijze van nakoming van
een natuurlijke verplichting ontstaan uit een buitenechtelijke verhouding, niet ais gift beschouwd maar ais inkomen in aanmerking
genomen, omdat dergelijke betalingen beschouwd werden ais de
uitvoering van een natuurlijke verbintenis(3). Bij nader toezien betrof het evenwei gevallen van concubinaat, waar de aanvraagster van
het bestaansminimum dus samenwoonde met de man die haar onderhieid; op die grond kon artikei 5, § 2, d B.M.-wet dan ook geen
toepassing vinden. Ik meen nochtans dat betalingen die gebeuren op
grond van een natuurlijke onderhoudsverbintenis (die door haar
feiteiijk:e uitvoering e-elll:rurgertij.Ke verplichtmg voor de betrokkene
wordt) onder de vrijstelling van artikei5, § 2, d B.M.-wet vallen; met
personen die tot onderhoudsplicht gehouden zijn worden immers
uitsiuitend de wettelijk onderhoudsplichtigen beoogd.
5. Veei minder duidelijk is de situatie waarin de aanvrager van het
bestaansminimum onderhoudsgeid ontvangt vanwege zijn echtgenoot of ex-echtgenoot, niet voor zichzeif, maar voor zijn kinderen
die door hem worden opgevoed. De vraag rijst dan of dergelijk
onderhoudsgeid beschouwd moet worden ais inkomen voor de betrokken ouder (en derhaive aangerekend moet worden) dan wei ais
inkomen voor het kind (en derhaive niet aangerekend mag worden).
Beide stellingen worden in de rechtspraak verdedigd. De uitspraken
waarbij het onderhoudsgeid voor de kinderen wei in rekening wordt
gebracht gaan uit van de overweging dat de lijst van de uitzonderingen op het aigemene beginsei van de aanrekening van de bestaansmiddelen limitatief is, en deze lijst niet het onderhoudsgeld betaaid
voor de kinderen insiuit(4). Deze rechtspraak verliest nochtans uit
het oog dat het onderhoudsgeid dat een ouder ontvangt ten behoeve
van zijn kinderen, geen bestaansmiddei vormt waarover de aanvrager
beschikt, en derhalve niet valt onder de algemene regei artikei 5, §
1 B.M.-wet, zodat een uitdrukkelijke vrijstelling hiervoor niet nodig
is. Een ouder heeft immers niet de vrije beschikkip.g over het onderhoudsgeid betaaid voor zijn kinderen, zelfs niet ais hij er het wettelijk
(3) Arbrb. Kortrijk, 23 juni 1976, R. W., 1980-81, 784; Arbrb. Nijvel, afd. Waver, 21
november 1975, Mouv. Comm., 1976, 115.
(4) Arbh. Gent, 3 december 1984, R. W., 1985-86,390, bevestiging vanArbrb. Dendermonde,
afd. Sint-Niklaas, 17 februari 1984, R. W., 1985-86, 391, en De Gem., 1984, 188; Arbrb.
Brugge, 15 december 1976, De Gem., 1977, 80; Arbrb. Brugge, 17 juni 1977, R. W., 1980-81,
786; Arbrb. Brugge, 20 januari 1986, onuitgeg., A.R. 45.876 en 46.539; Arbrb. Dendermonde,
12 juni 1979, onuitgeg., A.R. 11.128; Arbrb. Charleroi, 11 september 1981, onuitgeg.,
O.C.M.W. Charleroi; Arbrb. Aarlen, 25 mei 1982, onuitgeg., O.C.M.W. Aubange.
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vruchtgenot over heeft (art. 384-385 B.W.), maar hij dient het
verplicht en uitsluitend aan te wenden voor het onderhoud en de
opvoeding van de kinderen (zie art. 386 B.W.). Dergelijk onderhoudsgeld, ook al wordt het betaald aan de ouder in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van het kind, is een inkomen
van het kind zelf. Ben bijkomend argument voor die stelling kan
gevonden worden in de wetgeving op de inkomstenbelastingen, waar
onderhoudsgeld voor de kinderen eveneens als inkomen in hoofde
van het kind beschouwd wordt(art. 67, 3° en art. 73, 2e lid
W.I.B.)(5). Tenslotte volgt de vrijstelling van het onderhoudsgeld
voor het kind eveneens uit de optiek zelf van de bestaansminimumwetgeving, aangezien er bij de vaststelling van het bedrag van het
bestaansminimum absoluut geen rekening gehouden wordt met de
kinderlast van de rechthebbende, zodat het als weinig coherent
overkomt het inkomen dat hij ten behoeve van zijn kinderen ontvangt, wei in mindering te brengen op het toe te kennen bedrag van
het bestaansminimum(6).
6. Ben even grote verdeeldheid bestaat er in de rechtspraak omtrent
de omgekeerde situatie, die van de aanvrager van het bestaansminimum die loon of een sociale uitkering geniet, maar dit inkomen
geheel of gedeeltelijk dient af te staan ten titel van onderhoudsgeld,
inzonderheid ten behoeve van zijn (gewezen) echtgenote of van zijn
kinderen. Bepaalde rechtspraak houdt voor dat in zo'n geval, zelfs
al werd beslag gelegd op het loon of de sociale uitkering ten titel van
onderhoudsgeld, toch het (volledige) bedrag van het loon of de
sociale uitkering in rekening moet worden gebracht. Als argument
daartoe wordt aangehaald dat anders het onderhoudsgeld in feite
door de gemeenschap ten laste zou worden genomen(7).
Hier opnieuw dient men even wei terug te grijpen naar de formulering
van de algemene regel inzake aanrekening van bestaansmiddelen,
vervat in artikel5, § 1, 1e lid B.M.-wet. Men kan moeilijk voorhou(5) Zie MAEs, L., ,Ret fiscaal regime van de onderhoudsuitkeringen" in Onderhoudsgeld
(Jurid. uitg. U.I.A. - departement rechten), Brussel, CED-Samsom, 1978, (123), 142, nrs.
45 en 48.
(6) Arbh. Antwerpen, 27 juni 1979, R. W., 1980-81, 782; Arbrb. Antwerpen, 3 februari 1984,
in Verslagboek om trent het colloquium over het volmachtsbesluit nr. 244 (uitg. VBSG), 1984,
66; Arbrb. Antwerpen, 22 november 1984, R. W., 1985-86, 396; Arbrb. Oudenaarde, 29 april
1982, R. W., 1982-83, 2015. Een wetsvoorstel van senator DECLERCQ, C., beoogt een einde
te maken aan de rechtsonzekerheid terzake, in de zin van de hier bepleite stelling: Part. St.,
Senaat, 1986-87, nr. 372-1, dd. 14 november 1986.
(7) Arbh. Luik (afd. Namen), 4 maart 1985, Jur. Liege, 1985, 569 en Rev. Reg. Dr., 1985,
234; Arbrb. Brugge, afd. Oostende, 8 mei 1978, R. W., 1980-81, 787; Arbrb. Brugge, 10
december 1984, R. W., 1984-85, 2153.
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den dat de aanvrager beschikt over bet deel van zijn loon of van zijn
sociale uitkering dat bij dient door te betalen of dat in beslag
genomen is ten titel van onderboudsgeld. Dat deel van bet loon of
de sociale uitkering valt dan ook niet onder bet toepassingsgebied van
de algemene regel van artikel 5, § 1, 1e lid B.M.-wet; aileen bet
resterende gedeelte ervan mag worden aangerekend(8). Het onredelijke van bet tegenovergestelde standpunt blijkt overigens bieruit dat
bet onderboudsgeld waarop de aanvrager van bet bestaansminimum
(voor zichzelf) ontvangt, in zijn hoofde als inkomen wordt aangerekend (zie boven, nr. 4): eenzelfde bedrag kan onmogelijk in hoofde
van twee verschillende personen als bestaansmiddel worden in reke~i~raeht!

Wei kan worden aanvaard dat indien bet een betaling van of een
beslag omwille van achterstallen aan onderboudsgeld betreft, bet
bedrag ervan slecbts van bet loon of de sociale uitkering kan worden
afgetrokken nadat een spreiding ervan is doorgevoerd over zoveel
maanden als er vervaldagen geweest zijn(9).

B. De verwijzing naar de onderhoudsplichtigen
7. Van de aanvrager van bet bestaansminimum kan worden gevergd
dat bij zijn recbten laat gelden op onderboudsgeld vanwege bepaalde
daartoe gebouden familieleden. Dit is een uiting van bet feit dat bet
bestaansminimum slecbts een exclusief residuaire prestatie is, o.m.
t.a. v. de burgerrecbtelijke onderboudsaanspraken. Door de wetgever werd evenwel een belangrijke beperking aangebracbt in de kring
van de onderboudsplichtigen die in voorkomend geval door de
aanvrager van bet bestaansminimum aangesproken dienen te worden: aileen de ecbtgenoot, de kinderen en de ouders ( B.M.-wet, art.
6, 2e lid). Het bestaan van een onderboudsrecbt t.a.v. grootouders,
kleinkinderen, scboonouders, bebuwdkinderen, enz. is voor de toekenning van bet bestaansminimum irrelevant.
Ook de aanspraken die men in bepaalde gevallen na ecbtscbeiding
kan Iaten gelden, komen bier niet in aanmerking. Ben aanvrager van
bet bestaansminimum kan nooit verplicbt worden om een beroep te
(8) Arbh. Antwerpen, 10 oktober 1984, R. W., 1985-86, 389; Arbrb. Antwerpen, 2 februari
1979, R. W., 1980-81, 789; Arbrb. Oudenaarde, afd. Ronse, 18 mei 1981, R. W., 1982-83, 2009;
Arbrb. Brussel, 17 juli 1984, Mouv. Comm., 1984, 429; RuBIN, J., ,Reflexions critiques
relatives a Ia Ioi du 7 aofit 1974 instituant un droit a un minimum de moyens d'existence",
Soc. Kron., 1983, 205; MoRGENTHAL, L., ,Calcul du minimex, allocations de ch6mage,
reglements europeens", in Les droits des citoyens les plus demunis, Namen/Brussel, Societe
d'etudes morales, sociales et juridiques/Larcier, 1984, 102, nr. 8.
(9) In die zin: Arbrb. Dinant, 19 maart 1982, Mouv. Comm., 1984, 204.
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doen op de alimentatie waarop hij desgevallend recht heeft vanwege
zijn ex-echtgenoot. Evenmin kan een overeenkomst tussen voormalige echtgenoten, afgesloten in het kader van een echtscheidingsprocedure, waarin een nihilbeding is opgenomen, door het O.C.M.W.
worden ingeroepen om het bestaansminimum te weigeren. In sommige uitspraken wordt er nochtans van uitgegaan dat het bewust en
vrijwillig verzaken aan alimentatie t.a.v. de ex-echtgenoot, een grond
kan zijn om het bestaansminimum te weigeren; hierbij wordt verwezen naar de beginselbepaling van de B.M.-wet (art. 1, § 1, 1e lid),
die stelt dat het recht op bestaansminimum slechts bestaat voor zover
men geen toereikende bestaansmiddelen heeft, noch in staat is diehetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier - te
verwerven(10). Het lijkt mij evenwel volkomen strijdig met een
gezonde interpretatiemethode om de bijzondere bepaling (en beperking) van artikel 6, 2e lid van de B.M.-wet te omzeilen door een
beroep te doen op de algemene bepaling van, artikel 1, § 1, 1e lid
van de wet, daar waar artikel 6 juist de concrete uitwerking bevat
van het algemene principe verwoord in artikel 1.

