
HUWELIJK, FEITELIJKE SCHEIDING, ECHTSCHEIDING, 
CONCUBINAAT EN SOCIAAL RECHT 

door 

Prof. W. VAN EECKHOUTTE 

Docent R.U.G. 
Advocaat 

Het gezin en het huishouden hebben in het sociale-zekerheidsrecht 
steeds centraal gestaan, zij het dat zij niet altijd op dezelfde wijze 
werden benaderd(l). De evolutie rond deze kernbegrippen is op dit 
ogenblik nog volop aan de gang, onder meer en vooral in het Iicht 
van de grondige hervorming waaraan het sociale-zekerheidssysteem 
toe is(2). 
De onderhavige tekst wil tot de discussie bijdragen door de voor
naamste positiefrechtelijke aspecten van het sociaal statuut van 
huwelijk, feitelijke scheiding, echtscheiding en concubinaat met 
elkaar te vergelijken. Omwille van de overzichtelijkheid worden 
alleen de klassieke sociale-zekerheidsregelingen (beroepsrisico's, 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, gezinsbijslagregeling, werkloos
heidsverzekering en pensioenregeling) behandeld, met uitsluiting van 
de sociale bijstand (gewaarborgd inkomen voor bejaarden, gewaar
borgde gezinsbijslag, bestaansminimum, tegemoetkomingen aan 
mindervaliden)(3). · 
Het huwelijk, waarvan geen wettelijke definitie bestaat, werd om
schreven als een vormgebonden overeenkomst waardoor de aan
staande echtgenoten toetreden tot een wettelijke instelling, om zo een 
gebonden leefgemeenschap tot stand te brengen tot wederzijdse 
ontplooiing en veredeling van de huwelijkspartners(4). 
Het huwelijk wordt ontbonden door de dood van een van de echtge
noten of door echtscheiding. Het Belgisch Burgerlijk Wetboek kent 
thans vier mogelijkheden om uit de echt te scheiden: de echtscheiding 

(I) Voor een schets van de evolutie ter zake in de verschillende sociale-zekerheidsregelingen: 
STAS, F., L 'evolution de Ia famille et Ia securite sociale, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 
1986; 138 p. 
(2) Zie b.v. DILLEMANS, R., ,Blijvende vragen over het gezinsbegrip in burgerlijk en sociaal 
recht", in Liber Amicorum Frederic Duman, Antwerpen, Kluwer, 1983, II din., 561-568. 
(3) Voor een volledig overzicht, zie VAN EECKHOUTTE, W., Het personen- enfamilierechtelijk 
statuut in het sociale-zekerheidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1986, 558 p. 
(4) DELVA, W., Personen- enfamilierecht, Gent, Story, 1983, 127. 

319 



op grond van feiten, de echtscheiding op grond van feitelijke schei
ding van meer dan 5 jaar, de echtscheiding door onderlinge toestem
ming en de omzetting van scheiding van tafel en bed in echtschei
ding(5). 
Het begrip feitelijke scheiding wordt in het burgerlijk recht niet 
gedefinieerd. De rechtsleer neemt over het algemeen aan dat er 
slechts sprake is van feitelijke scheiding wanneer naast het materiele 
element - het afzonderlijk wonen - ook een intentioned element 
aanwezig is, de wil van minstens een van de echtgenoten om geen 
levensgemeenschap meer te vormen met de medeechtgenoot(6). Het 
gescheiden Ieven van uit de echt of van tafel en bed gescheiden 
echtgenoten wordt geen feitelijke scheiding genoemd(7). 
In het sociale-zekerheidsrecht wordt soms wei een omschrijving 
gegeven van wat voor de toepassing van een welbepaalde regel of 
regeling onder feitelijke scheiding moet worden verstaan. Zoals uit 
de verdere tekst blijkt, is er daarbij helemaal geen sprake van 
uniformiteit. In het algemeen(8) kan echter gesteld worden dat het 
sociale-zekerheidsrecht de feitelijke scheiding, ook als het deze term 
niet gebruikt, heel wat ruimer ziet dan men pleegt te doen in het 
burgerlijk recht. Niet enkel de vrijwillige of gewilde feitelijke schei
dingen worden bedoeld, maar vaak ook tijdelijke ongewilde verwij
deringen. 
Van deze ruime begripsomschrijving wordt in deze tekst uitgegaan. 
Er bestaat evenmin een wettelijke definitie van het concubinaat. De 
wetgever ignoreert dit fenomeen op enkele vluchtige verwijzingen 
naar buitenechtelijke verhoudingen in het burgerlijk recht en in het 
strafrecht en iets meer expliciete formuleringen in het sociale-zeker
heidsrecht en het fiscaal recht na. 
Het concubinaat wordt juridisch begrensd door het huwelijk en 
feitelijk onderscheiden van andere buitenechtelijke verhoudingen(9). 
Het concubinaat is de feitelijke buitenechtelijke samenleving van 
man en vrouw die een tafel- en bedgemeenschap impliceert, met een 

(5) Art. 229, 231-233 B.W. en 1309-1310 Ger.W. 
(6) DE BusscHERE, C., De jeitelijke sch(dding der echtgenoten en de echtscheiding op grand 
van jeitelijke scheiding, Antwerpen, Kluwer, 1985, 10, nr. 7. 
(7) Ibid., 12, nr. 10. 
(8) Soms wordt ook beweerd dat het begrip feitelijke scheiding in het sociaal recht identiek 
is aan dat van het burgerlijk recht: Part. Vr. en Antw., Kamer, 1985-86, 26 augustus 1986, 
3357 (Vr. nr. 131 F'LAMANT). 
(9) VANDENBERGHE, H., De juridische betekenis van het concubinaat, Gent, Story, 1970, 28, 
nrs. 20 en 21. 
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zekere stabiliteit en een zekere duurzaamheid(10). In het Frans wordt 
de voorkeur gegeven aan de term , , union libre' '(11). Essentieel is het 
feit dat man en vrouw in gezinsverband samenleven als echtgenoot 
en echtgenote(12). 
In het burgerlijk recht wordt het concubinaat geenszins als een 
juridisch uitgewerkt alternatief voor het huwelijk beschouwd. Elke 
regeling die zulks tot doel zou hebben, is overigens van rechtswege 
nietig, aangezien de huwelijkswetgeving de openbare orde raakt. Dit 
betekent echter niet dat het concubinaat steeds strijdig is met de 
openbare orde of de goede zeden. Het is dit bijvoorbeeld niet 
wanneer het geen overspelig concubinaat is. Het is gekend dat het 

--strctaaheclrt op verscmllenae ge[>Ieaen rekening liouat met situati~es~----
die het burgerlijk recht ignoreert of zelfs verbiedt, zoals bijvoorbeeld 
respectievelijk de niet erkende natuurlijke en de overspelige of inces-
tueuze afstamming. Hetzelfde is het geval met het concubinaat(13). 

HOOFDSTUK I 

DE TOEP ASSING VAN HET SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT 

AFDELING 1 

Werknemersregeling 

§ 1. Het huwelijk en de toepassing van de sociale-zekerheidsrege-
ling voor werknemers 

1. De vraag of de ene echtgenoot op grond van de arbeid die hij 
verricht voor de andere, onder de sociale-zekerheidsregeling voor 
werknemers kan vallen, is te herleiden tot de vraag of tussen echtge
noten een arbeidsovereenkomst kan gesloten worden waarbij de ene 
echtgenoot werkgever, de andere werknemer wordt(14). 

2. Op het eerste gezicht is het niet duidelijk waarom een dergelijke 
mogelijkheid zou moeten worden uitgesloten. Geen enkele wet ver-

(10) VANDENBERGHE, H., o.c., 29-31. 
(11) JEANMART, N., Les ejjets civils de Ia vie commune en dehors du mariage, Brussel, 
Larcier, 1975, 12, m. 1. 
(12) JEANMART, N., o.c., 14, m. 4. 
(13) JEANMART, N., o.c., 36. 
(14) Art. 1 § 1, eerste lid, Sociale-zekerheidswet werknemers. 
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biedt inderdaad de man zijn echtgenote als werkneemster in dienst 
te nemen(l5) of omgekeerd. De schaarse rechtsleer over dit onder
werp aanvaardt doorgaans de mogelijkheid van het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten(16). Vooral de Franse 
rechtsleer is sinds lang die mening toegedaan(17). Door de wet van 
10 juli 1982 ,relative aux conjoints d'artisans et de commen;ants 
travaillant dans l'entreprise familiale" werd hieraan een wettelijk~ 
basis gegeven: de echtgenoot kan zijn activiteiten uitoefenen als 
medewerker ingeschreven in het handels- of ambachtsregister, als 
vennoot of als werknemer; met het oog op de laatste mogelijkheid 
werd in boek VII van de Code du travail een artikel 784-1 ingelast 
dat de ,Dispositions relatives au conjoint salarie du chef d'entrepri
se" bevat. Ook het nieuw Burgerlijk Wetboek van Nederland neemt 
artikel 1637 i van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, dat een 
arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten nietig verklaart, niet over. 
Dit werd in de rechtsleer gunstig onthaald(18). 

3. Nochtans leidt het aanvaarden van een arbeidsovereenkomst tus
sen echtgenoten tot moeilijkheden. Ben arbeidsovereenkomst is een 
overeenkomst waarbij een van de partijen zich tegenover de andere 
verbindt tot het verrichten van arbeid tegen loon onder het gezag van 
de laatstgenoemde. 
Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is geen geschrift 
vereist. Trouwens, zelf al is er een geschreven overeenkomst, dan nog 
moet de aard daarvan niet (alleen) beoordeeld worden aan de hand 
van de kwalificatie die de partijen eraan geven, maar op grond van 
de werkelijkheid. Om die werkelijkheid te kennen moet het al dan 
niet voorhanden zijn van de andere elementen nagegaan worden. In 
de praktijk kan zulks problemen scheppen. 
Terecht wordt ervan uitgegaan dat de verplichting tot hulpverlening 
tussen de echtgenoten niet beperkt is tot het huishoudelijk werk en 
dan ook meestal volstaat als verantwoording voor de hulp die de ene 

(15) Vred. Templeuve, 6 februari 1951, T. Vred., 1952, 156; Cass. Fr., 22 oktober 1959, Bull. 
civ., IV, 824, nr. 1037. · 
(16) DE PAGE, H., Traite e!ementaire de droit civil beige, Comp/. I, Brussel, Bruylant, 1951, 
38, nr. 79bis; anders: ELST, R., ,Is het bestaan van een arbeidsovereenkornst echtgenoten, 
met het oog op de toepassing van de sociale zekerheid, mogelijk en/of wenselijk?", T.B.P., 
1962, 63-69. 
(17) DURAND, P., Traite de droit du travail, II, Parijs, Dalloz, 1950, 277-280, nrs. 156 en 
157; CAMERLYNCK, G., Traite de droit du travail, t. w. Contrat de travail, Parijs, Dalloz, 1968, 
57-59; FREYRIA, C., ,La notion de relation entre epoux", Droit social, 1952, 378 en 465. 
(18) ZONDERLAND, P., De arbeidsovereenkomst, Groningen, Tjeenk Willink, 1975, 39-41. 
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echtgenoot de andere bij het voeren van een familiebedrijf biedt(l9). 
Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten 
zal er dus meer moeten zijn dan loutere hulp of bijstand aan de 
andere echtgenoot. In de eerste plaats zal de echtgenoot die als 
werknemer wenst te worden beschouwd, effectief, beroepsmatig en 
voortdurend moeten deelnemen aan de onderneming ofde activiteit 
van zijn medeechtgenoot. Daarenboven zal de echtgenoot die als 
werkgever dient te worden beschouwd, in ieder geval aan zijn me
deechtgenoot een normaal loon moeten betalen dat minstens gelijk 
is aan het verplichte minimumloon(20). 
Het grote probleem is echter dat van de gezagsverhouding. Hoe zal 
men nagaan ofae ene eclitgenoot in een toestana van onaergeschiK.~t-----
heid staat ten opzichte van de andere wat de uitvoering van de arbeid 
betreft? Is een dergelijke ondergeschiktheid als dusdanig mogelijk of 
moet men met het Hof van Beroep te Gent aannemen dat de onderge-
schiktheid van de werknemer tegenover de werkgever onverenigbaar 
is met de morele en juridische opvatting die aan de basis ligt van het 
huwelijksleven, dat een levensgemeenschap en een onderdeeldheid 
van belangen impliceert(21)? 
W anneer men uitgaat van de inhoud die de rechtspraak sedert het 
begin van de zestiger jaren aan het begrip gezagsverhouding geeft, 
lijkt de voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst kenmerkende 
gezagsverhouding tussen echtgenoten niet onmogelijk. Opdat er 
sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst volstaat inderdaad de 
juridische mogelijkheid tot gezagsuitoefening, ook al is er geen 
daadwerkelijke en permanente uitoefening daarvan(22). Een derge
lijke juridische mogelijkheid is geenszins in strijd met de principiele 
gelijkheid tussen man en vrouw in het huwelijk, evenmin als het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen twee burgers onverenig
baar zou zijn met de gelijkheid van aile Belgen voor de wet. De 
ondergeschiktheid heeft inderdaad geen betrekking op het genet of 
de uitoefening van rechten maar op de materiele context waarin de 

(19) CAMERLYNCK, G.H., Le contrat de travail, in Droit de travail, CAMERLYNCK, G.H. 
(ed.), Parijs, Dalloz, 1982, 65, nr.53. 
(20) CAMERLYNCK, G.H., o.c., 59. 
(21) Gent, 16 maart 1956, De Verz., 1957, 32. 
(22) Cass., 13 maart 1968, Arr. Cass., 1239; Cass., 14 maart 1969, Arr. Cass., 1979, 652; 
Cass., 8 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 168; Cass., 4 december 1975, Arr. Cass., 1976, 430. 

323 



arbeid wordt verricht, en die arbeid valt buiten de huwelijks- en de 
gezinssfeer(23). 
Toch kan moeilijk ontkend worden dat de samenwerking tussen 
echtgenoten in het kader van eenzelfde onderneming doorgaans een 
andere grondslag zal hebben dan een dienstbetrekking, met name de 
uit het huwelijk voortspruitende belangengemeenschap. Om zich te 
kunnen beroepen op een tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst, 
moeten echtgenoten dan ook op de een of de andere marrier het 
bewijs leveren van het bestaan van een dergelijke overeenkomst. Dat 
dit niet eenvoudig is, blijkt bijvoorbeeld uit de strenge eisen die 
artikel 8 van de Kinderbijslagwet werknemers stelt om het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst te aanvaarden tussen familieleden of 
aanverwanten tot en met de derde graad. De voor een arbeidsover
eenkomst gestelde vereisten moeten vooral streng worden toegepast 
wanneer een van de echtgenoten het bestaan van een arbeidsovereen
komst wil inroepen om onder de sociale zekerheid voor werknemers 
te vallen(24). Zo werd aangenomen dat de man in dienst van een 
P.V.B.A. waarvan zijn echtgenote op papier de zaakvoerster is, niet 
kan worden beschouwd als onder de toepassing te vallen van de 
sociale-zekerheidsregeling voor werknemers ingevolge de arbeids
prestaties die hij zogezegd onder het gezag van· zijn echtgenote zou 
hebben verricht, indien deze laatste niet de minste administratieve of 
technische kennis blijkt te hebben om als dusdanig op te treden en 
blijkbaar nooit op de maatschappelijke zetel vertoeft(25). 
Volgens sommigen is het zelfs quasi onmogelijk de preciese aard van 
de verhoudingen tussen samenwerkende echtgenoten vast te stel
len(26). 

§ 2. Het concubinaat en de toepassing van de sociale-zekerheidsre-
geling voor werknemers 

4. Aangezien de sociale-zekerheidsregeling in beginsel van toepas
sing is op werknemers(27), dient net zoals bij echtgenoten de vraag 
te worden gesteld of een arbeidsovereenkomst kan bestaan tussen 
personen die in concubinaat leven. Zoals bij de problematiek van de 

(23) In die zin: Arbrb. Brussel, 6 december I978, onuitg., vermeld door VERHEYDEN, T., Les 
contrats de travail en rapport avec le notarial, in Repertoire notarial, Brussel, Larcier, I98I, 
94, nr. 42. 
(24) Pari. Vr. en Antw., Kamer, I969-70, Vr. nr. 24 van I4 aprili970; Pari. Vr. en Antw., 
Kamer, I972-73, I2 december I972, Vr. nr. 6. 
(25) Arbrb. Antwerpen, 2I oktober I985, R. W., I985-86, 2850. 
(26) ELST, E., o.c., 69. 
(27) Art. I, § I, eerste lid, Sociale-zekerheidswet werknemers. 
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arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten zijn ook hier de Franse 
rechtspraak en rechtsleer toonaangevend. 
Het Franse Hof van Cassatie meent dat het feit dat een werkgever 
met een van zijn werknemers in concubinaat gaat leven, niet noodza
kelijk leidt tot de verdwijning van de band van ondergeschikt
heid(28). De rechtsleer wijst erop dat deze oplossing ook geldt 
wanneer het concubinaat reeds bestaat bij het sluiten van de arbeids
overeenkomst, tenzij het zou gaan om simulatie van de partijen(29). 
In de Belgische rechtspraak werden op de hierboven gestelde vraag 
uiteenlopende antwoorden gegeven. Hoewel een enkele keer een 
arbeidsovereenkomst tussen concubanten nietig werd verklaard om-
dat bleek dat de instandhouding van overspelige betrekkingen de 
determinerende oorzaak was van het sluiten en het instandhouden 
van de overeenkomst(30), is het meestal de vraag naar de mogelijk
heid van een gezagsverhouding die aan de orde komt. Volgens de 
Arbeidsrechtbank te Dinant kan een bijzit niet door een arbeidsover
eenkomst met de andere partner verbonden zijn(31). Deze zienswijze 
werd tegengesproken door het Arbeidshof te Luik, dat van oordeel 
was dat de bijzit die zich er niet toe beperkt haar minnaar de diensten 
te verstrekken die een echtgenote hem zou geven, kan worden be
schouwd als de werkneemster van haar vriend. Daarvoor is het echter 
nodig dat een onderscheid kan gemaakt worden tussen de concubi
naatsverhouding en die van ondergeschiktheid en dat beide los van 
elkaar kunnen worden beschouwd. Het arbeidshof nam aan dat de 
realiteit van een arbeidsovereenkomst bewezen werd door het voor
komen waarmee de beweerde werkgever zelf de verhouding omgaf, 
met name door zich wat de sociale documenten betreft als een 
authentieke werkgever te gedragen. De betrokkene werd als werk
neemster aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zij 
kreeg loonstrookjes overhandigd, de nodige sociale-zekerheids- en 
fiscale inhoudingen op het loon werden gedaan en bij het einde van 
de tewerkstelling werd een bewijs van volledige werkloosheid ,C4" 
afgeleverd. Wanneer dan nog blijkt dat de bijzit een ontslagen 
magazijnier verving, maakt de concubinaatsverhouding, aldus het 
arbeidshof, plaats voor een arbeidsovereenkomst voor bedien
den(32). 

(28) Cass. fr., 3 juni 1981, Bull. civ., V 371. 
(29) CAMERLYNCK, G.H., Droit du travail. Mise a jour 1984, Parijs, Dalloz, 1984, 16. 
(30) Arbrb. Doornik, 27 oktober 1978, J.T.T., 1979, 103. 
(31) Arbrb. Dinant, 10 januari 1972, Jur. Liege, 1972-73, 78. 
(32) Arbrb. Luik, 25 apri11974, Jur. Liege, 1974-75, 74 en J.T.T., 1974, 185. 
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Het besproken arrest werd op 5 maart 1975 door het Hof van 
Cassatie vernietigd op grond dat uit de hierboven vermelde vaststel
lingen niet volgt dat de betrokkene in de uitvoering van haar arbeid 
onder gezag, Ieiding en toezicht staat(33). Het arbeidshof blijkt 
inderdaad niet te hebben onderzocht of er gezag was bij de uitvoering 
van het werk van de bijzit, wat precies het reele criterium van de 
gezagsverhouding is. 
Uit de aangehaalde rechtspraak blijkt voldoende dat het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst tussen in concubinaat levenden, net zoals 
dat van een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten, slechts zeer 
uitzonderlijk zal aanvaard worden. 

AFDELING 2 

Sociaal statuut van de zelfstandigen 

§ 1. Het huwelijk en de toepassing van het sociaal statuut van de 
zeljstandigen 

A. De echtgenoot of echtgenote als helper of helpster van zi}n vrouw of haar man 

5. Het sociaal statuut van de zelfstandigen maakt een onderscheid 
tussen eigenlijke zelfstandigen en helpers. De helper is iedere persoon 
die in Belgie een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep 
bijstaat ofvervangt, zonder tegenover hem door een arbeidsovereen
komst te zijn verbonden(34). 
Wanneer de echtgenoot of echtgenote helper of helpster is van zijn 
vrouw of haar man, valt hij of zij niet onder het sociaal statuut van 
de zelfstandigen, zelfs indien hem of haar een deel van de bedrijfsin
komsten wordt toegekend overeenkomstig de wetgeving op de in
komstenbelastingen(35). Dit betekent dan ook dat de echtgenoot-hel
per of echtgenote-helpster geen rechten kan Iaten gelden in de sociale
zekerheidsregeling voor zelfstandigen, bijvoorbeeld geen recht op 
een rustpensioen(36). 

6. De verklaring voor de uitsluiting van de echtgenoot-helper en de 

(33) Cass., 5 maart 1975, T.S.R., 1976, 142. 
(34) Art. 6 Sociale-zekerheidswet zelfstandigen. 
(35) Art. 7, 1 o, Sociale-zekerheidswet zelfstandigen. 
(36) Cass., 3 maart 1976, Arr. Cass., 1976, 756; Pas., 1976, I, 721; Arbrb. Brussel, 8 november 
1971, Arr., 4426/70, onuitg., aangehaald door HALLEMANS, P. en DEKEYSER, H., ,,Pensioe
nen voor zelfstandigen. Overzicht van de rechtspraak van de 13e en 14e kamer van de 
arbeidsrechtbank te Brussel tot 31 januari 1972", J. T. T., 1972, 81. 
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echtgenote-helpster uit het toepassingsgebied van het sociaal statuut 
van de zelfstandigen, is gelegen in het feit dat het uiterst moeilijk te 
bepalen is in welke mate de hulp die de ene echtgenoot aan de andere 
biedt, werkelijk een professioneel karakter heeft(37). 

7. Opdat de ene echtgenoot de helper of helpster van de andere zou 
zijn, is vanzelfsprekend vereist dat de activiteit van de eerstgenoemde 
erin bestaat de laatstgenoemde te helpen. Wanneer beide echtgenoten 
werkend vennoot zijn in dezelfde P.V.B.A., d.w.z. wanneer zij 
heiden daarin een activiteit uitoefen:en om het kapitaal dat gedeelte
lijk het hunne is, te doen renderen, kan de ene niet als helper van 

--cte-aud~re-b-esch-ouwd worden en ala us aan ae verzekermgspilcn.-t -!.in ________ _ 
het sociaal statuut van de zelfstandigen ontsnappen. Beide echtgeno-
ten zijn in dat geval bijdrageplichtige zelfstandigen(38). 

8. Voor de berekening van de verschuldigde sociale-zekerheidsbij
dragen wordt het deel van de winsten dat, overeenkomstig de belas
tingwet, aan de echtgenoot-helper of aan de echtgenote-helpster 
wordt toegekend, gevoegd bij de inkomsten van de echtgenoot
exploitant(3 9). 

B. Vermoeden van de uitoejening van afzonderlijke beroepsbezigheden als zelfstan

dige 

9. De Sociale-zekerheidswet zelfstandigen voorziet in de mogelijk
heid om bij K.B. de gevallen te bepalen waarin de echtgenoten 
vermoed worden onderscheiden activiteiten uit te oefenen (art. 8). 
Ben dergelijk vermoeden werd ingevoerd. 
Behoudens bewijs van het tegendeel, worden de echtgenoten geacht 
afzonderlijke beroepsbezigheden als zelfstandige uit te oefenen wan
neer ze, in die hoedanigheid, bedrijfsinkomsten aangeven bij de 
Administratie der Directe Belastingen(40). 
Dit fiscaal aangeven van bedrijfsinkomsten als zelfstandige door een 
van de echtgenoten, is derhalve een aanwijzing dat deze niet de helper 
of de helpster van de andere echtgenoot is. Dit is bijvoorbeeld het 

(37) Verslag aan de Koning bij de Sociale-zekerheidswet zelfstandigen, B.S., 29 juli 1967. 
(38) Cass., 16 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 590, Pas., 1978, I, 558, R. W., 1977-78, 2517 
en J.T.T., 1978, 274; voor niet gepubliceerde rechtspraak in dezelfde zin: DEGADT, J., 
,Sociaal statuut voor zelfstandigen en gezinsbijslagen voor zelfstandigen'', in Recente ontwik
kelingen van de sociale zekerheid 1975-1981, VAN LANGENDONCK, J. (ed.), Antwerpen, 
Kluwer, 1981, 60-62. 
(39) Art. 11, § 2, derde lid, Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen. 
(40) Art. 3 K.B. 19 december 1967. 
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geval wanneer beide echtgenoten werkend vennoot zijn in eenzelfde 
P.V.B.A. en een bepaald bedrag wordt aangegeven als zijnde uitge
keerd als aandeel van een van de echtgenoten(41). 

C. Bijzondere regeling voor gehuwde vrouwen 

10. De zelfstandige die naast de bezigheid die aanleiding geeft tot 
toepassing van het sociaal statuut van de zelfstandigen, gewoonlijk 
en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent, geniet een 
bijzonder stelsel van bijdrageregeling. Naar gelang van de hoogte van 
zijn bedrijfsinkomsten als zelfstandige in het referentiejaar, is hij 
geen of een verminderde bijdrage verschuldigd(42). De Koning kan, 
onder de voorwaarden en binnen de grenzen die hij vaststelt, de 
toepassing van de bepalingen van deze paragraaf uitbreiden tot 
bepaalde categorieen van sociaal verzekerden(43). Deze uitbreiding 
is onder andere gebeurd ten aanzien van gehuwde vrouwen. 
Wanneer de geherwaardeerde bedrijfsinkomsten van het referentie
jaar, die als basis moeten dienen voor de berekening van de bijdragen 
voor een bepaald jaar, geen 77.472 F. bereiken, kunnen de aan de 
Sociale-zekerheidswet zelfstandigen onderworpen gehuwde vrouwen 
voor dat jaar vragen gelijkgesteld te worden met de personen wier 
zelfstandige activiteit een bijberoep is. Het bedrag van 77.472 F. 
wordt aangepast zoals de inkomstengrenzen voor de berekening van 
de bijdragen(44). 
De aanvraag tot gelijkstelling van de zelfstandige activiteit van een 
gehuwde vrouw met die van zelfstandig bijberoep, blijft in voorko
mend geval geldig voor de volgende jaren zolang zij niet verzaakt 
wordt. De verzaking heeft slechts uitwerking vanaf de eerste dag van 
het jaar dat volgt op dat waarin ze is gedaan(45). 