8. Het O.C.M.W. heeft de mogelijkheid, niet de verplichting om de
aanvrager van het bestaansminimum te verwijzen naar de betrokken
onderhoudsplichtigen. Door aan dit vereiste een facultatief karakter
te geven wou de wetgever vermijden dat bestaande familiale banden
verbroken of in het gedrang gebracht zouden worden(11 ). Uit de taak
die het O.C.M.W. opgelegd kreeg bij artikel60, § 4, O.C.M.W.-wet
(begeleidingsplicht) volgt dat het O.C.M.W. in elk individueel geval
dient na te gaan of het verwijzen van de betrokkene naar zijn
alimentatieplichtigen menselijk wei verantwoord is.
De vraag of in een concreet geval de verwijzing naar de onderhoudsplichtigen verantwoord is zal het O.C.M.W. slechts kunnen beantwoorden op grond van het sociaal onderzoek, dat sinds het K.B. nr.
244 verplicht is bij elke beslissing over de toekenning, de herziening
of de intrekking van het bestaansminimum (art. 8, § 1 B.M.-wet).
Bovendien kan het O.C.M.W. er niet mee volstaan om het bestaansminimum te weigeren op grond dat er betaalkrachtige onderhoudsplichtige familieleden voorhanden zijn, maar dient het op een
positieve wijze de aanvrager van het bestaansminimum op te leggen

(10) Arbh. Antwerpen, 19 mei 1976, De Gem., 1977, 183 en R. W., 1977-78, 1133, noot
Arbrb. Leuven, 24 december 1979, onuitgeg., A.R. 1882/78.
(11) Zie o.m. Pari. Vr. en Antw., Kamer, 1974-75, 1528, vraag nr. 21- MONARD.

SIMOENS;
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welbepaalde onderhoudsplichtigen aan de spreken(12). Tenslotte
moet erop gewezen worden dat zelfs indien het O.C.M.W. in een
concreet geval beslist dat de aanvrager eerst een beroep dient te doen
op zijn burgerrechtelijk onderhoudsrecht, het er niet mee mag volstaan de betrokkene te verwijzen naar zijn onderhoudsplichtigen,
maar dat het overeenkomstig artikel 60, § 2 O.C.M.W.-wet de
betrokkene alle raadgevingen dient te geven en in voorkomend geval
dient te begeleiden bij het effectueren van zijn onderhoudsaanspraken. Wanneer uit het sociaal onderzoek en de eventuele andere
onderzoeksverrichtingen blijkt dat het effectueren van het onderhoudsrecht enige tijd zal vergen (bv. door de onwil van de onderhoudsplichtigen), dient het O.C.M:W. intussen toch het bestaansm1nimum toe te kennen(l3), in voorkomend geval onder de vorm van
voorschotten die nadien teruggevorderd kunnen worden als de betrokkene het hem verschuldigde onderhoudsgeld ontvangt (zie art.
12, 1e lid B.M.-wet).
Het is derhalve duidelijk dat artikel 6, 2e lid B.M.-wet voor het
O.C.M.W. geen alibi kan vormen om zonder meer het bestaansminimum te weigeren op grond van het voorhanden zijn van onderhoudsplichtige familieleden.
9. Zeer omstreden is de vraag naar de omvang van het appreciatierecht dat de rechtbanken kunnen uitoefenen inzake de verwijzing van
de aanvrager van het bestaansminimum naar zijn alimentatieplichtigen.
Ben deel van de rechtspraak en de rechtleer is van oordeel dat, bij
betwisting, de arbeidsgerechten terzake een volledig appreciatierecht
hebben. De rechter mag, in deze opvatting, ook de vraag beslechten
of het opportuun is om van de aanvrager van het bestaansminimum
die betaalkrachtige alimentatieplichtigen heeft die aangesproken
zouden kunnen worden, te vergen dat hij zijn rechten op onderhoudsgeld doet gelden(14). Aldus zou de rechter o.m. kunnen beslissen dat de aanvrager niet mag worden opgelegd zijn alimentatieplichtigen aan te spreken, niettegenstaande het voorhanden zijn van de
materiele mogelijkheid daartoe, op grond van het feit dat daardoor
de relaties tussen de betrokken familieleden in de toekomst in het
(12) Arbh. Bergen, 12 april 1985, J.T.T., 1985, 313 en Soc. Kron., 1985, 147.
(13) Arbrb. Charleroi, 25 mei 1984, T.S.R., 1984, 343.
(14) Arbh. Antwerpen, 19 mei 1976, De Gem., 1977, 183 en R. W., 1977-78, 1183, noot
SrMOENS; Arbrb. Antwerpen, 9 september 1983, Soc. Kr., 1984, 465, noot JACQMAIN, J.;
Arbrb. Antwerpen, 23 oktober 1980, R. W., 1982-83, 374, noot; Arbrb. Antwerpen, 2 april
1982, R. W., 1982-83, 2014; Arbrb. Aarlen, 25 oktober 1983, onuitgeg., A.R. 11.706.
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gedrang zouden kunnen komen(15). Als argument voor die stelling
wordt naar voor gebracht dat het recht op een bestaansminimum een
subjectief recht is, waarvan de toekenning niet mag afhangen van een
discretionaire beslissing van een administratief orgaan, ook niet
indien deze beslissing bepaald wordt door een element waarover het
O.C.M.W. een zeker appreciatierecht heeft(16).
Volgens een andere opvatting, die mijn voorkeur wegdraagt, kunnen
de arbeidsgerechten terzake uitsluitend de wettelijkheid nagaan van
een beslissing van het O.C.M.W. tot verwijzing naar de onderhoudsplichtigen, doch niet de opportuniteit ervan. De rechter kan zich
derhalve wel uitspreken over de vraag of de aan te spreken personen
wel onderhoudsplichtig zijn t.a.v. de aanvrager van het bestaansminimum, of zij vallen binnen de categorieen aangewezen door artikel
6, 2e lid B.M.-wet, alsook, in bevestigend geval, of zij een bedrag
aan onderhoudsgeld kunnen opbrengen dat voor de betrokkene
voldoende is om boven de bedragen van het bestaansminimum uit
te komen. De rechter is echter niet bevoegd om een oordeel te vellen
over de opportuniteit om in casu de aanvrager zijn onderhoudsplichtigen te doen aanspreken. Daartoe beschikt hij overigens over geen
enkel criterium. De arbeidsgerechten vermogen niet zich aangaande
dergelijke loutere opportuniteitskwestie in de plaats te stellen van de
administratieve overheid(17).
C. De vordering van het O.C.M. W. op de onderhoudsplichtigen
10. Het O.C.M.W. is bovendien van rechtswege bevoegd om de
rechten die de aanvrager van het bestaansminimum heeft op onderhoudsgeld vanwege zijn echtgenoot, zijn kinderen of zijn ouders, te
laten gelden in naam en ten voordele van de betrokkene indien deze
niet zelf wil optreden (art. 8, § 4 B.M.-wet).
Het betreft hier een analoge vordering als de zijdelingse vordering
(art. 1166 B.M.-wet) welke als dusdanig niet toegepast kan worden
op alimentatievorderingen. Bevoegd is hier de rechtbank die bevoegd
is inzake de onderhoudsverplichting die in het geding is, dus in de
(15) Arbrb. Antwerpen, 10 juni 1980, De Gem., 1982, 249 en J. T. T., 1982, 148.
(16) SIMOENS, D., ,Cornrnentaar bij recente rechtspraak over het bestaansrninirnurn'', R. W.,
1980-81, 803-804, nr. 18; QUISTHOUDT, C., ,Enige rechtspraktijk inzake bestaansrninirnurn
en sociale dienstverlening", Kontakten, 1978/4, 30.
(17) Arbh. Bergen, 12 apri11985, Soc. Kron., 1985, 147 en J.T.T., 1985, 313; SENAEVE, P.,
,Bestaansrninirnurn en farniliale solidariteit" in Bestaansminimum, Antwerp en, Kluwer, 1980,
50-53, nrs. 22-24; zie ook, rneer algerneen: DE JAEGER, D., ,Rechtsbescherrning tegen
overheidsoptreden: toetsingsrecht en bevoegdheid van de arbeidsgerechten", R. W., 1984-85,
1206 en 1220.

192

--~-J.

k- -_ _ _

regel de vrederechter (art. 591, 7° Ger. W.), dit in tegenstelling tot
het geval waarin het O.C.M.W. een verhaalsrecht uitoefent op de
alimentatieplichtigen, waarvoor de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is, tenzij het een vordering betreft van niet hoger dan 50.000
F., in welk geval de vrederechter bevoegd is.
Van deze exorbitante bevoegdheid blijken de O.C.M.W.'s in de
praktijk weinig gebruik te maken.