11. In geval van begin van zelfstandige activiteit worden de bijdra
gen ge1nd op een voorlopige basis zolang er geen referentiejaar 
aanwezig is, d. w .z. zolang er geen bedrijfsinkomsten uit een zelfstan
dige activiteit zijn in het derde voorafgaande kalenderjaar(46). Voor 
de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit als enig beroep of als 

(41) Cass., 16 januari 1978, Arr. Cass., 1978, 590, Pas., 1978, I, 558, R. W., 1977-78, 2517 
en J.T.T., 1978, 274. 
(42) Art. 12, § 2, eerste en tweede lid, Sociale-zekerheidswet zelfstandigen. 
(43) Art. 12, § 2, vijfde lid, Sociale-zekerheidswet zelfstandigen. 
(44) Art. 37, § 1, eerste en tweede lid, K.B. 19 december 1967. 
(45) Art. 37, § 2, K.B. 19 december 1967. 
(46) Art. 41, § 1, eerste lid, K.B. 19 december 1967. 
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hoofdberoep uitoefenen, wordt de voorlopige bijdrage bij beginactivi
teit berekend op een verondersteld inkomen van 200.000 F.(47). De 
mogelijkheid voor gehuwde vrouwen om hun zelfstandige hoofdacti
viteit gelijk te stellen met een activiteit als bijberoep, heeft ook in de 
periode van voorlopige bijdragen haar uitwerking. In geval van begin 
van activiteit mag bet Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen 
der Zelfstandigen op grand van objectieve elementen gehuwde vrou
wen op hun verzoek toelaten voorlopig 

ofwel geen bijdrage te bepalen, zo hun vermoedelijk inkomen 
32.724 F. niet zal bereiken; 
ofwel een bijdrage te betalen gelijk aan die welke, op basis van 

---~e~en=--c>1=nkomen van 7T:472-F., verscl:iulell.g<risaoor een oija=ra~g=e~-----
plichtige die een bijberoep uitoefent, zo hun vermoedelijk inko-
men dit laatste bedrag niet zal overschrijden; 

- ofwel de bijdrage te betalen op het verondersteld minimuminko
men van 154.000 F., zo hun vermoedelijk inkomen bet minimu
minkomen niet zal overschrijden(48). 

12. De gehuwde echtgenote die een beroep doet op de besproken 
mogelijkheid tot gelijkstelling, moet er zich wel bewust van zijn dat 
zulks een invloed heeft op haar sociale-zekerheidsrechten. Wanneer 
de gelijkstelling van een gehuwde vrouw met een zelfstandige die een 
bijberoep uitoefent, leidt tot het niet verschuldigd zijn van bijdragen 
(wanneer haar inkomen 32.724 F. niet bereikt), heeft deze vrouw 
bijvoorbeeld geen recht op rustpensioen en kan zij derhalve in rechte 
ook niet bet bewijs leveren van een beroepsbezigheid als zelfstandige. 
Van 1957 af kan dit bewijs inderdaad slechts geleverd worden door 
de effectieve betaling van de wettelijk verschuldigde pensioenbijdra
gen(49). 

D. Het huwelijk als oorzaak van toepassing van het sociaal statuut van de zelfstan
digen 

13. De helpers en helpsters vallen v66r 1 januari van het jaar in de 
loop waarvan zij de leeftijd van 20 jaar bereiken, niet onder het 
sociaal statuut van de zelfstandigen, tenzij zij gehuwd zijn v66r deze 
datum. In dit laatste geval vall en de betrokkenen onder de toepassing 

(47) Art. 40, § 1, 1°, b, K.B. 19 december 1967. 
(48) Art. 40, § 3, 3°, K.B. 19 december 1967. 
(49) Art. 15, § 1, eerste lid, 2° en 3°, Pensioenwet zelfstandigen; Arbrb. Brussel, 28 mei 1982, 
R. W., 1983-84, 1924. 
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van de Sociale-zekerheidswet zelfstandigen vanaf het kalenderkwar
taal tijdens hetwelk het huwelijk werd gesloten(50). 
Hierdoor heeft men de rechten van de weduwe en van de wezen in 
geval van vroegtijdig overlijden van de helper veilig willen stellen. 
Tevens heeft men de echtgenote en de kinderen de gelegenheid willen 
geven recht te verkrijgen op ziektekostenvergoeding als persoon ten 
laste(51). 

§ 2. Het concubinaat en de toepassing van het sociaal statuut van 
de zelfstandigen 

14. De bijzit van een zelfstandige kan diens helper of helpster zijn, 
wanneer hij of zij de zelfstandige in de uitoefening van zijn of haar 
beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover hem of haar door een 
arbeidsovereenkomst te zijn verbonden(52). 
De echtgenoot of de echtgenote van degene op wie het sociaal statuut 
van de zelfstandigen toepasselijk is, valt daaronder niet als helper of 
helpster, zelfs niet indien hem of haar een deel van de bedrij fswinsten 
wordt toegekend overeenkomstig de fiscale wet(53). Enkel echtgeno
ten komen dus in aanmerking. De bijzit van een zelfstandige kan zich 
niet op deze bepaling beroepen om eveneens uit het toepassingsge
bied van het sociaal statuut van de zelfstandigen gesloten te worden, 
zelfs niet al vervult zij dezelfde rol en neemt zij dezelfde taak waar 
als een echtgenote. De uitzonderingen van artikel 7 van de Sociale
zekerheidswet zelfstandigen zijn inderdaad van strikte interpreta
tie(54). 

(50) Art. 7, 2°, Sociale-zekerheidswet zelfstandigen. 
(51) DENIS, P., Droit de la securite sociale, Brussel, Bruylant, 1983, 143, nr. 176. 
(52) Art. 6 Sociale-zekerheidswet zelfstandigen. 
(53) Art. 7, eerste lid, 1°, Sociale-zekerheidswet zelfstandigen. 
(54) Arbh. Antwerpen, 2 maart 1978, R. W., 1978-79, 1098 en J.T.T., 1978, 278. 

330 



HOOFDSTUK II 

DE ARBEIDSONGEVALLEN- EN 
BEROEPSZIEKTENREGELING 

AFDELING 1 

Het huwelijk en de arbeidsongevallen- en beroepsziektenregeling 

§ 1. Arbeidsongevallen 

--15.-ln-ge-val-van-een-dodeliJk-ai"beidsonge-val-heeft-de-echtgenoot-di.v------
op het tijdstip van het ongeval noch uit de echt, noch van tafel en 
bed gescheiden is, recht op een lijfrente gelijk aan 300Jo van het 
basisloon van de getroffene. Dit geldt ook voor de echtgenoot die 
op het tijdstip van het overlijden van de getroffene noch uit de echt, 
noch van tafel en bed gescheiden is, op voorwaarde dat 
- het huwelijk gesloten na het ongeval minstens een jaar voor het 

overlijden van de getroffene plaats vond of 
- uit het huwelijk een kind geboren is, of 

op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste is waarvoor 
een van de echtgenoten kinderbijslag ontving(55). 

16. Het advies van de Raad van State betreffende het ontwerp van 
de Arbeidsongevallenwet van 1971 wees op de discrepantie tussen het 
overlevingspensioen, dat berekend wordt op 60% van het loon, en 
de arbeidsongevallenrente voor de overlevende echtgenoot, die sinds 
de Arbeidsongevallenwet (1903) slechts 30% bedraagt(56). Een 
amendement om de lijfrente op 60% te brengen werd ingetrokken 
ingevolge de opmerking van de minister van Sociale Voorzorg dat 
de lijfrente kan gecumuleerd worden met een overlevingspensioen en 
met loon wanneer de overlevende echtgenoot geen overlevingspensio
en geniet(57). 

17. Een nieuw huwelijk ontneemt de echtgenoot van het slachtoffer 
van een dodelijk arbeidsongeval niet het recht op de rente, zodat het 

(55) Art. 12, eerste lid Arbeidsongevallenwet. 
(56) Pari. St., Senaat, 1969-70, nr. 328, 73-74. 
(57) Pari. St., Senaat, 1970-71, nr. 215, 69-70. 
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eventueel niet uitgesloten is dat verschillende renten door eenzelfde 
persoon worden gecumuleerd(58). 

18. De echtgenoot kan vragen dat ten hoogste een derde van de 
waarde van de hem toekomende rente als kapitaal wordt uitbetaald. 
Dit verzoek kan op elk ogenblik, zelfs na de vestiging van het 
kapitaal, worden gedaan. De rechter beslist zo voordelig mogelijk 
voor de verzoeker(59). 

19. In geval van overlijden van de gerechtigde worden de vervallen 
en niet uitbetaalde achterstallen, met inbegrip van die welke betrek
king hebben op de termijn waarin het overlijden heeft plaatsgehad, 
enkel aan de natuurlijke personen en volgens de hierna opgesomde 
volgorde uitbetaald: 
- aan de echtgenoot met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik 

van zijn overlijden; 
aan de kinderen met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik 
van zijn overlijden; 
aan iedere persoon met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik 
van zijn overlijden; 
aan de persoon die in de verpleegkosten tussenkwam; 
aan de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald(60). 

De samenwonende echtgenoot komt derhalve als eerste in aanmer
king. 
Op de rangorde die in acht wordt genomen voor de uitbetaling van 
vervallen en niet uitgekeerde sociale-zekerheidsuitkeringen, wordt in 
de verdere tekst nog herhaaldelijk teruggekomen. Het betreft hier 
een afwijking van de regels van de erfrechtelijke devolutie en van die 
betreffende de inbezitstelling van de erfgenamen. De achterstallen 
maken derhalve geen deel uit van de nalatenschap van de gerechtig
de(61). 

(58) SMEESTERS, B. en DEVIRON, G., ,Les incidences du divorce, de la separation de corps 
et de la separation de fait en matiere de securite sociale", J. T. T., 1976, 78; VIAENE, J ., ,De 
arbeidsongevallen en de beroepsziekten'', in De ontwikkeling van de Belgische wetgeving van 
sociale zekerheid 1970-1976, Brussel, Larcier, 1977, 222. 
(59) Art. 45, eerste en tweede lid, Arbeidsongevallenwet. 
(60) Art. 14 K.B. 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend 
door het Fonds voor arbeidsongevallen. 
(61) Cass., 5 maart 1975, Pas., 1975, I, 686 en J. T. T., 1976, 84; Arbrb. Bergen, 19 mei 1980, 
Rev. Reg. Dr., 1980, 404. 
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§ 2. Beroepsziekten 

20. Aangezien bij de beroepsziektenregeling geen kapitaal gevormd 
wordt, wordt de uitkering bij overlijden van de getroffene jaarlijkse 
vergoeding genoemd in de plaats van rente. 
De overlevende echtgenoot heeft dezelfde rechten als krachtens de 
arbeidsongevallenregeling, met dien verstande dat, wat de datum van 
het huwelijk betreft, rekening wordt gehouden met het ogenblik 
waarop de getroffene op de voordelen van de beroepsziektenregeling 
gerechtigd wordt(62). 

--21-.----Bij-anstentenis-van-de-vestiging-van-een-k:apitaal-,--k:an-de-eehtge-----
noot van het slachtoffer van een beroepsziekte met dodelijke afloop 
niet zoals de echtgenoot van het slachtoffer van een dodelijk arbeids-
ongeval, de uitbetaling vragen van een gedeelte van de vergoeding 
in kapitaal. 

22. In geval van overlijden van een van de rechthebbenden op een 
beroepsziektenvergoeding, worden de vervallen en hem niet uitge
keerde termijnen uitbetaald volgens een rangorde die identiek is aan 
die welke geldt voor de achterstallen van de bijslagen toegekend door 
het Fonds voor arbeidsongevallen. De echtgenoot met wie de recht
hebbende leefde op het ogenblik van zijn overlijden, komt dus ook 
hier als eerste in aanmerking(63). 