D. Invloed van de toekenning van het bestaansminimum op de
onderhoudsplicht
11

I Tit het

subsidiail:eJ<;ai"-a-kt-er~nJleW:-~t~~Maa~.~~~~~~

mum t.o.v. bepaalde alimentatieaanspraken uit het burgerlijke recht
volgt dat wanneer het O.C.M.W. het bestaansminimum heeft toegekend aan een persoon die nochtans alimentatieplichtige familieleden
(echtgenoot, ouders, kinderen) heeft die zouden kunnen tussenkomen, dergelijke toekenning op generlei wijze de onderhoudsplichtigen van deze familieleden vermindert(18). Deze familieleden kunnen
door de burgerlijke rechtbanken derhalve veroordeeld worden tot het
gewone onderhoudsgeld, zonder dat hierbij het bedrag uitgekeerd als
bestaansminimum in rekening wordt gebracht(19).
§ 2. De andere O.C.M.W.-dienstverlening

A. De aanrekening van de bestaansmiddelen
12. Bij de evaluatie van een aanvraag om materiele individuele
dienstverlening in het kader van de O.C.M.W.-wet dient een afweging te worden gemaakt tussen, van de ene kant, de noodzakelijke,
in geld evalueerbare behoeften van de betrokkene, en van de andere
kant diens financiele mogelijkheden.
Hierbij dient het O.C.M.W. niet aileen rekening te houden met de
bestaansmiddelen en noden van de aanvrager zelf, maar evenzeer met
dievanzijngezinsleden. Ditvolgto.m. uitartikel57, 1elidO.C.M.W.wet, dat stelt dat het O.C.M.W. tot taak heeft ,aan de personen en
de gezinnen de dienstverlening te verstrekken waartoe de gemeenschap gehouden is".
13. De O.C.M.W.-wet geeft, in tegenstelling tot de B.M.-wet (zie
(18) Cass., 13 juni 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1269 en Pas., 1980, I, 1253.
(19) Cf., mutatis mutandis, m.b.t. degene die een schuld heeft op basis van art. 1382 B.W.:
Brussel, 8 mei 1985, J. T., 1986, 252.
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boven, nr. 3) geen uitsluitsel over de categorieen met de aanvrager
samenwonende personen wier inkomsten in rekening dienen te worden gebracht. Bij gebrek aan enige beperkende regeling hieromtrent
dient het O.C.M.W. rekening te houden met de feitelijke inkomensmogelijkheden van aile onder hetzelfde dak wonende gezins- en
familieleden. Voor demateriele steunop basis van de O.C.M.W.-wet
is het uitsluitende criterium de beschikbaarheid over inkomsten van
de persoon of personen die met de hulpaanvrager samenwonen, en
niet het al dan niet bestaan van een onderhoudsplicht tussen de
hulpaanvrager en het andere gezins- of familielid(20). Aldus dienen
bv. ook de inkomsten van onder hetzelfde dak wonende broers en
zusters meegerekend te worden. Omgekeerd dient bij de evaluatie
van de hulpaanvraag ook het feit van de minderuitgaven, teweeggebracht door het samenwonen van de hulpaanvrager met familieleden
die over voldoende bestaansmiddelen beschikken, in rekening te
worden gebracht, zelfs als dezen t.a.v. de hulpaanvrager niet onderhoudsplichtig zijn.
14. Van de andere kant mogen de inkomsten van onderhoudsplichtige familieleden die niet met de hulpaanvrager samenwonen, niet
worden aangerekend in hoofde van de betrokkene, zelfs niet indien
er ten laste van die alimentatieplichtigen een gerechtelijke veroordeling tot het betalen van onderhoudsgeld zou bestaan.
Indien de aanvrager van de materiele dienstverlening, of zijn inwonende gezins- of familieleden of zijn feitelijke levenspartner, evenwel
inkomsten betrekt uit alimentatieuitkeringen die hun betaald worden
door personen die jegens hen onderhoudsplichtig zijn, dan dienen
deze effectief betaalde sommen opgenomen te worden in het onderzoek naar de bestaansmiddelen; het is hierbij niet relevant of het
onderhoudsgeld betaald wordt op vrijwillige basis dan wel op grond
van een overeenkomst tussen onderhoudsplichtige en onderhoudsgerechtigde of op basis van een gerechtelijke veroordeling(21). Deze
regel geldt evenzeer indien het gaat om onderhoudsgeld aan de
hulpaanvrager betaald ten behoeve van zijn kinderen: het onderscheid terzake gemaakt m.b.t. het bestaansminimum is hier niet

(20) Contra, ten onrechte: Beroepskamer Luik, 22 december 1980, onuitgeg., O.C.M.W.
Luik.
(21) Beroepskamer Antwerpen, 17 juni 1980, onuitgeg., O.C.M.W. Antwerpen; Beroepskamer nl. Brabant, 1 december 1980, onuitgeg., O.C.M.W. Rotselaar; Beroepskarner Henegouwen, 1 december 1980, onuitgeg., O.C.M.W. Fontaine-l'Eveque.
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relevant gezien de regel van de globalisatie van het gezinsinkomen(22).
Eveneens in tegenstelling tot wat geldt inzake bestaansminimum (zie
hoven, nr. 4) dienen hier ook de onderhoudstussenkomsten te worden aangerekend die afkomstig zijn van personen die jegens de
hulpaanvrager niet wettelijk onderhoudsplichtig zijn. Dienvolgens
dient ook de hulp te worden in aanmerking genomen die verstrekt
wordt door de man die beschouwd wordt als de biologische vader
van het kind van de aanvraagster(23), of door de broers en zusters
van de aanvrager(24).

B. De verwijzing naar de onderhoudsplichtigen
15. In tegenstelling tot wat het geval is inzake het bestaansminimum
(zie hoven, nr. 7), is in de O.C.M.W.-wet geen uitdrukkelijke bepaling voorhanden aangaande de mogelijkheid van het O.C.M.W. om
de hulpaanvrager te verwijzen naar zijn onderhoudsplichtigen.
Op basis daarvan menen sommige beroepskamers dat geen enkele
wettelijke bepaling het O.C.M.W. toelaat om zich aan zijn wettelijke
opdracht tot het verlenen van de noodzakelijke maatschappelijke
dienstverlening te onttrekken om reden dat de betrokkene eerst zijn
onderhoudsplichtigen dient aan te spreken(25); een bijkomend argument hiertoe vinden zij in de mogelijkheid die het O.C.M.W. heeft
om achteraf de kosten van de dienstverlening te verhalen op de
onderhoudsplichtigen (zie verder, nrs. 19 e.v.).
De meeste beroepskamers zijn evenwel terecht van oordeel dat de
O.C.M.W.'s aan de hulpverzoekers mogen opleggen eerst hun rechten op onderhoudsgeld te laten gelden(26). Dit standpunt wordt ook
gedeeld door de Raad van State, die hierbij een analogische toepas-

(22) Beroepskamer Henegouwen, I december 1980, onuitg., O.C.M.W. Fontaine-l'Eveque.
(23) Beroepskamer fr. Luik, 12 januari 1981, onuitgeg., O.C.M.W. Luik.
(24) Beroepskamer fr. Luik, 15 september 1980, onuitgeg., O.C.M.W. Seraing.
(25) Beroepskamer Oost-Vlaanderen, 3 november 1980, onuitgeg., O.C.M.W. Ronse, 24
november 1980, onuitgeg., O.C.M.W. Haaltert, en 19 april 1982, onuitgeg., O.C.M.W.
Lochristi; Beroepskamer Limburg, 23 december 1980, onuitgeg., O.C.M.W. Tongeren, en 17
november 1981, onuitgeg., O.C.M.W. Hamont-Achel; in dezelfde zin: QuiSTHOUDT, C., o.c.,
31; VAN DoossELAERE, M., , ,L' aide sociale publique'', in Droits des pauvres. Pauvre droit?,
(Ed. jeune Barreau Bruxelles), Cabay, 1984, (365), 402.
(26) Verwijzingen bij SENAEVE, P ., ,O.C.M.W.-dienstverlening en familiale solidariteit", in
LAMBRECHTS, A.M. en SIMOENS, D. (eds.), Provinciale beroepskamers, uitg. VBSG en
Instituut Sociaal Recht K.U.Leuven, 1982, (101), 124, noot 35, en bij SENAEVE, P. en
SIMOENS, D., 0. C.M. W. -dienstverlening en bestaansminimum. Praktische handleiding inzake
de individuele maatschappelijke dienstverlening, Brugge, Die Keure, (losbl. uitg.), nr. 249.
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sing van artikel 6 B.M.-wet maakt(27). Dikwijls wordt voor dit
standpunt het m.i. zwakke argument gebruikt dat een persoon die
solvabele onderhoudsplichtigen heeft, in de mogelijkheid verkeert
om een !even te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (zie art. 1 O.C.M.W.-wet). Het is juister voor dit standpunt
gewoon te steunen op het uitdrukkelijk residuaire karakter van aile
O.C.M.W.-interventies. Vanuit praktisch oogpunt kan hieraan toegevoegd worden dat het ondoenbaar zou zijn om de O.C.M.W.'s toe
te laten de hulpaanvrager naar zijn onderhoudsplichtigen te verwijzen als het voorwerp van de aanvraag het bestaansminimum is, en
hun deze mogelijkheid te ontzeggen als het om een vraag naar andere
materiele steun gaat.
16. Zoals in het stelsel van het bestaansminimum heeft de verwijzing
naar de onderhoudsplichtigen hier een facultatief karakter. Inzake
de materiele dienstverlening in het kader van de O.C.M.W.-wet
kunnen de O.C.M.W.'s van deze mogelijkheid evenwel gebruik
maken m.b.t. elke onderhoudsplichtige, en niet enkel m.b.t. de
echtgenoot, ouders en kinderen(28).
Ook hier dient het O.C.M.W. evenwel rekening te houden met zijn
wettelijk opgedragen taken. Enerzijds dient het O.C.M.W., op basis
van het recht op psycho-sociale, morele en opvoedende begeleiding
(art. 60, § 4 O.C.M.W.-wet) in elk individueel geval nate gaan of
het verwijzen van de hulpaanvrager naar zijn onderhoudsplichtigen
menselijk verantwoord is; het O.C.M.W. moet vermijden dat de
hulpaanvrager het slachtoffer wordt van een moeilijke familiale
relatie. Anderzijds moet het O.C.M.W., overeenkomstig het recht
op juridische hulp (art. 60, § 2 O.C.M.W.-wet) de aanvrager juridisch begeleiden met het oog op het doen tussenkomen van de
onderhoudsplichtigen, hetgeen in voorkomend geval rechtshulp kan
inhouden om een onderhoudsvordering in te stellen of om een
bekomen vonnis van onderhoudsgeld of een toegestane ontvangstmachtiging werkelijk te doen effectueren(29).

(27) R.v.St., 8 oktober 1981, nr. 21.442, Arr. R. v. St., 1981, 1396 (onderhoudsrecht t.a.v.
dochters).
(28) Toepassing m.b.t. behuwdkinderen: Beroepskamer Oost-Vlaanderen, 11 januari 1982,
onuitgeg., O.C.M.W. Destelbergen.
(29) Verwijzing naar rechtspraak van de beroepskamers bij SENAEVE, P. en SIMOENS, D.,
o.c., nrs. 251 en 253.

196

C. De vordering van het 0. C.M. W. op de onderhoudsplichtigen
17. In het kader van de O.C.M.W.-wet heeft het O.C.M.W. geen
.vorderingsrecht, analoog met de zijdelingse vordering, op de onderhoudsplichtigen van de steunaanvrager (anders in de B.M.-wet:
boven, nr. 10).

D. Invloed van de toekenning van O.C.M. W.-hulp op de onderhoudsplicht
18. Ook hier geldt dat het subsidiaire karakter van de O.C.M.W.dienstverlening meebrengt dat het toekennen van materiele hulp aan
een steunaanvrager op generle1 WIJze de verphchtmgen van dtens
alimentatieplichtigen vermindert (cf. inzake bestaansminimum: boven, nr. 11).

DEEL II. DE ONDERHOUDSPLICHT EN DE TERUGVORDERING VAN
DE O.C.M.W.-STEUN
Inleiding
19. De mogelijkheid om de verleende steun achteraf terug te vorderen van de onderhoudsplichtigen is wellicht zo oud als het publieke
steunverleningssysteem(30). Onder de C.O.O.-wetgeving betekende
het verhaalsrecht op de alimentatieplichtigen slechts een mogelijkheid voor de C.O.O.'s (W. 2 april 1965, art. 17). Zowel bij de
voorbereiding van de B.M.-wet als bij die van de O.C.M.W.-wet
werd eveneens geopteerd voor het facultatieve karakter van de terugvordering op de onderhoudsplichtigen. Hierin kwam verandering
met het volmachts-K.B. nr. 244 van 31 december 1983, dat de
principiele plicht tot verhalen op de onderhoudsplichtigen invoerde
(art. 13, 2e lid, 1° B.M.-wet en art. 98, § 2, 2e lid O.C.M.W.-wet).
Nadere regels en toepassingsvoorwaarden van deze verhaalsplicht
werden vastgelegd bij (gewoon) K.B. van 9 mei 1984, dat aanzienlijk
werd versoepeld door het K.B. van 18 februari 1985. De huidige
regeling kan moeilijk anders dan als een overgangsstadium beschouwd worden, in afwachting van een verdere versoepeling (een
ontwerp-K.B. in die zin werd na advies van de Hoge Raad voor

(30) Zie daarover

SENAEVE,

P., I.e. (voetnoot 1).
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Maatschappelijk Welzijn einde 1986 overgemaakt aan de Raad van
State) of zelfs de opheffing van K.B. nr. 244(31).
§ 1. De onderhoudsplichtigen die in aanmerking komen

voor het verhaal
20. Zowel de hulp verleend als bestaansminimum als de hulp verleend in het kader van de O.C.M.W.-wet moet thans principieel
teruggevorderd worden van degenen die t.a.v. de hulpontvanger een
onderhoudsplicht hebben. Terzake worden de onderhoudsplichtigen
evenwel opgedeeld in drie categorieen.

A. De onderhoudsplichtigen op wie verhaald moet worden
21. Zowel inzake het bestaansminimum als inzake de hulp verleend
in het kader van de O.C.M.W .-wet moeten de kosten slechts verhaald
worden op de echtgenoot van de rechthebbende, op zijn ouders en
op zijn kinderen, en niet op zijn andere onderhoudsplichtigen (art.
13, 2e lid, 1° B.M.-wet en art. 7, K.B. 9 mei 1984).

B. De onderhoudsplichtigen op wie verhaald mag worden
22. Voor wat betreft de kosten van dienstverlening verstrekt in het
kader van de O.C.M.W.-wet mag het O.C.M.W. daarenboven verhalen op de andere onderhoudsplichtigen van de rechthebbende, dus
op de onderhoudsplichtigen met een verdere graad van verwantschap, de onderhoudsplichtige aanverwanten, de onderhoudsplichtige ex-echtgenoot, de onderhoudsplichtige vermoedelijke vader (ex
art. 340b B.W.) en de onderhoudsplichtige nalatenschap.
M.b.t. deze alimentatieplichtigen kan het O.C.M.W. vrij afzien van
terugvordering zonder dat het dit nader hoeft te motiveren.

C. De onderhoudsplichtigen op wie niet verhaald mag worden
23. Voor wat de kosten van het bestaansminimum betreft, bestaat
er een verbod van verhaal t.a. v. alle andere onderhoudsplichtigen
dan de echtgenoot, de ouders en de kinderen van de rechthebbende.

(31) Zoals unaniem voorgesteld door de Hoge Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zijn
advies dd. 27 oktober 1986.
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§ 2. De inkomensvereisten die gelden t.a.v. de onder-

houdsplichtigen

A. Principe
24. Zowel het verplichte als het facultatieve verhaal op de onderhoudsplichtigen werd begrijpelijkerwijze onderworpen aan een aantal voorwaarden, die even zovele beperkingen inhouden.
Door het K.B. van 18 februari 1985 werd inzake de toepasselijke
inkomstenvereisten voor het eerst een onderscheid doorgevoerd
naargelang de aard van de kosten waarop het verhaal slaat.
Gaat het om kosten voor opname in een ziekenhuis of voor huisvesting, dan mag het O.C.M.W. in beginsel geen verhaal uitoefenen
tegen onderhoudsplichtigen wier belastbaar inkomen het bedrag van
400.000 F niet overschrijdt.
Gaat het daarentegen om kosten van bestaansminimum of van aile
overige vormen van maatschappelijke dienstverlening in het kader
van de O.C.M.W.-wet, dan is de grens van het belastbare inkomen
waaronder principieel niet mag worden verhaald op de onderhoudsplichtigen 500.000 F.
Beide bedragen worden verhoogd met 70.000 F per persoon ten laste
van de onderhoudsplichtige.
De aangegeven bedragen betreffen het belastbare inkomen van de
onderhoudsplichtige, dus met inbegrip van de bedrijfsvoorheffing en
de verschuldigde inkomstenbelasting. Het in aanmerking genomen
inkomen is dat van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar
waarin over de uitoefening van het verhaal wordt beslist (art. 14, §
1, 1e lid K.B. 9 mei 1984).
Aile genoemde bedragen worden jaarlijks per 1 januari aangepast
aan de evolutie van het indexcijfer, en bedragen sinds 1 januari 1986
resp. 520.200 F, 416.160 Fen 72.828 F.
De omvang van het verhaal op de onderhoudsplichtigen wier inkomen hoger ligt dan genoemde bedragen mag daarenboven nooit
verder gaan dan deze grenzen (art. 14, § 1, 2e lid K.B. 9 mei 1984).

B. Uitzonderingen
25. Op de boven uiteengezette regels inzake de inkomensvereisten
van de onderhoudsplichtigen geldt een dubbele uitzondering.
26. Vooreerst dient het O.C.M.W. rekening te houden met de nieuwe vermogenstoestand van de onderhoudsplichtige i.p.v. met zijn
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inkomsten gedurende het voorafgaande kalenderjaar, telkens ofwel
door de betrokkene zelf ofwel door het O.C.M.W. bewezen wordt
dat zijn vermogenstoestand ingrijpend gewijzigd is (art. 14, § 2 K.B.
9 mei 1984). Deze afwijking op de regel geldt zowel in het geval van
verbetering als in geval van verslechtering van de inkomenspositie
van de onderhoudsplichtige.
27. Daarenboven mag het O.C.M.W. een deel van de kosten voor
opname en huisvesting - maar niet van de andere kosten van
maatschappelijke dienstverlening noch van het bestaansminimum terugvorderen van de onderhoudsplichtigen wier inkomsten bovengenoemde grenzen niet overschrijden, wanneer blijkt dat het vermogen van de rechthebbende op de dienstverlening gedurende de laatste
vijf jaren voor de aanvang van de dienstverlening aanzienlijk is
verminderd zonder dat daar enige aanvaardbare uitleg wordt voor
gegeven (art. 10 K.B. 9 mei 1984). Hoewel er voor deze hypothese
-die voor het O.C.M.W. steeds slechts een mogelijkheid inhoudt
- geen uitdrukkelijke minimumgrens werd vooropgesteld waaronder verhaal uitgesloten zou zijn, dient evenwel het bedrag van het
bestaansminimum als een impliciete minimumgrens beschouwd te
worden.

C. Gevolgen
28. Doordat de uitoefening van het verhaal van de O.C.M.W.-kosten bepaald wordt door strikte inkomstengrenzen en dus afhankelijk
is van de inkomsten van de onderhoudsplichtigen, kan het
O.C.M.W. aileen de in het verleden door hem reeds gedane kosten
terugvorderen, en kan de rechtbank aan het O.C.M.W. geen voorbehoud verlenen voor kosten die in de toekomst verhaalbaar zouden
zijn; er kan immers niet worden vooruitgelopen op de mogelijke
evolutie van de inkomsten van de onderhoudsplichtigen(32). Hierin
ligt een van de wezenlijke verschilpunten met een alimentatievordering (zie ook verder, nrs. 49 e.v.).
§ 3. De kosten waarop het verhaal betrekking he eft

A. Algemeen
29. Volgende door het O.C.M.W. gedane kosten van materiele
dienstverlening komen in aanmerking voor verhaal op de onderhoudsplichtigen:
(32) Rb. Tongeren, 17 oktober 1986, onuitgeg., A.R. 1280/84.
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kosten van ziekenhuisverpleging;
kosten van huisvesting in een inrichting;
kosten van het bestaansminimum;
kosten van aile andere geldelijke steun;
kosten van in natura verleende hulp;
in het algemeen, aile kosten van maatschappelijke dienstverlening
welke berekend zijn volgens vooraf vastgestelde algemene tarieven (art. 97, 1e lid O.C.M.W.-wet en art. 13, 2e lid B.M.wet)(33).

30. M.b.t. de kosten welke voor verhaal op de onderhoudsplichtigen
in aanmerking komen---wordt ee11 onderscherd gemaakt tussen enerzijds de kosten die in principe verhaald moeten worden en anderzijds
de kosten die verhaald mogen worden (art. 9, K.B. 9 mei 1984).
Tenslotte geldt m.b.t. bepaalde vormen van O.C.M.W.-dienstverlening een absoluut verhaalsverbod.

B. De kosten welke verhaald moeten worden
31. De algemene regel is, sinds het K.B. nr. 244 dat de kosten van
materiele dienstverlening, opgesomd onder nr. 28, verhaald moeten
worden op de onderhoudsplichtigen.

C. De kosten welke verhaald mogen worden
32. Voor de kosten van de hierna vermelde vormen van materiele
dienstverlening moet het O.C.M.W. geen verhaal uitoefenen op de
alimentatieplichtigen; het staat het O.C.M.W. evenwel vrij om in
uitzonderlijke omstandigheden toch terug te vorderen. In feite gaat
het hier meestal om bescheiden bedragen(34).
1° De kosten van occasionele steun die wordt verleend ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen of in bepaalde omstandigheden, zoals terugbetaling of tussenkomst inzake geneeskundige
hulp ingeval van ziekte, een verwarmingstoelage in de winter, de
hulp naar aanleiding van een geboorte of een familiefeest, de
tussenkomst bij een ramp, enz.
2° De kosten van diensten die door het O.C.M.W. worden georganiseerd en waarvoor een tarief van tussenkomst ten laste van de
rechthebbende wordt bepaald rekening houdend met de lasten en
de inkomsten van de betrokkene; het betreft diensten zoals maal(33) Cf. Novelles, Protection de Ia jeunesse, Brussel, 1978, nr. 2060.
(34) Verslag aan de Koning bij K.B. 9 mei 1984, B.S., 24 mei 1984, p. 7548.
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tijden, klusjesdienst, dienstencentra, waarvan de prijs zo mogelijk volledig moet worden aangerekend aan de rechthebbende
zelf. Ten onrechte wordt hierbij in het Verslag aan de Koning ook
de rechtshulp vermeld, aangezien de kosten daarvan overeenkomstig artike197, 2e lid O.C.M.W.-wet uitgesloten zijn van bijdragebetaling of van verhaal. De kosten van diensten van opname en
huisvesting zijn hier niet onder begrepen.
In al deze gevallen kan het O.C.M.W. afzien van de terugvordering,
zonder dat het zijn beslissing zal moeten verantwoorden om redenen
van billijkheid overeenkomstig de algemene vrijstellingsregel van
artikellOO bis, § 2 O.C.M.W.-wet (zie verder): voor deze kosten mag
het O.C.M.W. zich houden aan de regel van de niet-terugvordering,
tenzij het meent dater gegronde redenen voorhanden zijn om daarvan af te wijken(35).
33. Het O.C.M.W. is evenmin verplicht om terug te vorderen ten
laste van de onderhoudsplichtigen, indien kan worden verwacht dat
het toekennen van het bestaansminimum of de maatschappelijke
dienstverlening niet !anger zal duren dan zes maanden (art. 12, K.B.
9 mei 1984). Het gaat dus om alle vormen van O.C.M.W.-tussenkomst die essentieel tijdelijk zijn, bv. bij schorsing van de werkloosheidsuitkeringen van de rechthebbende.
In dit geval dient het O.C.M.W. zijn beslissing tot niet-terugvordering eveneens niet te motiveren op basis van de billijkheid.
Blijkt achteraf evenwel dat de dienstverlening toch !anger duurt dan
zes maanden, dan zal bet O.C.M.W. een beslissing moeten treffen
m.b.t. de terugvordering, overeenkomstig de algemene regels(36).