AFDELING 2 

Feitelijke scheiding en de arbeidsongevallen- en beroepsziektenregeling 

23. Het huwelijk speelt in de arbeidsongevallen- en de beroepsziek
tenregeling slechts een rol als factor die aanleiding kan geven tot het 
toekennen van een rente in geval van overlijden van de getroffene. 
Opdat de echtgenoot van het slachtoffer aanspraak zou kunnen 
maken op een lijfrente, is vereist dat hij of zij op het tijdstip van het 
ongeval of van het overlijden van de getroffene noch uit de echt, noch 
van tafel en bed gescheiden is(64). De feitelijke scheiding speelt 

(62) Art. 33, tweede lid, 1°, 2° en 3°, Beroepsziektenwet. 
(63) Art. 64 bis, eerste lid, Beroepsziektenwet. 
(64) Art. 12, eerste lid, Arbeidsongevallenwet. 
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derhalve geen enkele rol(65). De wet stelt inderdaad ten voordele van 
de niet uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot een 
onweerlegbaar vermoeden in van economische afhankelijkheid ten 
opzichte van het slachtoffer(66). In de beroepsziektenregeling ont
vangt de echtgenoot een jaarlijkse vergoeding als hij op het ogenblik 
van het overlijden niet uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden 
is(67). Ben feitelijke scheiding heeft hier evenmin enige weerslag. 

24. Onder bepaalde voorwaarden hebben de getroffene, de echtge
noot, de kinderen en de ouders recht op vergoeding van de kosten 
voor verplaatsing die voortvloeien uit het arbeidsongeval(68). 
Wanneer de getroffene in een verplegingsdienst verblijft en dit ver
blijf tenminste 2 en ten hoogste 7 dagen duurt, wordt door de 
arbeidsongevallenverzekeraar een enkele reis vergoed voor een per
soon, hetzij de echtgenoot, een van de kinderen of een van de ouders. 
Per bijkomende verblijfperiode van 3 dagen wordt een bijkomende 
reis vergoed(69). 
Wanneer op grond van een medisch advies blijkt dat het Ieven van 
de getroffene in gevaar is, hebben de echtgenoot en een kind recht 
op de vergoeding van een reis per dag. In geval van feitelijke 
scheiding treedt eventueel een kind in de plaats van de echtgenoot; 
zijn er geen kinderen, dan heeft ieder van de ouders van de getroffene 
recht op vergoeding voor een reis per dag(70). 

25. De op het ogenblik van het overlijden van de gerechtigde verval
len en niet uitbetaalde achterstallen van de door het Fonds voor 
Arbeidsongevallen verschuldigde bijslagen, worden niet uitbetaald 
aan de feitelijke gescheiden echtgenoot, tenzij er geen kinderen zijn, 
noch enige andere persoon met wie de gerechtigde op het ogenblik 
van zijn overlijden leefde en op voorwaarde dat de achtgenoot in de 

(65) DENIS, P. en GossERIES, P ., ,La rente aux ayants droit de la victime d'un accident du 
travail", J.T.T., 1971,231, nr. 10; anders, doch onjuist: MoRGENTHAL, L., ,Le divorce, la 
separation de corps, la separation de fait et le droit de Ia securite sociale", Ann. Fac. Dr. Liege, 
1977' 455. 
(66) SMEESTERS, B. en DE VIRON, G., ,Les incidences du divorce, de la separation de corps 
et de Ia separation de fait en matiere de securite sociale", J. T. T., 1976, 78. 
(67) Art. 33, 2°, Beroepsziektenwet en art. 12, eerste lid, Arbeidsongevallenwet. 
(68) Art. 33, Arbeidsongevallenwet. 
(69) Art. 37, § 1, K.B. 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van 
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
(70) Art. 37, § 1, K.B. 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van 
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 
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verpleegkosten is tegemoetgekomen of de begrafeniskosten heeft 
betaald(71). 
De feitelijk gescheiden echtgenoot kan geen aanspraak maken op de 
beroepsziektenvergoedingen die op het ogenblik van het overlijden 
van de rechthebbende andere echtgenoot vervallen zijn, doch nog 
niet uitbetaald werden(72). 

AFDELING 3 

Echtscheiding en de arbeidsongevallen- en beroepsziektenregeling 

§ 1. Rechten van de gewezen echtgenoot 

a. Echtscheiding tussen het ongeval of het ontstaan van de beroepsziekte en het 
overlijden 

1) Arbeidsongevallen 

26. Wanneer de getroffene tengevolge van een arbeidsongeval over
lijdt, wordt een lijfrente gelijk aan 300Jo van diens basisloon toege
kend 
1° aan de echtgenoot die op het tijdstip van het ongeval noch uit de 

echt, noch van tafel en bed is gescheiden; 
2° aan de echtgenoot die op het tijdstip van het overlijden van de 

getroffene noch uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden is, 
op voorwaarde dat 
a) het huwelijk gesloten na het ongeval minstens een jaar voor 
het overlijden van de getroffene plaatsvond of, 
b) uit het huwelijk een kind is geboren of, 
c) op het ogenblik van liet overlijden een kind ten laste is waar
voor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving(73). 

27. Er rezen problem en rond de vraag of een echtgenoot die op het 
tijdstip van het ongeval noch uit de echt, noch van tafel en bed is 
gescheiden, doch dit wei is op het ogenblik van het overlijden waartoe 
het ongeval na verloop van tijd leidt, aanspraak kan maken op een 
lijfrente. Is, wanneer de echtscheiding tot stand komt na het ongeval 
doch v66r het overlijden, de bepaling van het 1° van artikel12, eerste 

(71) Art. 14 K.B. 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend 
door het Fonds voor arbeidsongevallen. 
(72) Art. 64 bis, eerste lid, Beroepsziektenwet. 
(73) Art. 12, eerste lid, Arbeidsongevallenwet. 
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lid, van de Arbeidsongevallenwet van toepassing, dan wei die van het 
2°? Twee zienswijzen werden dienaangaande naar voren gebracht. 
Volgens een eerste zienswijze geldt het 1° van de hierboven bedoelde 
bepaling slechts wanneer het ongeval en het overlijden samenvallen. 
Is dit niet het geval, dan moet het 2° toegepast worden, volgens 
hetwelk een lijfrente slechts onder bepaalde voorwaarden verschul
digd is aan de echtgenoot die op het tijdstip van het overlijden van 
de getroffene niet uit de echt gescheiden is, tenzij de uit de echt 
gescheiden echtgenoot ten laste van de getroffene een wettelijk of 
conventioneel onderhoudsgeld genoot(74). Als argument werd aan
gehaald dat de algemene economie van de Arbeidsongevallenwet erin 
bestaat forfaitaire vergoedingen toe te kennen die het verlies van loon 
vervangen voor de echtgenoot en de naastbestaanden die uit het 
verloren loon voordeel halen(7 5). 
Deze zienswijze werd bestreden op grond dat, volgens de tekst van 
het eerste lid van artikel12 van de Arbeidsongevallenwet, het onder
scheid tussen het 1° en 2° enkel afhankelijk is van de vraag of het 
huwelijk aldan niet dagtekent van v66r het ongeval. Is dit het geval, 
dan volstaat zulks om recht te hebben op de lijfrente; dagtekent het 
huwelijk echter van na het ongeval doch van v66r het overlijden, dan 
heeft de overlevende echtgenoot slechts recht op de lijfrente in de drie 
hierboven opgesomde gevallen(76). Het argument van het Arbeids
hof te Luik als zou de eerste zienswijze in overeenstemming zijn met 
de opzet van de Arbeidsongevallenwet, werd aan de hand van de 
parlemeritaire voorbereiding van deze wet weerlegd. In het Kamer
verslag wordt inderdaad gesteld dat de lijfrente verschuldigd is in 
geval van feitelijke scheiding op het ogenblik van het ongeval(77). 
Nu ziet men niet goed in dat de feitelijk gescheiden echtgenoot 
aanspraak kan maken op de rente, zelfs indien hij geenszin.s voordeel 
haalt uit het loon van de getroffene, terwijl de echtgenoot die op het 
ogenblik van het ongeval nog met de getroffene samenwoont geen 
recht op een rente zou hebben. Overigens is het feit dat de overleven
de echtgenoot een hoger loon heeft dan de getroffene, geen beletsel 
voor de toekenning van een lijfrente, zodat men niet kan voorhouden 

(74) Art. 12, tweede lid, Arbeidsongevallenwet. 
(75) Arbh. Luik, 15 januari 1976, J.T.T., 1976, 146, noot V.P. en De Verz., 1976, 137, noot 
V.H. 
(76) Arbrb. Luik, 6 november 1974, De Verz., 1976, 132, hervormd door Arbh. Luik, 15 
januari 1976, De Verz., 1976, 137; DENIS, P., Droit de Ia securite sociale, Brussel, Larcier, 
1983, 189, nr. 219; V.P., noot onder Arb h. Luik, 15 januari 1976, J. T. T., 1976, 146 en V.H., 
noot onder Arbh. Luik, 15 januari 1976, De Verz., 1976, 143. 
(77) Pari. St., Kamer, 1970-71, nr. 887, 11. 
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dat volgens de filosofie van de Arbeidsongevallenwet enkel degenen 
die voordeel halen uit het verloren loon van de getroffene, rechten 
kunnen Iaten gelden(78). Ten slotte werd erop gewezen dat de echtge
noot die nog gehuwd is op het ogenblik van het ongeval, niet kan 
gelijkgesteld worden met deze die na het ongeval huwt. De eerste 
wordt verrast door het ongeval, de tweede heeft het ongeval niet 
meegemaakt en heeft het ,risico" ervan bij het huwelijk kunnen 
, ,incalculeren' '(79). 
Volgens sommigen echter blijft de oplossing die de tweede zienswijze 
aan het vraagstuk geeft, met name de toekenning van een lijfrente 
aan de echtgenoot die op het ogenblik van het ongeval gehuwd is 
maar uitae edit gescheiaen isopliet ogenbliK: van liet overlfjd.--e_n_, -----
onlogisch. Het nadeel dat de echtgenoot lijdt, vloeit immers voort 
uit het overlijden van het slachtoffer en niet uit het ongeval(80). Deze 
anomalie werd reeds gesignaleerd tijdens de parlementaire voorberei-
ding van de Arbeidsongevallenwet, doch elke reactie bleef uit(81). 
Wanneer men echter in acht neemt dat het de bedoeling van de 
wetgever is geweest ook aan de op het ogenblik van het ongeval 
feitelijk gescheiden echtgenoot een lijfrente toe te kennen, is het 
beweerde gebrek aan logica van de eerste zienswijze niet zo zeker. 
Het is immers niet uitgesloten dat de echtgenoot die uit de echt 
scheidt tussen het tijdstip van het ongeval en het ogenblik van het 
overlijden van de getroffene, nog geen titel heeft bekomen op onder-
houdsgeld, titel die hem recht op een lijfrente zou verschaffen(82). 

2) Beroepsziekten 

28. In de beroepsziektenregeling wordt de jaarlijkse vergoeding 
toegekend aan de echtgenoot die noch uit de echt, noch van tafel en 
bed gescheiden is op het ogenblik van het overlijden, op voorwaarde 
dat het huwelijk gesloten werd op een ogenblik dat de getroffene nog 
niet toegelaten was tot het voordeel van de beroepsziektenregeling of, 
wanneer het huwelijk toch gesloten werd nadat de arbeidsongeschik
te getroffene toegelaten werd tot het voordeel van de beroepsziekten
regeling, 

(78) V.H., noot onder Arbh. Luik, 15 januari 1976, De Verz., 1976, 144. 
(79) V.P., noot onder Arbh. Luik, 15 januari 1976, J.T.T., 1976, 147. 
(80) DENIS, P. en GosSERIES, P., , ,La rente aux ayants droit de Ia victime d'un accident du 
travail", J. T. T., 1971, 231, nr. 9. 
(81) Part. St., Senaat, 1970-71, nr. 215, 71-72. 
(82) V.H., noot onder Arbh. Luik, 15 januari 1976, De Verz., 1976, 145. 

337 



- het minstens een jaar voor het overlijden van de getroffene 
plaatsvond, 

of 
- uit het huwelijk een kind is geboren, 
of 
- op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste is waarvoor 

een van de echtgenoten kinderbijslag ontving(83). 
Een echtscheiding tussen het ogenblik waarop de echtgenoot toegela
ten werd tot het voordeel van de beroepsziektenregeling en het 
overlijden, doet de gewezen echtgenoot dan ook het recht op een 
jaarlijkse vergoeding met toepassing van deze bepaling verliezen, 
tenzij hij aanspraak kan maken op een onderhoudsuitkering, zoals 
hieronder uiteengezet. 

b. Echtscheiding v66r het arbeidsongeval ojv66r het overlijden van het slachtojjer 

van een beroepsziekte 

29. Bij een dodelijk arbeidsongeval of een beroepsziekte met dodelij
ke afloop heeft de overlevende die uit de echt gescheiden is, recht op 
een lijfrente op voorwaarde dat hij of zij een wettelijke of conventio
nele onderhoudsuitkering genoot ten laste van de getroffene, zonder 
dat die rente meer Inag bedrageh dan het onderhoudsgeld(84). ·· 
De vraag rijst wat bedoeld wordt met ,een onderhoudsgeld genie
ten''. Betekent dit dat de uit de echt gescheiden echtgenoot op 
onderhoudsgeld aanspraak moet kunnen maken of is het vereist dat 
hij ook daadwerkelijk onderhoudsgeld ontvangt? De parlementaire 
voorbereiding van de Arbeidsongevallenwet laat het eerste vermoe
den. In het Senaatsverslag is er inderdaad sprake van , ,de persoon 
die uit de echt of van tafel en bed gescheiden is (en) op het ogenblik 
van het overlijden recht (kan) hebben op een onderhoudsgeld"(85). 