D. De kosten welke niet verhaald mogen worden
34. Er mag door het O.C.M.W. geen verhaal op de onderhoudsplichtigen worden uitgeoefend voor de hierna volgende kosten.
1° De kosten van diensten die door een hogere overheid worden
gesubsidieerd en waarvoor in de bestaande reglementering een
regeling inzake prijzen of tussenkomsten ten laste van de rechthebbende zelf is vooropgesteld, zodat het grootste deel van de
werkingskosten van deze diensten gedekt zijn. Het betreft o.m.
de kosten van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (art. 8,
1° K.B. 9 mei 1984).
(35) Ibid.
(36) I d., p. 7549.
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2° De kosten van tewerkstelling door het O.C.M.W. overeenkomstig artikel 60, § 7 O.C.M.W.-wet, d.w.z. met het oog op het
verlenen aan de betrokkene van een voldoende aantal werkdagen
die vereist zijn voor het voile genot van bepaalde sociale zekerheidsprestaties (art. 8, 2° K.B. 9 mei 1984). Het betreft hier
meestal een preventieve maatregel die bedoeld is om te beletten
dat de betrokkene ten laste van het O.C.M.W. valt, zodat terugvordering op de onderhoudsplichtigen hier in geen enkel geval
opportuun werd geacht.
3° Op basis van de algemene regeling van het verhaalsrecht geldt
tenslotte een absoluut verhaalsverbod m.b.t. de kosten van de
maatschappe1i]ke onderzoeken, zowel die uitgevoerd t.g.v. de
dienstverlening zelf als t.g. v. de uitvoering van het verhaal, m. b. t.
de administratiekosten welke het O.C.M.W. maakt bij het verstrekken van de maatschappelijke dienstverlening en bij het terugvorderen van de kosten ervan (de procedurekosten gemaakt
n.a.v. het uitoefenen van het verhaal zijn vanzelfsprekend niet
uitgezonderd) en tenslotte de kosten die het O.C.M.W. maakt
door het verstrekken van een of andere vorm van immateriele
dienstverlening (psycho-sociale, morele en opvoedkundige begeleiding, rechtshulp, enz.).
§ 4. Afwijkingen op het verplichte karakter van het
verhaal

A. Algemeen
35. Uit het voorgaande blijkt dat het O.C.M.W. slechts verplicht is
om de kosten van materiele dienstverlening terug te vorderen in de
gevallen waarin volgende cumulatieve voorwaarden zijn vermeld:
1° het moet gaan om kosten die verplicht moeten worden verhaald
(zie hoven, nr. 30);
2° de in aanmerking komende onderhoudsplichtigen moeten bovendien behoren tot de categorie t.a.v. wie een verhaalsplicht geldt
(zie hoven, nr. 21).
Zelfs indien aan deze dubbele voorwaarde is voldaan, kan het
O.C.M.W. nog van de verplichting om het verhaal uit te oefenen
afwijken om redenen van billijkheid of doelmatigheid, op grond van
een individuele en gemotiveerde beslissing. Zulks geldt zowel m.b.t.
de kosten van het bestaansminimum (art. 14 bis B.M.-wet) als m.b.t.
de kosten gedaan in het kader van de O.C.M.W.-wet (art. 100bis,
§ 2 O.C.M.W.-wet).
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B. Redenen van billijkheid
36. De redenen van billijkheid zijn overgelaten aan het soevereine
appreciatierecht van het O.C.M.W. Zo zal het Centrum onder meer
kunnen afzien van de terugvordering wanneer die de goede familierelaties ernstig dreigt te verstoren(37).
In het Verslag aan de Koning dat het uitvoeringsbesluit van 9 mei
1984 voorafgaat worden de billijkheidsredenen als volgt nader gepreciseerd m.b.t. het verhaalsrecht op de alimentatieplichtigen:
, - Elementen betreffende inkomsten en lasten, zoals de bescheiden
inkomsten van de onderhoudsplichtigen ( ... )en alle reele, bestaande
lasten die hij en zijn gezin te dragen hebben zoals kosten van
gezondheidsverzorging, studiekosten, betaalde hulp in het huishouden die noodzakelijk is wegens bepaalde omstandigheden, zware
huishuur en aflossing van lasten en schulden die geen gevolg zijn van
weeldezucht of onbezonnen gedrag.
- Elementen die de personen of jamilie betreffen: het feit dat de
begunstigde zijn verplichting niet is nagekomen tegenover de onderhoudsplichtigen of hen het leven moeilijk heeft gemaakt; het gevaar
dat een gestoorde gezinsrelatie nooit meer hersteld zal geraken; het
feit dat de onderhoudsplichtigen de begunstigde reeds helpen of reeds
geholpen hebben; en het feit dat de begunstigde in grote nood
verkeert en hulp blijft weigeren indien er sprake is van terugvordering; het feit dat de begunstigde ten gevolge van verspilling hulp
behoeft terwijl de onderhoudsplichtigen steeds vooruitziend en
spaarzaam hebben geleefd, enz.
De bovenvermelde voorbeelden zijn - naast andere - ernstige
elementen die het O.C.M.W. niet zonder meer naast zich kan leggen
bij het treffen van zijn beslissing aangaande terugvordering. Zij
kunnen echter ook doorkruist worden door andere elementen in
tegengestelde zin, zoals bijvoorbeeld de graad van welstand van de
onderhoudsplichtigen, het feit dat deze zich nooit het lot van de
begunstigde hebben aangetrokken, enz.
Het is de taak van het O.C.M.W. een beslissing te treffen in eer en
geweten, na onderzoek van alle concrete elementen en in het besef
dat vele burgers eerder geneigd zijn zich zo mogelijk aan betaling te
onttrekken"(38).

(37) Verslag aan de Koning bij K.B. nr. 244, B.S., 25 januari 1984, p. 1029.
(38) B.S., 24 mei 1984, p. 7546.
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C. Redenen van doelmatigheid

37. Het O.C.M.W. moet niet terugvorderen wanneer de kosten of
inspanningen verbonden met de uitoefening van het verhaal niet
opwegen tegen het te verwachten resultaat.
§ 5. De repercussies van de civielrechtelij ke regels van

het alimentatierecht

A. Algemeen
38. Zowel inzake het bestaansminimum (art. 13, 2elid, 1° B.M.-wet)
als mzake de andere maatschappeh}K:e dtenstverlenmg (art. 11, K.B.
9 mei 1984) wordt bepaald dat het O.C.M.W. de gemaakte kosten
op de onderhoudsplichtigen slechts kan verhalen tot beloop van het
bedrag waartoe zij gehouden konden zijn gedurende de tijd dat de
O.C.M.W.-hulp werd verstrekt. Deze bepalingen brengen mee dat
de civielrechtelijke regels aangaande de onderhoudsverplichtingen
een verdere, algemene beperking inhouden op het verhaalsrecht van
het O.C.M.W., naast de hierboven besproken specifieke beperkingen uit de O.C.M.W.-wet, de B.M.-wet en de uitvoeringsbesluiten.
De bepalingen van het alimentatierecht fungeren m.a.w. als een
uiterste grens voor elk O.C.M.W.-verhaal op onderhoudsplichtigen.

B. Strikte toepassing van de burgerrechtelijke regels inzake het
alimentatierecht
39. Vooreerst dienen voor de uitoefening van het verhaal, de regels
van het burgerlijk recht strikt te worden nagevolgd. Derhalve is het
voor het uitoefenen van het verhaalsrecht niet voldoende dat de
aangesproken persoon behoort tot een van de categorieen onderhoudsplichtigen volgens het burgerlijk recht, maar kan er slechts van
een verhaal sprake zijn voor zover er, gedurende de periode dat het
bestaansminimum of andere hulp werd verleend, een onderhoudsvordering bestond in hoofde van de ondersteunde tegen de aangesproken onderhoudsplichtigen. De aangesproken onderhoudsplichtge zal tegenover het O.C.M.W. dan ook aile excepties kunnen
opwerpen die hij destijds tegen de onderhoudsgerechtigde had kunnen opwerpen.
Telkens dient de situatie onderzocht te worden zoals ze bestond ten
tijde dat de steun waarvan de kosten verhaald worden, verleend
werd. Zo dienen niet de actuele bestaansmiddelen van de hulpgerechtigde en van de aangesproken onderhoudsplichtigen maar hun res205