30. Het is niet uitgesloten dat twee personen aanspraak kunnen 
maken op een rente als overlevende echtgenoot, nl. wanneer de uit 
de echt gescheiden getroffene een onderhoudsuitkering verschuldigd 
is aan zijn gewezen echtgenoot en nadien is hertrouwd. De wet 
voorziet alsdan in geen enkele vermindering of verdeling van de 

(83) Art. 33, tweede lid, 1 o, 2° en 3°, Beroepsziektenwet en art. 12, eerste lid, Arbeidsongeval
lenwet. 
(84) Art. 12, tweede lid, Arbeidsongevallenwet; art. 33, eerste lid, Beroepsziektenwet. 
(85) Pari. St., Senaat, 1970-71, nr. 215, 72. 
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rente, zodat moet worden aangenomen dat de gewezen echtgenoot 
en de weduwe of weduwnaar elk een gewone rente ontvangen(86). 

§ 2. Rechten van de kinderen 

31. De echtscheiding heeft ook tot gevolg dat de wettige en natuurlij
ke kinderen van de gewezen echtgenoot geen aanspraak meer kunnen 
maken op een rente bij het overlijden van de andere ex-echtgenoot 
tengevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte(87). 

AFDELING 4 

Concubinaat en de arbeidsongevallen- en beroepsziektenregeling 

§ 1. Uitkering 

38. De bijzit kan geen rechten Iaten gelden in de arbeidsongevallen
en de beroepsziektenregeling. De rente bij overlijden van de getroffe
ne is voorbehouden aan de wettige echtgenoot die niet uit de echt, 
noch van tafel en bed gescheiden is of deze die wei uit de echt of van 
tafel en bed gescheiden is, doch ten laste van de getroffene een 
onderhoudsuitkering genoot(88). 

33. Artikel 8.1 van het Europees Verdrag rechten van de mens 
waarborgt aan eenieder recht op de eerbiediging van onder meer zijn 
gezinsleven. Artikel14 van hetzelfde verdrag verzekert het genot van 
de rechten en vrijheden die in het verdrag zijn vermeld zonder enig 
onderscheid op welke grond ook. In een arrest van 13 juni 1979, 
gekend als het Marckx-arrest, sprak het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens zich uit over de vraag of de Belgische wetgeving 
met betrekking tot de onwettige afstamming de hierboven bedoelde 
artikelen van het verdrag aldan niet schendt(89). Het Hof oordeelde 
o.m. dat artikel 8 geen onderscheid maakt tussen een wettig en een 
natuurlijk gezin. Een dergelijk onderscheid zou strijdig zijn met de 
woorden ,eenieder". Artikel14 bevestigt dit door discriminaties op 
grond van ,de geboorte" te verbieden ten aanzien van de vrijheden 

(86) DENIS, P., ,Les consequences du divorce dans le droit de Ia securite sociale beige", in 
Famil/e, Droit et changement social dans les societes contemporaines, Brussel, Bruylant, 1978, 
386. 
(87) Art. 13, § 1, 2° en 3°, Arbeidsongevallenwet. 
(88) Art. 12 Arbeidsongevallenwet; art. 13 Beroepsziektenwet. 
(89) Europees Hof van de Rechten van de Mens 13 juni 1979, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 
227. 
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die door het verdrag worden gewaarborgd (§ 31). Hieruit werd 
afgeleid dat het recht op gezinsleven, gecombineerd met het discrimi
natieverbod van artikel14 van het Europees Verdrag rechten van de 
mens, niet alleen inhoudt dat discriminatie tussen wettige en natuur
lijke kinderen uit den boze is, maar ook dat discriminatie tussen in 
concubinaat levenden en gehuwden verboden is, voor zover het hun 
recht op gezinsleven betreft. Het Marckx-arrest stelt dat het familie
leven niet enkel relaties van sociale, morele of culturele aard omvat, 
b.v. in de sfeer van de opvoeding van de kinderen, maar ook 
materiele belangen (§ 52). Volgens die opvatting zijn derhalve de 
bepalingen die inzake de materiele gezinsbelangen discrimineren 
tussen gehuwden en in concubinaat levenden in strijd met het ver
drag(90). Op die grond werden verschillende bepalingen van het 
sociale-zekerheidsrecht aangeklaagd, die zekere rechten voorbehou
den aan gehuwden en ontzeggen aan in concubinaat levenden, zoals 
de bepalingen van de arbeidsongevallen- en de beroepsziektenrege
ling. Ook de laatstgenoemden zouden in aanmerking moeten komen 
voor een arbeidsongevallen- of beroepsziektenvergoeding, op voor
waarde dat zij voldoen aan een aantal voorwaarden inzake stabili
teit(91). Hoewel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 
het arrest van 13 juni 1979 zelf te kennen geeft dat zijn beslissing 
fataal effecten zal hebben die de grenzen van de aan het Hof 
voorgelegde zaak overschrijden (§ 58), lijkt de hierboven aangehaal
de gevolgtrekking uit het arrest toch een te verregaande interpreta
tie(92). 

§ 2. Betaling van achterstallen 

34. In geval van overlijden van de gerechtigde, worden de vervallen 
en niet uitbetaalde achterstallen van de door het Fonds voor Arbeids
ongevallen verleende bijslagen volgens een bepaalde orde uitbetaald, 
met name 

eerst aan de echtgenoot met wie de gerechtigde leefde op het 
ogenblik van zijn overlijden; 
dan aan de kinderen met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik 
van zijn overlijden; 

(90) HEYVAERT, A. en WILLEKENS, H., Beginselen van het gezins- en familierecht na het 
Marckx-arrest, Antwerpen, Kluwer, 1981, 77, nr. 70. 
(91) Ibid., 85-86, nr. 79. 
(92) In dezelfde zin: SENAEVE, P., ,Ret gezin en het sociale-zekerheidsrecht", R. W., 1981-82, 
2268, nr. 5. 
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- vervolgens aan iedere persoon met wie de gerechtigde leefde op 
het ogenblik van zijn overlijden; 

- verder aan de persoon die in de verpleegkosten tegemoet kwam; 
- ten slotte aan de persoon die de begrafeniskosten heeft be-

taald(93). 
De bijzit hoort vanzelfsprekend in de derde categorie thuis, en gaat 
derhalve v66r de echtgenoot in geval van feitelijke scheiding en v66r 
de kinderen als zij niet met het slachtoffer leefden op het ogenblik 
van zijn overlijden. 

35. Dezelfde regeling geldt ten aanzien van de vervallen maar nog 
---n-i'et uitgekeerde termfjnen van een beroepszieK:tenvergoedingai'-;oe ____ _ 

toekwam aan het overleden slachtoffer van een beroepsziekte(94). 

HOOFDSTUK III 

DE ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING 

AFDELING 1 

Het huwelijk en de ziekte- en invaliditeitsverzekering 

§ 1. Ziektekostenverzekering 

A. Werknemers 

36. De echtgenoot of echtgenote van de vrouwelijke of mannelijke 
gerechtigde of van de werknemer of werkneemsters is in ieder geval 
persoon ten laste van de gerechtigde of de werknemer(95), mits hij 
of zij voldoet aan de voorwaarden die voor alle personen ten laste 
gelden(96). 
In die hoedanigheid is de echtgenoot of echtgenote rechthebbende op 
ziektekostenvergoeding(97). Dit betekent dat, ondanks het feit dat 
de andere echtgenoot gerechtigde is, de medeechtgenoot als persoon 
ten laste alleen aanspraak kan maken op de prestaties van de ziekte-

(93) Art. 14 K.B. 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend 
door het Fonds voor Arbeidsongevallen. 
(94) Art. 64 bis, eerste lid, Beroepsziektenwet. 
(95) Art. 165, § 1, K.B. 4 november 1963. 
(96) Art. 166, K.B. 4 november 1963. 
(97) Art. 21, 10°, Ziekte- en invaliditeitswet. 
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kostenverzekering(98). Door ziektekostenvergoeding te betalen ten 
behoeve van een echtgenoot-persoon ten laste, kwijt de verzekerings
instelling zich van een eigen verplichting, die absoluut te onderschei
den is van die welke bestaat tussen de echtgenoten. De betalingen 
verricht door de verzekeringsinstelling gebeuren derhalve enkel ter 
outlasting van haarzelf en niet ter outlasting van of voor rekening 
van de gerechtigde echtgenoot(99). 

B. Zeljstandigen 

37. Ook in de zelfstandigenregeling zijn de personen ten laste van 
de gerechtigden zelf rechthebbende op ziektekostenvergoedin
gen(lOO). 
De echtgenoot of de echtgenote van de vrouwelijke of mannelijke 
gerechtigde heeft de hoedanigheid van persoon ten laste(lOl). 
Om als persoon ten laste te kunnen worden beschouwd, mag de 
echtgenoot niet over een inkomen, pensioen, rente, tegemoetkoming 
of uitkering beschikken waarvan het brutobedrag hoger is dan 
163.560 F., zijnde de maximumgrens van de inkomsten uit een 
beroepsbezigheid die toegelaten is aan degenen die op een werkne
merspensioen aanspraak maken(102). Voor de toepassing van deze 
regel worden evenwel niet als inkomen beschouwd(l03): 

de bedrijfsinkomsten die voortvloeien uit de zelfstandige activi
teit van de echtgenote wier medehelpende echtgenoot in haar 
plaats is onderworpen aan de Sociale-zekerheidswet zelfstandi
gen; 
het gedeelte van de bedrijfsinkomsten dat met toepassing van 
artikel 63 van het Wetboek Inkomstenbelastingen wordt toege
kend aan de medehelpende echtgenoot of echtgenote van een 
zelfstandige gerechtigde. 

(98) Art. 2, e, Ziekte- en invaliditeitswet. 
(99) Luik, 4 maart 1969, R.G.A.R., 1969, nr. 8235 en Jur. Liege, 1969-70, 99. 
(100) Art. 3, 9° en 10°, Ziektenkostenbesluit zelfstandigen. 
(101) Art. 17, 1°, Ziektekostenbesluit zelfstandigen. 
(102) Art. 21, eerste lid, Ziektekostenbesluit zelfstandigen; art. 166, § 1, 1°, eerste lid, en art. 
229, § 2bis, eerste lid, K.B. 4 november 1963. 
(103) Art. 21, tweede lid, Ziektekostenbesluit zelfstandigen. 
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§ 2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

A. Werknemers 

38. Na het tijdvak van eerste arbeidsongeschiktheid, dat een jaar 
duurt(l04), ontvangt de rechthebbende die arbeidsongeschikt blijft, 
een invaliditeitsuitkering(105). De invaliditeitsuitkering bedraagt 
650Jo van het gederfde loon wanneer de gerechtigde een of meer 
personen ten laste heeft. Voor de gerechtigden die niet worden 
beschouwd als werknemers met persoon ten laste, wordt deze hoe
grootheid herleid tot 45 of 40%, naargelang er een verlies is van een 

-----'e=n=i,g inkomen of niet(106). Het onderscheid tussen gerechtig=d=en=-=m=e=t ____ _ 
en gerechtigden zonder personen ten laste speelt ook een rol bij het 
bepalen van het maximum-(107) en het minimumbedrag van de 
invaliditeitsuitkering(108). Wordt beschouwd als werknemer zonder 
persoon ten laste aan wie een hogere invaliditeitsuitkering wordt 
toegekend wegens verlies van een enig inkomen, de gerechtigde die 
bewijst dat hij, hetzij aileen woont, hetzij uitsluitend samenwoont 
met personen die geen inkomen genieten en niet beschouwd worden 
als persoon ten laste(109). 
De gehuwde-gerechtigde wiens echtgenote of echtgenoot hetzij de 
hoedanigheid heeft van persoon te zijnen laste als bedoeld in de 
ziektekostenregeling, hetzij onder hetzelfde dak als de gerechtigde 
woont, geen enkele beroepsbezigheid uitoefent en niet werkelijk in 
het genot is van een pensioen, een rente, een tegemoetkoming of een 
uitkering krachtens een Belgische of een vreemde wetgeving, komt 
in aanmerking als gerechtigde met persoon ten laste voor de bereke
ning van de invaliditeitsuitkeringen(llO). In de andere gevallen zal 
de gehuwde gerechtigde geen enig inkomen verliezen en derhalve een 
invaliditeitsuitkering gelijk aan 40% van het gederfde loon ontvan
gen. 

B. Zelfstandigen 

39. In beginsel zijn de zelfstandigen die onder de Sociale-zekerheids
wet zelfstandigen vallen, gerechtigd op arbeidsongeschiktheidsuitke-

(104) Art. 46, eerste lid, Ziekte- en invaliditeitswet. 
(105) Art. 50, eerste lid, Ziekte- ei} invaliditeitswet. 
(106) Art. 226, eerste en tweede lid, K.B. 4 november 1963. 
(107) Art. 226, derde en vierde lid, K.B. 4 november 1963. 
(108) Art. 227, § 2, tweede en derde lid, K.B. 4 november 1963. 
(109) Art. 229bis, K.B. 4 november 1963. 
(110) Art. 229, § 1, 2°, K.B. 4 november 1963. 

343 



ringen. Zijn bij wijze van uitzondering niet onderworpen: de gehuw
de vrouwen die gebruik maken van de mogelijkheid die hen geboden 
wordt hun zelfstandige (hoofd)activiteit als bijberoep te doen in 
aanmerking nemen(111). 

40. In de zelfstandigenregeling verschillen zowel de primaire-onge
schiktheidsuitkering als de invaliditeitsuitkering naargelang de be
trokkene al dan niet personen ten laste heeft(112). 
Naar analogie van artikel 229 van het K.B. van 4 november 1963 
wordt als persoon ten laste beschouwd, de gehuwde gerechtigde 
wiens echtgenoot of echtgenote 

hetzij de hoedanigheid heeft van persoon ten laste als bedoeld in 
de ziektekostenregeling voor werknemers, 
hetzij onder hetzelfde dak als de gerechtigde woont, geen enkele 
beroepsactiviteit uitoefent en niet werkelijk in het genot is van een 
pensioen, een rente, een tegemoetkoming of een uitkering krach
tens een Belgische of een vreemde wetgeving(113). 

AFDELING 2 

Feitelijke scheiding en ziekte- en invaliditeitsverzekering 

§ 1. Ziektekostenverzekering 

A. Werknemers 

41. In de ziektekostenverzekering voor werknemers zijn ook de 
personen ten laste van andere rechthebbenden zelf rechthebbenden 
op ziektekostenvergoeding( 114). 
De niet uit de echt, doch feitelijk gescheiden echtgenoot of echtgeno
te kan persoon ten laste zijn in de volgende gevallen(115): 

hij of zij staat in voor het onderhoud van tenminste een als 
persoon ten laste beschouwd kind; de hoedanigheid van persoon 
ten laste van dit kind wordt beoordeeld alsof de feitelijk geschei
den echtgenoot of echtgenote zelf gerechtigde was; 
hij of zij heeft alimentatiegeld verkregen, hetzij bij rechterlijke 
beslissing, hetzij, in geval van procedure tot echtscheiding of 

(111) Art. 3, 1°, c, Ziektekostenbesluit zelfstandigen. · 
(112) Art. 9, eerste lid, en 10, eerste lid, Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen. 
(113) Art. 12, Arbeidsongeschiktheidbesluit zelfstandigen. 
(114) Art. 21, 10°, 11° en 12°, Ziekte- en invaliditeitswet werknemers. 
(115) Art. 165, § 1, 1, tweede lid K.B. 4 november 1963. 
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scheiding van tafel en bed met onderlinge toestemming, bij 
notariele akte(116); 

- hij of zij is gemachtigd sommen te innen, door derden aan zijn 
echtgenote of haar echtgenoot verschuldigd krachtens artikel221 
van het Burgerlijk Wetboek; 

- hij of zij geniet een krachtens een wetsbepaling aan de gescheiden 
echtgenoot of echtgenote toegekend pensioen. 

De omstandigheid dat de feitelijk gescheiden echtgenoot of echtgeno
te met toepassing van deze bepaling rechthebbende is of kan zijn, is 
even wei geen red en om hem of haar uit te sluiten van de regeling voor 
de nog niet beschermde personen(117}. De feitelijk_gescheiden echt
genoot mag m.a. w. weigeren als persoon ten laste van de gerechtigde 
echtgenoot ingeschreven te worden en kan er de voorkeur aan geven 
zelf gerechtigde te worden als niet beschermde persoon. Alsdan moet 
hij echter vanzelfsprekend de bijdrage betalen die deze categorie van 
gerechtigden verschuldigd is(118). 

42. Met toepassing van de artikelen 221 en 222 van het Burgerlijk 
Wetboek wordt slechts een onderhoudsuitkering toegekend of een 
ontvangstmachtiging verleend aan de ,onschuldige" echtgenoot. 
Aileen deze echtgenoot kan derhalve de hoedanigheid van persoon 
ten laste bekomen. De vraag kan worden gesteld of zulks wei de meest 
aangewezen oplossing is. Bezwaarlijk kan worden voorgehouden dat 
het de bedoeling is enkel die feitelijk gescheiden echtgenoten de 
hoedanigheid van persoon te laste te Iaten behouden, die een band 
van economische afhankelijkheid hebben met de gerechtigde. De 
echtgenoten zonder onderhoudsuitkering of ontvangstmachtiging 
hebben immers het meest behoefte aan bescherming en kunnen het 
minst gemakkelijk de bijdrage als niet beschermd persoon beta
len(l19). 
Tot v66r 21 april 1985 was de feitelijk gescheiden echtgenoot of 
echtgenote die overeenkomstig het hierboven uiteengezette persoon 
ten laste kon zijn van zijn medeechtgenoot of -echtgenote, verplicht 
als dusdanig zijn rechten op ziektekostenvergoeding te laten gelden. 
Dit had tot gevolg dat hij of zij ook het slachtoffer kon worden van 

(116) V66r 11 mei 1986 volstond de toekenning van een onderhoudsgeld, zonder dat dit ook 
effectief moest verkregen zijn. 
(117) Art. 1, 1°, tweede lid, K.B. 28 juni 1969 tot verruiming van de werkingssfeer van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tot de nog niet beschermde personen. 
(118) Art. 4, K.B. 28 juni 1969 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging tot de nog niet beschermde personen. 
(119) SMEESTERS, B. en DE VIRON, G., o.c., 78. 
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de nalatigheid of de moedwil van de andere echtgenoot: als die naliet 
of weigerde de bijdragebescheiden in te dienen of de bijdragen te 
betalen die het recht op ziektekostenvergoeding doen ontstaan, bleef 
de echtgenoot-persoon ten laste van tegemoetkoming verstoken en 
kon hij zich slechts tot de rechter wenden om de echtgenoot-gerech
tigde tot nakoming van zijn verplichtingen te dwingen(l20). Sinds 21 
april1985 werd aan die situatie een einde gemaakt door de feitelijke 
gescheiden echtgenoot of echtgenote de mogelijkheid te geven hoe 
dan ook een beroep te doen op de regeling voor de nog niet bescherm
de personen. 
Indien de feitelijk gescheiden echtgenoot niet aan een van de hierbo
ven bedoelde voorwaarden voldoet, zal hij inderdaad slechts recht
hebbende op ziektekostenvergoeding kunnen blijven door zelf een tot 
verzekeringsplicht leidende activiteit uit te oefenen, door een beroep 
te doen op de uitbreiding van de toepassingssfeer van de Ziekte- en 
invaliditeitswet tot de nog niet beschermde personen of door als niet 
beloonde huishouder persoon ten laste te worden van een andere 
rechthebbende dan de medeechtgenoot. 

43. Wanneer een persoon aanspraak kan maken op verscheidene 
hoedanigheden als persoon ten laste, dient de inschrijving te gebeu
ren met inachtneming van deze volgorde: als echtgenoot; als kind, 
als ascendent en als niet beloonde huishouder of huishoudster. In 
afwijking daarvan kan de feitelijk gescheiden echtgenoot worden 
ingeschreven in de hoedanigheid van niet beloonde huishouder of 
huishoudster van een andere rechthebbende indien hij of zij voldoet 
aan de daarvoor gestelde voorwaarden(121) en voor zover zijn of 
haar echtgenoot niet eist dat hij of zij als echtgenoot te zijnen of te 
haren laste wordt ingeschreven(122). 

B. Zelfstandigen 

44. Zoals in de werknemersregeling, zijn in de ziektekostenregeling 
voor zelfstandigen de personen ten laste van bepaalde rechthebben
den zelf rechthebbenden(l23). De feitelijk gescheiden echtgenoot of 
echtgenote kan persoon ten laste zijn, wanneer hij of zij voldoet aan 
de voorwaarden die in de werknemersregeling gesteld zijn om deze 

(120) Pari. Vr. en Antw., Kamer, 1983-84, 31 januari 1984, 1189 (Vr. nr. 48 DELHAYE). 

(121) Zie verder, nrs. 760-761. 
(122) Art. 167, § 1, K.B. 4 november 1963. 
(123) Art. 3, 9° en 10°, K.B. 30 juli 1964. 
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boedanigbeid te bebben(124). Wanneer een persoon aanspraak kan 
maken op verscbeidene boedanigbeden als persoon ten laste, gelden 
dezelfde bepalingen als in de werknemersregeling(l25). 

§ 2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

A. Werknemers 

45. De invaliditeitsuitkering bedraagt 650Jo van bet gederfde loon als 
de rechtbebbende personen ten laste beeft, 45 of 40% van betzelfde 
bedrag als bij geen personen ten laste beeft(126). 

---WeJrdt-fJ~m-;-beseheJuwd-als-werknemer-met-persoon-ten-last-e-de·----

gebuwde gerecbtigde wiens echtgenote of ecbtgenoot de boedanig-
heid beeft van persoon ten laste bedoeld in de ziektekostenverzeke-
ring(127). 

B. Zelfstandigen 

46. In de zelfstandigenregeling verscbilt zowel bet bedrag van de 
,primaire" arbeidsongescbiktbeidsuitkering als dat van de invalidi
teitsuitkering naargelang de recbtbebbende aldan niet personen ten 
laste beeft(128). 
Om uit te maken of een recbtbebbende al dan niet personen ten laste 
beeft, worden bij analogie de bepalingen van de werknemersregeling 
toegepast(129). De feitelijk gescbeiden ecbtgenoot is dus persoon ten 
laste van zijn medeecbtgenoot onder de aldaar vermelde voorwaar
den. 

(124) Art. 17, 1 o Ziektekostenbesluit zelfstandigen. 
(125) Art. 21 Ziektekostenbesluit zelfstandigen. 
(126) Art. 226, eerste en tweede lid, K.B. 4 november 1963. 
(127) Art. 229, § 1, 1°, K.B. 4 november 1963. 
(128) Art. 9, eerste lid en art. 10, eerste lid, Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen. 
(129) Art. 12 Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen. 
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AFDELING 3 

Echtscheiding en de ziekte- en invaliditeitsverzekering 

§ 1. Ziektekostenverzekering 

A. Werknemers 

1) De uit de echt gescheiden echtgenoot 

47. De uit de echt gescheiden echtgenoot kan in de ziektekostenver
zekering niet meer de persoon ten laste zijn van de gewezen echtge
noot(130), dit in tegenstelling met de feitelijk of van tafel en bed 
gescheiden echtgenoot. 
De vrouw die recht heeft op het pensioen van uit de echt gescheiden 
vrouw is volgens een interpretatie van het Rijksinstituut voor Ziekte
en Invaliditeitsverzekering uit dien hoofde niet op ziektekostenver
goeding gerechtigd. Zij kan niet beschouwd worden als werknemer 
die recht heeft op een pensioen in de zin van artikel21, 7°, Ziekte
en invaliditeitswet, terwijl zij vanzelfsprekend evenmin kan worden 
beschouwd als weduwe van een werknemer in de zin van artikel 21, 
8°, van dezelfde wet(131). 
De uit de echt gescheiden echtgenoot die aanspraak wil maken op 
ziektekostenvergoeding, zal derhalve hetzij zelf een beroepsactiviteit 
moeten uitoefenen die hem de hoedanigheid van rechthebbende 
verschaft, hetzij een beroep moeten doen op de verruiming van de 
werkingssfeer van de ziektekostenverzekering tot de nog niet be
schermde personen, wat hem verplicht tot het betalen van bijdra
gen(132). V66r 1 oktober 1981 diende de uit de echtgescheiden 
persoon die oorspronkelijk verweerder was in een procedure waarin 
de echtscheiding uitsluitend werd toegestaan op grond van feitelijke 
scheiding van meer dan 10 jaar, zonder dat de verantwoordelijkheid 
voor de feitelijke scheiding te zijnen laste werd gelegd, slechts een 
kleinere bijdrage te betalen dan de anderen, op voorwaarde dat hij 
tot aan de echtscheiding de hoedanigheid van persoon ten laste 

(130) Art. 165, § 1, eerste en tweede lid, K.B. 4 november 1963. 
(131) SENAEVE, P., ,Sociale zekerheid en familierecht. Behandeling van de verscheidene 
familierechtelijke situaties in het sociale-zekerheidsrecht", in Raakvlakken tussen sociale 
zekerheid en strajrecht, fiscaal recht, familierecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, 
INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT (ed.), BrusseJ, Larcier, 1979, 144, nr. 42. 
(132) Art. 4, K.B. 28 juni 1969 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging tot de nog niet beschermde personen. 
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behouden had(133). Deze gunstregeling werd ongedaan gemaakt bij 
het K.B. van 13 juli 1981(134). Vanzelfsprekend kan de uit de 
echtgescheiden echtgenoot ook hertrouwen of de niet beloonde huis
houder of huishoudster van een rechthebbende worden en aldus de 
hoedanigheid van rechthebbende herkrijgen. 

2) De kinderen van de uit de echt gescheiden echtgenoot 

48. De niet gemeenschappelijke kinderen van de echtgenoot van de 
rechthebbende of werknemer, wettige, gewettigde, aangenomen of 
erkende natuurlijke kinderen van de echtgenoot en zij in wier geboor
teakte de naam van die echtgenoot is vermeld en de kleinkinderen 
van de echtgenoot of echtgenote van de gerechtigde verliezen door 
de echtscheiding de hoedanigheid van persoon ten laste van de 
rechthebbende of werknemer(135). Zij zullen ten laste zijn van de 
gewezen echtgenoot van de rechthebbende of werknemer als deze zelf 
de hoedanigheid van rechthebbende heeft of bekomt. 