pectieve inkomenspositie gedurende de tijd dat de steun werd verleend, in rekening gebracht te worden om de gegrondheid van het
verhaalsrecht van het O.C.M.W. te beoordelen(39). Zo ook kan
iemand die pas na de periode van steunverlening de hoedanigheid van
alimentatieplichtige verworven heeft, niet aangesproken worden(40).
Ook de excepties die tegen het verhaalsrecht van het O.C.M.W.
kunnen worden opgeworpen moeten excepties zijn die ten tijde van
de betrokken periode aan de steungerechtigde konden worden tegengesteld(41), niet bijv. achteraf uitgevoerde laattijdige betalingen van
achterstallig onderhoudsgeld(42).
40. Verder zal het O.C.M.W. rekening moeten houden met de
rangorde die er naar burgerlijk recht bestaat tussen de onderscheiden
onderhoudsplichtigen. Zo zal er geen verhaalsrecht zijn op de kinderen of andere onderhoudsplichtigen zolang de echtgenoot van de
ondersteunde voor de kosten kan instaan(43). Zo zal er voor de
kosten verstrekt aan niet-zelfstandige kinderen geen verhaalsrecht
zijn op andere onderhoudsplichtigen wanneer de ouders kunnen
tussenkomen.
Over het bestaan van een hierarchie onder de andere onderhoudsplichtigen zijn de meningen verdeeld, maar er wordt toch overwegend aangenomen dat de verwanten dienen te worden aangesproken
volgens de nabijheid in graad van verwantschap, en dat de aanverwanten slechts kunnen worden aangesproken na de verwanten(44).
In de praktijk rijzen de meeste problemen rond het bestaari van een
hierarchie dan wei een samenloop tussen de verwanten en de aanverwanten. Aangezien de onderhoudsverplichting van de aanverwanten
slechts bestaat in de eerste graad (schoonzonen en -dochters t.a.v.
hun schoonouders; schoonvader en -moeder t.a.v. hun behuwdkinderen) rijst het probleem vooral in de verhouding verwanten in de
eerste graad/aanverwanten in de eerste graad, en meer bepaald in de
(39) Antwerpen, 28 november 1978, R. W., 1978-79, 2736, noot SENAEVE; Rb. Brussel, 14
december 1982, onuitgeg., A.R. 109.707; Rb. Brussel, 28 december 1982, onuitgeg., A.R.
109.708; Vred. Lier, 10 januari 1978, R. W., 1978-79, 520.
(40) Toepassing: Brussel, 13 juni 1972, Pas., 1972, II, 172: geen verhaalsrecht op de huidige
schoonzoon die geen aanverwant was ten tijde van de hulpverlening.
(41) Bergen, 26 maart 1975, Pas., 1976, II, 2.
(42) Rb. Brugge, 23 september 1981, onuitgeg., A.R. 21.780, hervormd- doch op grond van
een andere argumentatie - door Gent, 6 januari 1984, onuitgeg., A.R. 20.185.
(43) Brussel, 13 juni 1972, Pas., 1972, II; Bergen, 26 maart 1975, Pas., 1976, II, 2.
(44) In die zin: DE PAGE, H., Traite, I, Brussel, 1962, nrs. 556-557, 698-704; contra: GERLo,
J ., Onderhoudsgelden, Antwerpen, Kluwer, 1985, nr. 82, 62, die het bestaan van een hierarchie
uit praktisch oogpunt verwerpt; Vred. Brussel, Be kanton, 4 juli 1985, T. Vred., 1986, 301.

206

1_:_-::-::::----=-~~--=-:_-----

---

_1_-

[~-::~~-----~---------

verhouding kinderen/behuwdkinderen: kan het O.C.M.W. dat een
persoon heeft geholpen die over een of meer kinderen en behuwdkinderen beschikt, ze allen tegelijk aanspreken, of moet het eerst diens
kinderen aanspreken en daarna pas (en voor zover er ook geen andere
aanspreekbare verwanten zijn) diens behuwdkinderen?
In de recente rechtspraak wordt die kwestie evenzeer verdeeld beslecht. Een vonnis van de Rb. E.A. Brugge(45) stelt uitdrukkelijk dat
het O.C.M.W. de behuwdkinderen slechts kan aanspreken voor
zover er geen verwanten zijn die de kosten kunnen terugbetalen, daar
waar in een vonnis van de Rb. E.A. Brussel(46) de behuwdkinderen
op gelijke voet gesteld worden met de kinderen van de door het
O.C.M.W. geholpen persoon, en gehJktijdig veroordeeld worden tot
terugbetaling van de kosten van maatschappelijke dienstverlening.
41. De voorgaande problematiek dient onderscheiden te worden van
de kwestie van het statuut van de onderhoudsschuld en, bij afleiding,
van de schuld t.a.v. het O.C.M.W., in het vermogen van de onderhoudsplichtige.
Indien de aangesproken onderhoudsplichtige een persoon is die
gehuwd is met een stelsel van gemeenschappelijk vermogen, rijst de
vraag of de onderhoudsschuld een eigen of een gemeenschappelijk
karakter heeft.
Artikel 1408 B.W. stelt nu dat gemeenschappelijk zijn, wat het
bijdrage-aspect (contributie) betreft, de onderhoudsschulden jegens
bloedverwanten in de nederdalende lijn van een der echtgenoten (dus
kinderen of kleinkinderen van een der echtgenoten). Artikel 1414
B.W. bepaalt dan, wat het verbintenis-aspect (obligatio) betreft, dat
de onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de nederdalende
lijn van een der echtgenoten verhaald kunnen worden zowel op het
eigen vermogen van de ,contracterende" echtgenoot als op het
gemeenschappelijk vermogen, maar niet op het eigen vermogen van
de andere echtgenoot. Uit deze bepalingen vloeit voort dat, waar het
gaat om de onderhoudsverplichting voor kinderen (ofvoor kleinkinderen), het gemeenschappelijk vermogen van de onderhoudsplichtige
- waarin o.m. de inkomsten van beide echtgenoten vallen (art. 1405,
1 B.W.)- hiervoor dient in te staan(47). Dit geldt per definitie niet
als de betrokken onderhoudsplichtige gehuwd is met scheiding van
goederen.
(45) Rb. Brugge, 17 september 1984, onuitgeg., A.R. 22.531.
(46) Rb. Brussel, 14 december 1982, onuitgeg., A.R. 109.707.
(47) Toepassing: Vred. Hoei, 1e kanton, 4 oktober 1984, Jur. Liege, 1984, 519.
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A contrario dient men uit artikel 1408 B.W. af te leiden dat de

onderhoudsschulden jegens bloedverwanten in de opgaande lijn
(ouders en grootouders) van een van de echtgenoten niet gemeenschappelijk, dus eigen zijn. Ten onrechte werd tijdens de voorbereiden werkzaamheden van deW. van 14 juli 1976 de tegenovergestelde
opvatting voorgehouden(48); de steun die voor die opvatting gezocht
werd in artikel206 B.W. gaat zeker niet op t.a.v. verdere aanverwanten dan de schoonouders (bv. de grootouders van de mede-echtgenoot) daar deze bepaling geen onderhoudsplicht vestigt t.a.v. aanverwanten boven de eerste graad(49). Voor onderhoudsschulden
t.a.v. de ouders van een der echtgenoten wordt het gemeenschappelijke karakter vaak hierop gegrond dat ieder van beide echtgenoten
gehouden is tot de alimentatieplicht, de ene als kind (art. 205 B.W.),
de andere als behuwdkind (art. 206 B.W.)(50); hierbij wordt evenwel
uit het oog verloren dat beide categorieen personen, naar overwegend
wordt aangenomen (zie boven, nr. 39), niet in dezelfde rang or de tot
deze onderhoudsschuld gehouden· zijn, namelijk dat de onderhoudsplicht die rust op de behuwdkinderen slechts subsidiair is t.o.v. de
onderhoudsplicht van de verwanten in de zijlijn; aan deze onderhoudsschuld een gemeenschappelijk karakter toekennen zou een
miskenning inhouden van dat subsidiaire karakter. Bovendien verzet
het essentieel persoonlijke karakter van de onderhoudsverplichting
er zich m.i. tegen dat een onderhoudsschuld, zonder uitdrukkelijke
wettekst, gemeenschappelijk zou zijn. Tenslotte vinden deze onderhoudsschulden duidelijk hun oorsprong v66r het huwelijk, en dienen
zij derhalve in toepassing van artikel 1406 B.W. ook om die reden
als eigen schuld beschouwd te worden(51). De aangestipte passus uit
de voorbereidende werkzaamheden vermag dan ook niet op te wegen
tegen de a contrario-interpretatie van artikel 1408, 6e lid B.W.
A fortiori dient m.b.t. de alimentatieschuld t.a.v. een ex-echtgenoot
aangenomen te worden dat die eigen is aan de betrokken echtgenoot(52). Ten onrechte wordt zelfs m.b.t. deze onderhoudsschuld
(48) Pari. St., Senaat, 1975-76, nr. 683-2 (Verslag commissie voor de justitie), p. 40; Pari.
St., Kamer, 1975-76, nr. 869-3 (Verslag commissie voor de justitie), p. 14.
(49) Cf. VIEUJEAN, E., ,Le regime legal. Passif et gestion", in La rejorme des droits et devoirs
respeetifs des epoux et des regimes matrimoniaux, Brussel, Ed. J eune Barreau, 1977, 302-303,
nr. 47; MAHAUX, J., ,La determination du caractere propre ou commun d'une dette d'un
epoux en fonction de sa date", R.C.J.B., 1982, (345), 363, nr. 28.
(50) MAHAUX, I.e., 363, nr. 28; GERLO, op. cit., 137, nr. 167; RAUCENT, L., Les regimes
matrimoniaux, Louvain-la-Neuve/Brussel, Cabay/Bruy!ant, 1978 (2e uitg.), 216, nr. 439.
(51) Contra:VIEUJEAN,E., I.e., 302-303, nr. 47; RAUCENT, L., o.e., 216, nr. 439; MAUHAUX,
J., I.e., 364, nrs. 28-29; GERLO, J., o.e., 137, nr. 167.
(52) Pari. St., Senaat, 1975-76, nr. 683-2, p. 39; CASMAN, H. en VAN LOOK, M., Huwelijksvermogensstels, Brussel, CED-Samson, losbl., III/5-3; RAUCENT, L., o.e., 216, nr. 439.
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door sommigen het gemeenschappelijke karakter ervan voorgehouden, tegen de duidelijke tekst van artikel 1406 B.W. in(53).
De conclusie van dit alles is dat het O.C.M.W. bij de uitoefening van
het verhaal in eerste instantie aileen rekening mag houden met het
eigen vermogen en de eigen inkomsten van de onderhoudsplichtige,
met uitsluiting van de inkomsten van diens echtgenoot (art. 1409
B.W.), behalve indien het gaat om een verhaal voor kosten gemaakt
t.a.v. descendenten van de onderhoudsplichtige, in welk geval het
O.C.M.W. rekening mag houden met het inkomen van de onderhoudsplichtige zelf alsook van diens met gemeenschap van goederen
gehuwde echtgenoot (art. 1414 B.W.). Ten onrechte wordt deze regel
in de O.C.M.W.-praktijk dikwijls niet toegepast.
42. In elk geval is het fiscale stelsel waaraan de inkomsten van de
onderhoudsplichtige echtgenoten onderworpen is, terzake volkomen
irrelevant(54).
43. Niettegenstaande het bestaan van een rangorde die ook door het
O.C.M.W. nageleefd moet worden, is het wei zo dat wanneer de
onderhoudsplichtigen van een bepaalde rang niet of onvoldoende in
staat waren om steun te verlenen aan de onderhoudsgerechtigde, het
O.C.M.W. in voorkomend geval de onderhoudsplichtigen van een
volgende rang kan aanspreken(55).
44. Verder wordt overwegend aangenomen dat het O.C.M.W. bij
het uitoefenen van verhaal geen rekening hoeft te houden met de
onwaardigheid van de onderhoudsgerechtigde hulpgenieter, of met
het feit dat deze zelf destijds zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen(56). Volgens de dominerende rechtspraak en rechtsleer is de
onwaardigheid van de onderhoudsplichtige immers geen grond van
verval van het recht op alimentatie, behalve in het geval van ontzetting van de onderhoudsgerechtigde van het ouderlijk gezag (W. 8
(53) VIEUJEAN, E., I.e., 303, nr. 47; MAHAUX, J., I.e., 365, nr. 30; GERLO, J., o.e., 137-138,
nr. 168, die evenwel een uitzondering maakt voor de alimentatie t.o.v. een door onderlinge
toestemming uit de echt gescheiden echtgenoot.
(54) Brussel, 8 oktober 1985, J.T., 1986, 161.
(55) Toepassingen: Brussel, 4 januari 1956, Pas., 1956, II, 127: de grootouders worden
aangesproken omdat de ouders niet in staat zijn de gedane kosten volledig terug te betalen;
Brussel, 12 oktober 1971, Pas., 1972, II, 8: de kleinkinderen worden aangesproken omdat de
vermogenstoestand van de kinderen niet toelaat de totale kosten van bijstand te dragen.
(56) Rb. Antwerpen, 13 juni 1953, R. W., 1954-55, 1678; Brussel, 3 december 1971, J. T., 1972,
374; Brussel, 13 juni 1972, Pas., 1972, II, 172; Rb. Brussel, 14 december 1982, onuitgeg., A.R.
109.707; Rb. Brussel, 8 maart 1983, onuitgeg., A.R. 133.175.
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apri11965, art. 33, 4°)(57). Deze stelling, die op geen enkele wettekst
kan steunen, is evenwel niet unaniem aanvaard(58), en de opvatting
werd verdedigd dat aan de rechter een ruime appreciatiebevoegdheid
dient te worden toegekend die het hem mogelijk moet maken,
naargelang de ernst van de fout waaraan de alimentatiegerechtigde
zich tegenover zijn alimentatieplichtige schuldig heeft gemaakt, deze
geheel of gedeeltelijk van zijn onderhoudsverplichting te ontlasten(59). Daarenboven zal het O.C.M.W. in dergelijke gevallen steeds
van zijn verhaalsplicht kunnen afzien op grand van de billijkheid (zie
boven, nr. 35).
45. Van de andere kant bestaat er geen onderhoudsplicht wanneer
de onderhoudsgerechtigde zelf zou kunnen instaan voor voldoende
inkomsten maar zulks door zijn luiheid, wangedrag of verkwistingen, of wegens een andere schuldige gedraging nalaat te doen(60).
Wanneer het O.C.M.W. in zo'n geval toch hulp verleend zou hebben, zal het de kosten daarvan achteraf niet op de onderhoudsplichtige kunnen verhalen(61). Aldus werd ook gevonnist dat het
O.C.M. W. vanwege de ouders niet de hospitalisatiekosten kon terugvorderen veroorzaakt door de intoxicatie wegens druggebruik van
hun zelfstandigedochter, aangezien de toestand van de onderhoudsgerechtigde het gevolg was van handelingen van , ,zelfvernietiging''
waarvoor zij aileen verantwoordelijk was(62).