B. Zelfstandigen 

49. Ook in de zelfstandigenregeling kan de uit de echt gescheiden 
echtgenoot geen rechthebbende zijn op ziektekostenvergoeding als 
persoon ten laste van de gewezen echtgenoot(136). 

50. Ten aanzien van de kinderen van de uit de echt gescheiden 
echtgenoot geldt eveneens dezelfde situatie als in de werknemersrege
ling(137). 

§ 2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

51. Ook in de regeling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt 
de uit de echt gescheiden echtgenoot niet als persoon ten laste 
beschouwd. Dit geldt zowel in de werknemers- als in de zelfstandi
genregeling( 138). 

(133) Art. 4, derde lid, K.B. 28 juni 1969 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging tot de nog niet beschermde personen, zoals 
ingevoerd bij art. 1, K.B. 30 december 1977, B.S., 31 december 1977. 
(134) B.S., 21 juli 1981. , 
(135) Art. 165, § 1, 4, b, den e, K.B. 4 november 1963. 
(136) Art. 17, 1 o, Ziektekostenbesluit zelfstandigen. 
(137) Art. 17, 4°, Ziektekostenbesluit zelfstandigen. 
(138) Art. 229, § 1, 1°, K.B. 4 november 1963; art. 12 Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstan
digen. 
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AFDELING 4 

Concubinaat en ziekte- en invaliditeitsverzekering 

§ 1. Ziektekostenverzekering 

A. Werknemers 

1) Niet beloonde huishouder of huishoudster 

52. Is als persoon ten laste zelf rechthebbende op ziektekostenver
goeding, de niet beloonde persoon ongeacht het geslacht, die zich 
bezighoudt met het huishouden van de mannelijke of van de vrouwe
lijke rechthebbende of van de werknemer of werkneemster, wanneer 
die persoon, blijkens de aan de verzekeringsinstelling medegedeelde 
gegevens, sedert langer dan 6 maanden als gezinslid van de rechtheb
bende is ingeschreven of wanneer hij of zij sedert langer dan 6 
maanden deel uitmaakt van het gezin van de werknemer van Belgi
sche nationaliteit die onder een buitenlandse wetgeving voor sociale 
zekerheid valt in de zin van artikel 21, 12°, Ziekte- en invaliditeits
wet(139). 
Uit de vermelding ,ongeacht het geslacht" blijkt dat zowel hetero
sexuele als homosexuele of lesbische relaties in aanmerking ko
men(140). 
Met de , ,niet beloonde per soon'' wordt weliswaar niet uitsluitend de 
bijzit bedoeld, maar hij of zij valt er toch beslist onder. De tekst 
maakt geen onderscheid naargelang het gaat om een al dan niet 
overspelig concubinaat(141), doch de echtgenoot van de gerechtigde 
mag in dit geval niet zelf ten laste van deze laatste zijn en moet van 
hem feitelijk gescheiden zijn. 
De termijn van 6 maanden is niet vereist voor die persoon als deze 
bij zijn of haar inschrijving reeds uit enigen anderen hoofde recht 
had op ziektekostenvergoeding(142). 

53. Zijn of haar inschrijving als persoon ten laste is niet mogelijk 
wanneer de echtgenoot of echtgenote van de vrouwelijke of manne
lijke gerechtigde of van de werkneemster of werknemer zelf die 
hoedanigheid heeft of wanneer de echtgenoot of echtgenote, zelf 
gerechtigde onder het dak van de echtgenoot of echtgenote 

(139) Art. 165, § 1, 3°, eerste lid, K.B. 4 november 1963. 
(140) Part. Vr. en Antw., Senaat, 1982-83, 15 februari 1983, 675 (Vr. nr. 48, BoEL). 
(141) SENAEVE, P., ,Het gezin en het sociale-zekerheidsrecht", R. W., 1981-82,2267, nr. 5. 
(142) Art. 165, § 1, 3, tweede lid, K.B. 4 november 1936. 
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woont(l43). Met deze bepaling wil men polygamie in rechte of in feite 
vermijden(144). Op grond van die bepaling dient derhalve tevens 
aangenomen te worden dat de rechthebbende of werknemer slechts 
een niet beloonde huishouder of huishoudster als gezinslid kan laten 
inschrijven( 145). 
Deze bepaling, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het wettige 
gezin boven het feitelijke, werd - ten onrechte - aangemerkt als 
zijnde in strijd met de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag 
rechten van de mens zoals die werden gelnterpreteerd door het arrest 
van het Europees Hofvan de Rechten van de Mens van 13 juni 1979. 
Volgens deze zienswijze zou de bepaling van wie persoon ten laste 
ism geval van samenloop van echtgenoot en bijzit gewijzi~g__,d.---m_o_e-;-te_n _____ _ 
worden door hetzij altijd voorrang te geven aan degene die feitelijk 
samenwoont met de gerechtigde, dus aan de bijzit, hetzij door beiden 
als persoon ten laste te beschouwen(146). 
Beweerd werd dat het onderscheid waarbij huishoudsters (vroeger 
was er enkel sprake van huishoudsters, niet van huishouders) aldan 
niet als persoon ten laste worden erkend naargelang de echtgenote 
van de rechthebbende niet of wel die hoedanigheid heeft, in strijd 
zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Deze redenering werd door de 
Raad van State weerlegd met het argument dat dit onderscheid op 
objectieve gegevens berust en derhalve niet als willekeurig kan wor
den beschouwd. Ook het argument dat de huishoudster wel als 
persoon ten laste beschoud wordt door het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen is niet terzake dienend, aangezien dit wetboek en de 
Ziekte- en invaliditeitswet geheel verschillende oogmerken nastreven. 
De Ziekte- en invaliditeitswet steunt niet op het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen en kan andere maatstaven aanleggen dan dit 
wetboek(147). 

2) Kinderen van de niet beloonde huishouder of huis
houdster 

54. Ook de niet gemeenschappelijke kinderen van de rechthebbende 
of werknemer en de huishouder of huidshoudster en de wettige, 

(143) Art. 165, § 1, derde lid, K.B. 4 november 1963. 
(144) DUBOIS, B., ,De toepassing van het sociaal recht op de feitelijke scheiding en het 
concubinaat", in Feitelijke scheiding, feitelijk samenleven, KoNINKLIJKE FEDERATIE VAN 
BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), Gent, 1978, 133. 
(145) JEANMART, N., Les effets civils de Ia vie commune en dehors du mariage, Brussel, 
Larder, 1975, 44, nr. 21. 
(146) HEYVAERT, A. en WILLEKENS, H., o.c., 86, nr. 79. 
(147) R. v. St., 21 april 1970, J. T. T., 1970, 122. 
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gewettigde, aangenomen of erkende natuurlijke kinderen van deze 
laatste en zij in wier geboorteakte de naam van de huishoudster is 
vermeld wanneer die voor hun onderhoud instaat, de kleinkinderen 
van de huishouder of huishoudster wanneer de rechthebbende of 
werknemer voor hun onderhoud instaat en de hierboven bedoelde 
kinderen en kleinkinderen van de huishouder of huishoudster voor 
wier onderhoud de rechthebbende of werknemer instaat na het 
overlijden van de eerstgenoemde, zijn in de ziektekostenverzekering 
als persoon ten laste te beschouwen(l48). 
De in aanmerking komende kinderen moeten aan bepaalde voor
waarden voldoen. Zekere van die voorwaarden hebben betrekking 
op de niet beloonde huishouder of huishoudster. Aldus komen in 
aanmerking, de ongehuwde kinderen, ouder dan 14 jaar maar jonger 
dan 25 jaar, die(149): 
- de niet beloonde huishouder of huishoudster in het huishoudwerk 

vervangen of in dat werk bijstaan in een gezin met tenminste vier 
kinderen van wie tenminste drie recht geven op kinderbijslag; 

- de niet beloonde huishouder of huishoudster in het huishoudwerk 
vervangen wanneer deze sedert tenminste een maand wegens zijn 
of haar gezondheidstoestand in de volstrekte onmogelijkheid 
verkeert dat werk te doen. · 

3) Personen ten laste van verscheidene rechthebbenden 

55. Wanneer een persoon aanspraak kan maken op verscheidene 
hoedanigheden als persoon ten laste, dient de inschrijving te gebeu
ren met inachtneming van deze volgorde: als echtgenoot, als kind, 
als ascendent en als niet beloonde huishouder of huishoudster(l50). 
In afwijking van deze regeling, kan de feitelijk of van tafel en bed 
gescheiden echtgenoot of echtgenote worden ingeschreven in de 
hoedanigheid van niet beloonde persoon die zich bezighoudt met het 
huishouden van een andere rechthebbende indien hij of zij voldoet 
aan de daarvoor gestelde voorwaarden en voor zover zijn echtgenote 
of haar echtgenoot niet eist dat hij of zij als echtgenote of echtgenoot 
te zijnen of te haren laste wordt ingeschreven(151). 

56. De niet beloonde huishouder of huishoudster kan bepalend zijn 

(148) Art. 165, § 1, 4, c, den e, K.B. 4 november 1963. 
(149) Art. 165, § 1, 4, tweede lid, 4° en 5· K.B. 4 november 1963. 
(150) Art. 167, § 1, eerste lid, K.B. 4 november 1963. 
(151) Art. 167, § 1, tweede lid, K.B. 4 november 1963. 
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voor de aanduiding van de rechthebbende bij wie het kind als persoon 
ten laste moet ingeschreven zijn. Inderdaad, als een kind verscheide
ne hoedanigheden als persoon ten laste kan laten gelden en er 
betwisting bestaat onder de rechthebbenden omtrent de vraag bij wie 
het als persoon ten laste moet worden ingeschreven, wordt het kind 
bij voorrang ingeschreven ten laste van de rechthebbende die instaat 
voor zijn onderhoud of wiens echtgenoot of niet beloonde persoon 
die zich bezighoudt met het huishouden, instaat voor zijn onder
houd. Wordt geacht in te staan voor het onderhoud van een kind, 
de persoon die dat kind bij zich opvoedt(152). 

--B,----Z-e/fstandigen~--------------------------

51. In de zelfstandigenregeling is de niet beloonde persoon, ongeacht 
het geslacht, die zich bezighoudt met het huishouden van de manne-
lijke of vrouwelijke rechthebbende, onder dezelfde voorwaarden als 
in de werknemersregeling als persoon ten laste gerechtigd op ziekte
kostenvergoeding(153). Dit geldt oak voor de kinderen van de niet 
beloonde huishouder of huishoudster(154). Een van de gevallen 
waarin' deze kinderen in aanmerking komen, wordt in de zelfstandi-
genregeling echter anders geformuleerd. Het betreft de ongehuwde 
kinderen ouder dan 14 jaar die de niet beloonde huishouder of 
huishoudster in het huishoudwerk vervangen wanneer zij sedert 
tenminste een jaar wegens hun gezondheidstoestand in de volstrekte 
onmogelijkheid verkeren dat werk te doen(155). In de werknemersre-
geling moet een dergelijk kind bovendien jonger zijn dan 25 jaar, 
doch moet de niet beloonde huishouder of huishoudster slechts 
sedert tenminste een maand wegens zijn of haar gezondheidstoestand 
in de volstrekte onmogelijkheid verkeren het huishoudwerk te 
doen(156). 

§ 2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

A. Werknemers 

58. Voor de bepaling van de hoegrootheid van de invaliditeitsuitke
ring wordt onder meer als werknemer met persoon ten laste be
schouwd, de rechthebbende die samenwoont met een niet beloonde 

(152) Art. 167, § 1, derde lid, K.B. 4 november 1963. 
(153) Art. 17, 3°, Ziektekostenbesluit zelfstandigen. 
(154) Art. 17, 4°, Ziektekostenbesluit zelfstandigen. 
(155) Art. 17, 4°, Ziektekostenbesluit zelfstandigen. 
(156) Art. 165, § 1, 4, tweede lid, 5°, K.B. 4 november 1963. 
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persoon die zicb bezigboudt met bet buisbouden van de recbtbebben
de die betzij de boedanigbeid van persoon te zijnen laste beeft als 
bedoeld in de ziektekostenregeling, betzij sedert Ianger dan 6 maan
den onder betzelfde dak als de gerecbtigde woont, zonder dat de 
ecbtgenoot of ecbtgenote van de vrouwelijke of mannelijke rechtheb
bende of van de werkneemster of werknemer zelf die boedanigbeid 
heeft en zonder dat de echtgenoot of ecbtgenote, zelf gerecbtigde, 
onder bet dak van de ecbtgenoot of ecbtgenote woont, en die geen 
enkele beroepsactiviteit uitoefent en niet werkelijk in bet genot is van 
een pensioen, een rente, een tegemoetkoming of een uitkering kracb
tens een Belgiscbe of een vreemde wetgeving(l57). 
Net zoals in de ziektekostenregeling, kan de bijzit onder deze bepalin
gen vallen. 

B. Zeljstandigen 

59. Om uit te maken of een recbtbebbende aldan niet personen ten 
laste beeft voor de bepaling van bet bedrag van de arbeidsongescbikt
beidsuitkering voor zelfstandigen, wordt bij analogie artikel 229 van 
bet K.B. van 4 november 1963 toegepast(l58). De bijzit komt derhal
ve onder dezelfde voorwaarden als persoon ten laste in aanmerking 
als in de werknemersregeling. 