C. Beperking van het verhaalsrecht tot het maximum van de onderhoudsplicht
46. In artikel 12, 2e lid, 1°, B.M.-wet en artikel 98, § 2, 2e lid
O.C.M.W.-wet ligt een tweede beperking vervat, met name dat de
onderhoudsplichtigen, gesteld dat ze ten tijde van de dienstverlening
hadden moeten tussenkomen in het onderhoud van de steuntrekker,
achteraf door het bijstandsorganisme ook slechts aangesproken kunnen worden in de mate dat zij in voorkomend geval hadden moeten
tussenkomen.
Bij het bepalen van dit bedrag zal opnieuw rekening gehouden
(57) Zie DE PAGE, H., o.c., I, nr. 550bis, 694, litt. c.
(58) Zie bv. KLUYSKENS, A., Beginselen van burgerlijk recht, VII, Antwerpen, 1950 (2e uitg.),
nr. 355.
(59) GERLO, J., o.c., nr. 36, 29-30.
(60) DE PAGE, H., o.c., I, nr. 550bis, 694, litt. b; GERLO, J., o.c., nr. 34, 27-28.
(61) Rb. Brussel, 14 juli 1955, Pas., 1957, III, 61; Rb. Gent, 20 februari 1957, R. W., 1957-58,
1105; Brussel, 3 december 1971, J.T., 1972, 374- imp!iciet.
(62) Vred. Sint-Gillis, 14 december 1982, T. Vred., 1983, 203.
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moeten worden met inkomsten en lasten van onderhoudsplichtigen
ten tijde van de dienstverlening.
47. Dit brengt voorts mee dat het O.C.M.W. bij het bepalen van het
terug te vorderen bedrag rekening moet houden met de hoedanigheid
van de onderhoudsplichtigen die het aanspreekt. In de regel zijn de
familieleden slechts gehouden tot wat levensnoodzakelijk is voor de
onderhoudsgerechtigde, terwijl de plicht tussen echtgenoten of van
ouders tegenover hun afhankelijke kinderen heel wat verder
reikt(63).
Aldus zal bijvoorbeeld de hulp verleend aan een meerderjarig kind
slechts op diens ouders verhaald k:unnen wmden vuui zovet degene

die de hulp genoten heeft op het ogenblik van de hulpverlening
behoeftig was en niet in staat om zelf voor zijn onderhoud in te
staan(64). In dezelfde zin werd gevonnist dat indien het O.C.M.W.
aan een zelfstandig kind dat gelnterneerd is een zakgeld verschaft,
het de kosten ervan niet op diens ouders kan verhalen, aangezien deze
uitgave een som betreft die de gewone levensnoodzakelijke behoeften
overtreft, en de ouders t.a.v. zelfstandige kinderen slechts levensonderhoud moeten verschaffen indien deze behoeftig zijn(65).
Ten onrechte wordt in een recent arrest van het hof van beroep van
Brussel geoordeeld, op grond van het karakter van eigen recht van
het verhaalsrecht van het O.C.M.W., dat het O.C.M.W. op een
soevereine wijze de behoeftigheid beoordeelt van de personen aan
wie het bijstand verleent, en dat de onderhoudsplichtigen op dat punt
aan het O.C.M.W. geen exceptie kunnen tegenwerpen(66). Het
karakter van eigen recht van het O.C.M.W.-verhaalsrecht neemt
immers niet weg dat de aangesproken onderhoudsplichtigen onmogelijk t.a.v. het O.C.M.W. tot meer gehouden kunnen zijn dan het
maximum van hun onderhoudsplicht t.a.v. hun onderhoudsgerechtigd familielid. Er kan in hoofde van het O.C.M.W. derhalve geen
sprake zijn van een soeverein appreciatierecht in zijn verhouding met
de onderhoudsplichtigen. Het argument dat de rechtsmachten de
beoordeling die het O.C.M. W. gemaakt heeft aangaande de behoeftigheid van de gesteunde persoon, niet zouden mogen controleren op

(63) Cf. Brussel, 13 juni 1972, Pas., 1972, II, 172; Bergen, 26 maart 1975, Pas., 1976, II, 2;
Antwerpen, 28 november 1978, R. W., 1978-79, 2736, noot SENAEVE, P.
(64) Rb. Brussel, 24 november 1982, onuitgeg., A.R. 129.309- cassatieberoep aangetekend.
(65) Vred. Sint-Kwintens-Lennik, 13 februari 1984, onuitgeg., A.R. nr. 23.
(66) Brussel, 8 oktober 1985, J. T., 1986, 161.
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grond van het constitutionele beginsel van de scheiding der machten(67) is hier volkomen irrelevant.
48. Een volgend probleem dat hierbij aan de orde is, is dat in de regel
de onderscheiden alimentatieplichtigen die een onderhoudsplicht
hebben t.a.v. een familielid, daartoe niet solidair gehouden zijn(68):
de onderhoudsverplichting drukt slechts gedeeltelijk op aile schuldenaars van dezelfde rang in verhouding tot hun vermogen.
lngeval van meerdere onderhoudsplichtigen die gelijktijdig tot een
onderhoudsschuld t.a.v. de steuntrekker gehouden waren, zal het
O.C.M.W. derhalve tegen ieder van hen slechts de bijstandskosten
kunnen verhalen in verhouding tot diens eigen aandeel in de onderhoudsschuld(69). Bij betwisting zal de rechtbank derhalve dienen te
oordelen over de respectieve tussenkomst van de onderscheiden door
het O.C.M.W. aangesproken onderhoudsplichtigen(70). Een hoofdelijke veroordeling van de aangesproken onderhoudsplichtigen is
niet mogelijk. Ten onrechte wordt in een recent arrest van het hof
van beroep te Brussel voorgehouden dat elk van de door het
O.C.M.W. aangesproken onderhoudsplichtigen gehouden zou zijn
tot het geheel van de onderhoudsschuld(71).
Dit betekent evenwel niet dat het O.C.M.W. gelijktijdig aile onderhoudsplichtigen van eenzelfde ·rang dient aan te spreken of dat het
zijn rechtsvordering daartoe gelijktijdig tegen aile betrokkenen dient
in te steilen. Elke onderhoudsplichtige is immers zelfstandig en
rechtstreeks tot betaling van een bijdrage in het levensonderhoud van
de onderhoudsgerechtigde verplicht, zodat het O.C.M.W. ook van
ieder onderhoudsplichtige afzonderlijk de terugbetaling van een
gedeelte van de bijstandskosten kan vorderen(72). Het is uitgesloten
dat de rechtbank het O.C.M.W. ambtshalve zou verplichten aile
onderhoudsplichtigen inzake te roepen (art. 811 Ger.W.)(73). Het
(67) In die zin, op basis van de rechtspraak ten tijde van de C.O.O.-wet: BERGER, J.-M., La
prise en charge et Ia recuperation des jrais de /'aide sociale, V.B.S.G., Brussel, 1982, 80.
(68) DE PAGE, H., o.c., I, nr. 556ter, 701; GERLO, J., o.c., nrs. 84-85, 63-65.
(69) Brussel, 13 juni 1972, Pas., 1972, II, 172; Vred. Etterbeek, 20 februari 1978, T. Vred.,
1978, 169.
(70) Cass., 2 maart 1911, Pas., 1911, I, 146, concl. eerste Adv.-Gen. TERLINDEN; Brussel,
25 mei 1959, Pas., 1959, II, 273.
(71) Brussel, 8 oktober 1985, J. T., 1986, 161.
(72) Gent, 13 juli 1951, R. W., 1951-52, 1131, noot; Brussel, 12 oktober 1971, Pas., 1972, II,
8; Rb. Antwerpen, 12 maart 1986, onuitgeg., A.R. 89.779; contra: Rb. Gent, 8 december 1949,
Rev. comm., 1949, 156.
(73) Rb. Antwerpen, 12 maart 1986, onuitgeg., A.R. 86.779, hervorming van Vred. Merksem,
16 juni 1983, onuitgeg.
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O.C.M.W., of bij rechtsvordering de rechtbank, zal dan wel bij de
evaluatie van de tussenkomst van de aangesproken onderhoudsplichtigen, tevens rekening dienen te houden met de verplichtingen van
de niet-aangesproken onderhoudsplichtigen.
Het voorgaande is evenwel niet toepasselijk op de verhouding tussen
vader en moeder m.b.t. hun plicht tot onderhoud en opvoeding van
hun afhankelijke kinderen (art. 203, le lid B.W.): deze plicht rust
op elk van de ouders voor het geheel, zodat het O.C.M.W. in
dergelijk geval vanwege een van de ouders eventueel het globale
bedrag van de verleende bijstand kan terugvorderen, zonder rekening
te moeten houden met de verplichtingen van de andere ouder(74).
--~t van de omlers IS een vefbmtems m solidum, ten mmste
voor zover beider aandeel erin niet reeds door een voorafgaande
gerechtelijke beslissing is vastgesteld.
49. Een laatste vraag die hierbij rijst is te weten of de aangesproken
onderhoudsplichtigen zich tegen het O.C.M.W. kunnen beroepen op
de exceptie gehaald uit artikel 210 B.W., of minstens dit artikel
kunnen inroepen als een element om het bedrag van de op hen
verhaalde hulp te verminderen. Deze bepaling stelt namelijk dat
wanneer de persoon die het levensonderhoud moet verstrekken,
bewijst dat hij de onderhoudsuitkering niet kan betalen, de rechtbank, met inachtneming van de omstandigheden der zaak, kan
bevelen dat hij de onderhoudsgerechtigde bij zich in huis zal nemen
en hem daar kost en inwoon zal verschaffen.
M.i. dient te worden aangenomen dat indien de onderhoudsplichtigen door het O.C.M.W. op de hoogte zijn gebracht van de hulp die
het aan de onderhoudsgerechtigde verleent of van diens opneming
in een inrichting, en deze op dat moment aan het Centrum niet
hebben Iaten weten dat zij een beroep zouden willen doen op artikel
210 B.W., zij dat achteraf niet meer kunnen inroepen wanneer het
Centrum de bijstandskosten van hen terugvordert(75). Indien zij dat
voornemen wei, te gepasten tijde, kenbaar hebben gemaakt en het
O.C.M.W. noch de gesteunde persoon op dit aanbod zijn ingegaan
hoewel de huisvesting materieel mogelijk was en de weigering niet
gerechtvaardigd was, dan kan het O.C.M.W. de gemaakte kosten

(74) Brussel, 22 januari 1981, R. W., 1980-81, 2690, noot; contra, ten onrechte: Rb. Brussel,
12 juni 1973, T. Not., 1974, 53; R. W., 1973-74, 212.
(75) Rb. Antwerpen, 13 juni 1953, R. W., 1954-55, 1678; Brussel, 3 december 1971, J. T., 1972,
374.
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van bijstand evenwel niet op deze onderhoudsplichtigen verhalen(76).
Hetzelfde onderscheid dient gemaakt te worden m.b.t. artikel 211
B. W., dat stelt dat, indien de vader of moeder aanbiedt hun kind aan
wie levensonderhoud verschuldigd is, bij zich in huis te nemen en het
aldaar kost en onderhoud te verstrekken, en het kind daar niet op
wil ingaan, de rechtbank kan beslissen dat de ouders alsdan vrijgesteld zijn van de verplichting om de uitkering tot onderhoud te
betalen. Aldus zal het O.C.M.W. dat hulp verleent aan (dikwijls van
huis weggelopen) minderjarigen, er goed aan doen de ouders van de
hulpverlening op de hoogte te brengen, wil het zijn recht van verhaal
op de ouders vrijwaren. Ook hier wordt terecht geoordeeld dat indien
de ouders dit aanbod slechts doen op het ogenblik dat het O.C.M.W.
op hen de kosten verhaalt, er voor het verleden geen rekening mee
gehouden kan worden(77).
§ 6. Het

verhaalsrecht
O.C.M.W.

als

eigen

recht

van

het

A. Algemeen
50. Hoewel de civielrechtelijke regels van het onderhoudsrecht een
algemene beperking inhouden van het verhaalsrecht van het
O.C.M.W. (zie § 5), gaat het hierbij geenszins om een onderhoudsvordering die het O.C.M.W. namens de onderhoudsgerechtigde zou
uitoefenen, maar om een aan het O.C.M.W. eigen recht. Zulks
brengt mee dat een aantal kenmerken die specifiek zijn voor onderhoudsvorderingen, niet toepasselijk zijn op het O.C.M.W.-verhaalsrecht.

B. ,Aliments ne s'arreragent point" niet toepasselijk
51. Zo is de regel ,Aliments ne s'arreragent point"- wat betekent
dat de onderhoudsgerechtigde in principe vanwege zijn onderhoudsplichtigen geen onderhoudsgeld voor het verleden kan vorderen,
waardoor de opeenstapeling van achterstallen ten laste van de onderhoudsplichtige vermeden wordt(78) - niet toepasselijk op het verhaalsrecht van het O.C.M.W. op de onderhoudsplichtigen. Er is
BERGER, J.M., Het ten taste nemen van de steun verleend door de
commissies van openbare onderstand, Brussel, V.B.S.G., 1972, 113.

(76) STINE, L. en

{77) Vred. Sint-Jans-Molenbeek, 11 juli 1985, onuitgeg., A.R. 33.109.
{78) Zie DE PAGE, H., o.c., I, nr. 553, 697; nr. 562, 708-710; GERLO, J., o.c., nrs. 75-79,
54-58.
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immers geen enkele reden aanwezig waarom het overheidsorganisme
bij het uitoefenen van zijn verhaal, geen beroep zou kunnen doen
op in het verleden vervallen achterstallen van onderhoudsgeld(79).

C. Beperkingen op vatbaarheid voor overdracht en beslag
52. Belangrijk is in dit verband verder dat artikel1412 Ger.W. niet
van toepassing is op het verhaalsrecht van het O.C.M.W. In dit
artikel wordt bepaald dat de artikelen 1409 en 1410 Ger.W. die de
bedragen vaststellen die niet voor overdracht of beslag vatbaar zijn,
niet toepasselijk zijn wanneer de overdracht of het beslag verricht
liVordeu weget:ui ~~~13Iiffififl~en van het Burgedijk VV'etboek. De uitvoerbaarheid van het verhaalsrecht van het O.C.M.W.
tegen de alimentatieplichtigen zal in voorkomend geval dus wel
degelijk beperkt worden tot een bepaald bedrag van hun loon of hun
sociale uitkering, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen
1409 en 1410 Ger.W.(80).

D. Geen verval bij overlijden van de rechthebbende
53. Het karakter van eigen recht brengt ook mee dat de verhaalsvordering van het 0. C .M. W. tegen de onderhoudsplichtigen niet vervalt
door het overlijden van de rechthebbende op de dienstverlening.
Bepalend voor het bestaan van een verhaalsrecht zal zijn of er
gedurende de periode dat de maatschappelijke dienstverlening werd
verstrekt, in concreto een onderhoudsverplichting bestond (cf. hoger, nr. 38). De verplichting van het O.C.M.W. om in dat geval de
kosten van maatschappelijke dienstverlening, andere dan het bestaansminimum, terug te vorderen vanwege de erfgenamen en legatarissen (art. 100, O.C.M.W.-wet), sluit geenszins de mogelijkheid uit
om het saldo van de kosten terug te vorderen vanwege de onderhoudsplichtigen die geen erfgenaam of legataris zouden zijn of
vanwege de onderhoudsplichtige erfgenamen of legatarissen bovenop het actief van de nalatenschap.

(79) Cf.

PEYREFITIE,

L., ,Considerations sur ]a regie 'Aliments n'arn!ragent pas"', Rev.

Trim. Dr. Civ., 1968, 286 e.v., op 306.

(80) Cf. Cass., 30 maart 1944, Pas., 1944, I, 283; anders, ten onrechte: VAN BENEDEN, J.,
,O.C.M.W.- Het verhaal op onderhoudsplichtigen bedoeld door artikel98 van de organieke
wet van 8 juli 1976", T.B.P., 1983, 54-56, nr. 8.
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E. Toepassing van de Belgische wet bij verhaal op vreemdelingen

54. Het karakter van eigen recht van het verhaalsrecht van het
O.C.M.W. brengt tenslotte mee dat bij uitoefening ervan t.a.v.
vreemdelingen, steeds de Belgische wet toegepast moet worden
m.b.t. het bepalen van het bestaan van een onderhoudsplicht in
hoofde van de familieleden van de hulpgenietende, en niet op de
grond van ons I.P .R. inzake alimentatie toepasselijk verklaarde
wet(81). Als vorderingsrecht uitgaande van een publiekrechtelijk
organisme kan het O.C.M.W.-verhaal onmogelijk afhankelijk worden gesteld van de wisselvalligheden van een vreemd rechtsstelsel
inzake de uitgebreidheid en de modaliteiten van de onderhoudsplicht: alle personen die zich op het Belgische grondgebied bevinden
dienen niet alleen inzake overheidshulpverlening maar evenzeer inzake verhaal van de kosten van deze hulpverlening aan dezelfde inhoudelijke rechtsregels onderworpen te worden.
§ 7. Verjaring

55. De vordering van het O.C.M.W. tot terugbetaling van de kosten
van maatschappelijke dienstverlening of van het bestaansminimum
ten laste van de onderhoudsplichtigen verjaart overeenkomstig het
bepaalde in artikel2277 B.W. (art. 102, 1e lid O.C.M.W.-wet en art.
15, 1e lid B.M.-wet).
Zulks betekent dat deze vordering verjaart door het verloop van vijf
jaren, te rekenen vanaf het verlenen van de dienstverlening of vanaf
het betalen van het bestaansminimum waarvan de kosten teruggevorderd worden. Alle kosten van dienstverlening of van het bestaansminimum welke meer dan vijf jaar voor de datum van de inleiding van
de rechtsvordering werden gemaakt, vallen dus onder de verjaring(82).
56. Voor het overige zijn de gemeenrechtelijke bepalingen m.b.t. de
verjaring (art. 2219-2261 B.W.) toepasselijk op deze verjaringstermijn. Zo wordt de termijn van verjaring gestuit door het inleiden
door het O.C.M.W. van de rechtsvordering (art. 2244 B.W.) alsook
door elke andere oorzaak die naar gemeen recht de stuiting van de
verjaring meebrengt.
(81) In dezelfde zin: RroAux, F., Droit international prive, II, Brussel, 1979, nr. 1047, 323;
contra: HEYVAERT, A., ,Onderhoudsgeld in het Belgisch internationaal privaatrecht", in
Onderhoudsgeld, Brussel, 1978, 229, nrs. 40-41.
(82) R.P.D.B., V0 Prescription en matiere civile, nr. 599; BERGER, J.M., o.c., 95; Brussel,
25 mei 1959, Pas., 1959, II, 273; J. T., 1960, 45; Vred. Etterbeek, 20 februari 1978, T. Vred.,
1978, 169.
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