HOOFDSTUK IV 

DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING 

AFDELING 1 

Het huwelijk en de werkloosheidsverzekering 

60. V66r 1 oktober 1986 werden de werklozen voor de vaststelling 
van bet bedrag van de werkloosbeidsuitkering in drie categorieen 
ingedeeld, nl. werknemers-gezinsboofden, alleenstaande werkne
mers en andere werknemers, gemeenzaam samenwonenden ge
naamd(159). Sindsdien zijn de categorieen de volgende: 
- de trekkers van een enig inkomen met gezinslast (de vroegere 

gezinsboofden); 

(I57) Art. 229, § I, 2°, K.B. 4 november I963. 
(I58) Art. I2, Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen. 
(I59) Oud. art. I60, § I, eerste lid, Werkloosheidsbesluit. 
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de trekkers van een enig inkom en zonder gezinslast (de vroegere 
alleenstaanden); 
de anderen (de vroegere samenwonenden)(160). 

De gehuwde werknemers die samenwonen met een echtgenoot of 
echtgenote die noch over beroepsinkomens, noch over vervangings
inkomens beschikt, ongeacht of zij tevens samenwonen met andere 
personen die al dan niet over inkomens beschikken, behoren tot de 
categorie van de trekkers van een enig inkomen met gezinslast(161). 
Geniet de echtgenoot of de echtgenote van de werkloze wel een 
beroeps- of vervangingsinkomen en wonen de echtgenoten samen, 
dan behoort de werkloze tot de categorie van de ,andere werkne-
mers" of van de samenwonenden. 

61. Het eerste jaar van de werkloosheid wordt het bedrag van de 
dagelijkse werkloosheidsuitkeringen van de trekkers van een enig 
inkomen met gezinslast, vastgesteld op 600Jo van het gemiddeld 
dagloon, zijnde de som van een basisbedrag van 35% van het 
gemiddeld dagloon, een toeslag voor verlies van een enig inkomen 
gelijk aan 5% van het gemiddeld dagloon en een aanpassingstoeslag 
van 20% van het gemiddeld dagloon. Na een jaar werkloosheid 
wordt voor deze categorie van werklozen de aanpassingstoeslag van 
20% vervangen door een toeslag voor gezinslast die evenwel ook 20% 
van het gemiddeld dagloon bedraagt, zodat de globale werkloos
heidsuitkering op 60% blijft vastgesteld(162). 
De ,andere" of samenwonende werknemers ontvangen de eerste 12 
maanden van de werkloosheid het basisbedrag van 35% van het 
gemiddeld dagloon vermeerderd met de aanpassingsbijslag gelijk aan 
20% van het loon, zijnde een totaal van 55%. Na de eerste 12 
maanden van de werkloosheid vallen zij terug op het basisbedrag van 
35% van het gemiddeld dagloon(163). Na de eerste 18 maanden van 
werkloosheid, eventueel verlengd met 3 maanden per 312 gepresteer
de arbeidsdagen in loondienst, vallen zij in beginsel terug op een 
forfaitair bedrag van 156 F.(l64). Samenwonende echtgenoten die 
bewijzen dat zij, in de loop van een kalendermaand, voor alle dagen 
van die maand slechts over wer kloosheidsuitkeringen beschikken, 
waarvan de samengevoegde dagelijkse bedragen het samengevoegde 

(160) Art. 160, '2 en 3, Werkloosheidsbesluit. 
(161) Art. 160, '2, eerste lid, 2°, Werkloosheidsbesluit. 
(162) Art. 160, § 2, Werkloosheidsbesluit. 
(163) Art. 160, § 2, Werkloosheidsbesluit. 
(164) Art. 160, § 3, eerste en tweede lid, Werkloosheidsbesluit. 
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dagelijkse maximumbedrag van de basiswerkloosheidsuitkering ver
meerderd met de toeslag voor verlies van enig inkomen en de aanpas
singstoeslag of toeslag voor gezinslast (samen 600Jo van het maximaal 
in aanmerking komende bedrag van het gemiddeld dagloon) niet 
overschrijden, ontvangen voor elke werkloosheidsuitkering waaro
ver zij beschikken, een toeslag van 49 F.(165). 

AFDELING 2 

Feitelijke scbeiding en werkloosbeidsverzekering 

62. Om te kunnen worden beschouwd als trekker van een enig 
inkomen met gezinslast (de vroegere werknemer-gezinshoofd) voor 
de vaststelling van het bedrag van de werkloosheidsuitkering, moet 
de gehuwde werknemer samenwonen met een echtgenoot of echtge
note die geen beroepsinkomen, noch vervangingsinkomen geniet, 
ongeacht of hij tevens samenwoont met andere personen die al dan 
niet over inkomens beschikken(l66). In geval van feitelijke scheiding 
kan een werknemers derhalve in beginsel niet meer als trekker van 
een enig inkomen met gezinslast beschouwd worden. 

63. De feitelijk gescheiden echtgenoot die werkloos is, kan nog wei 
worden beschouwd als trekker van een enig inkomen met gezinslast, 
als hij samenwoont met een persoon van het andere geslacht die geen 
beroepsinkomen noch vervangingsinkomen geniet(167) of met be
paalde kinderen of verwanten{l68). Is aan deze voorwaarden niet 
voldaan, dan is hij trekker van een enig inkomen zonder gezinslast 
(de vroegere alleenstaande) of ,andere" werknemer (samenwonen
de), naar gelang van het geval. 

64. Het onderzoek naar de gezinstoestand gebeurt op basis van het 
document waarmee de werknemer inlichtingen verschaft over zijn 
gezinstoestand en aan de hand waarvan het bedrag van de uitkering 
zal worden vastgesteld. Bovendien kunnen de personeelsleden van de 
R.V.A. overgaan tot het onderzoeken en het inwinnen van aile 
noodzakelijke inlichtingen{l69). 

(165) Art. 160, § 3, derde lid, Werkloosheidsbesluit. 
(166) Art. 160, § 2, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit. 
(167) Art. 160, § 8, derde lid, Werkloosheidsbesluit. 
(168) Art. 160, § 2, eerste lid, 3°, Werkloosheidsbesluit. 
(169) Pari. Vr. en Antw., Kamer, 1985-86, 3742 (Vr. nr. 156, GABRIELS). 
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AFDELING 3 

Echtscheiding en de werkloosheidsverzekering 

65. In geval van echtscheiding verliest de werknemer in voorkomend 
geval de hoedanigheid van trekker van een enig inkomen met gezins
last, tenzij hij of zij met zijn of haar gewezen echtgenoot zou 
samenwonen of op grond van samenwoning met anderen aanspraak 
zou kunnen maken op deze hoedanigheid(170). 

AFDELING 4 

Concubinaat en de werkloosheidsverzekering 

66. Voor de vaststelling van het bedrag van de werkloosheidsuitke
ring worden de personen van verschillend geslacht die een feitelijk 
gezin vormen, met echtgenoten gelijkgesteld(171). Wanneer deze 
persoon met wie de werkloze samenwoont, geen beroepsinkomen, 
noch vervangingsinkomen geniet, hoort de werkloze thuis in de 
categorie van trekkers van een enig inkomen met gezinslast(172). 
In tegenstelling met wat in de ziektekostenverzekering het geval is, 
komen -in de werkloosheidsregeling enkel heterosexuele relaties in 
aanmerking. Het onderscheid op dit vlak wordt toegeschreven aan 
de afzonderlijke historische groei die beide regelingen hebben ge
kend(l73). 
Dat in de regeling van de werkloosheidsuitkeringen vooral, volgens 
sommigen zelfs uitsluitend(174), de bijzit wordt bedoeld, blijkt uit 
de verwijzing naar het geslacht van de betrokkene. 
Geniet de persoon van het andere geslacht wei een beroeps- of 
vervangingsinkomen, dan hoort de werkloze thuis in de categorie van 
de ,andere werknemers", d.i. de samenwonenden(175). 

67. Voor de bepaling van het bedrag van de dagelijkse werkloos
heidsuitkering, gelden derhalve ten aanzien van de in concubinaat 
levende werkloze dezelfde regelen als voor de gehuwde werkloze. 

(170) Art. 160, § 2, 3 en 8, derde lid, Werkloosheidsbesluit. 
(171) Art. 160, § 8, derde lid, Werkloosheidsbesluit. 
(172) Art. 160, § 2, eerste lid, 2°, Werkloosheidsbesluit. 
(173) Pari. Vr. en Antw., Senaat, 1982-83, 15 februari 1983, 674. 
(174) Arbrb. Charleroi, 25 mei 1984, T.S.R., 1984, 342. 
(175) Art. 160, § 2 en 3, Werkloosheidsbesluit. 
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HOOFDSTUK V 

DE GEZINSBIJSLAGREGELING 

AFDELING 1 

Het huwelijk en de gezinsbijslagregeling 

§ 1. Rechthebbenden 

A. Werknemers 

68. In de aanwijzing van de rechthebbende speelt het huwelijk 
slechts een beperkt rol, met name voor het recht op kinderbijslag van 
de verlaten echtgenote, de wezen, de weduwen, de minder-validen en 
de studenten. Daarop wordt hier niet verder ingegaan. 

176. Over het recht op kinderbijslag van de verlaten echtgenote, 
wordt gehandeld bij de bespreking van de gevolgen van de feitelijke 
scheiding in de gezinsbijslagregeling voor werknemers. Hier wordt 
er alleen op gewezen dat er geen sprake kan zijn van verlaten 
echtgenote zonder huwelijk. 

B. Zelfstandigen 

69. Zoals in de werknemersregeling heeft het huwelijk van de overle
vende ouder gevolgen op het recht op gezinsbijslag van de weduwen 
en de wezen. Van rechthebbende minder-validen en studenten is in 
deze regeling geen sprake, aangezien deze gevallen van veralgeme
ning van het recht op gezinsbijslag verbonden werden aan de werkne
mersregeling. Bij een en ander wordt hier niet stilgestaan. 

§ 2. Rechtgevende kinderen 

A. Werknemers 

70. Het huwelijk geeft de kinderen van de echtgenoot recht op 
kinderbijslag, of het nu om de eigen kinderen gaat van een echtge
noot, dan wei om gemeenschappelijke kinderen van de echtgeno
ten(176). Dit geldt ook voor 

de kinderen die door de echtgenoot zijn geadopteerd of gewettigd 
door adoptie of voor wie de echtgenoot pleegvoogd is(177); 

(176) Art. 51, tweede lid, 1°, Kinderbijslagwet werknemers. 
(177) Art. 51, tweede lid, 2°, Kinderbijslagwet werknemers. 
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de natuurlijke kinderen die door de echtgenoot zijn erkend of in 
wier geboorteakte de naam van de echtgenote als moeder vermeld 
wordt(178); 

- de sedert tenminste 3 maanden van hetzelfde gezin deel uitmaken
de natuurlijke of wettige kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
neven en nichten van de echtgenoot(179). 

71. Om recht te geven op kinderbijslag moeten de kinderen aan 
bepaalde voorwaarden, o.a. inzake leeftijd, voldoen(180). De kin
derbijslag wordt verleend tot 25 jaar ten behoeve van bepaalde 
kinderen die enkel huishoudelijke arbeid verrichten in bepaalde 

--gezinnen-;-doch-telkens-moet-het-gaan-om-ongehuwde-kin-dererr(-t-8-t-)-. -----

B. Zelfstandigen 

72. Precies zoals in de werknemersregeling, is het huwelijk een van 
de elementen van de vereiste band tussen de rechthebbende en de 
rechtgevende kinderen. 
De gewone rechthebbenden doen recht op gezinsbijslag ontstaan ten 
voordele van de eigen kinderen van de echtgenoot en de gemeen
schappelijke kinderen van de echtgenoten(182). Ook de kinderen die 
door de echtgenoot van de rechthebbende zijn aangenomen of gewet
tigd door adoptie, deze over wie de echtgenoot pleegvoogd is, de 
natuurlijke kinderen die door de echtgenoot zijn erkend, deze die niet 
erkend zijn maar in wier geboorteakte de naam van de echtgenote 
van de rechthebbende is vermeld, als deze laatste de man is en de 
wettige of natuurlijke kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en 
nichten van de echtgenoot die sedert tenminste 3 maanden deel 
uitmaken van zijn gezin, geven recht op gezinsbijslag(183). 

§ 3. Bijslagtrekkenden 

A. Werknemers 

73. Volgens artikel203, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek gaan 
de echtgenoten door de enkele daad van het huwelijk samen de 

(178) Art. 51, tweede lid, 3°, Kinderbijslagwet werknemers. 
(179) Art. 51, tweede lid, 4°, Kinderbijslagwet werknemers. 
(180) Art. 62-63, Kinderbijslagwet werknemers. 
(181) Art. 62, § 3, Kinderbijslagwet werknemers. 
(182) Art. 15, § 1, eerste lid, 1°, K.B. 8 april 1976. 
(183) Art. 15, § 1, eerste lid, 2°, 3°, 4° en 5°, K.B. 8 april 1976. 
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verbintenis aan om hun kinderen kost, onderhoud en opvoeding te 
verschaffen. 
De kinderbijslag en bet kraamgeld worden evenwel in beginsel aan 
de moeder uitbetaald(184). De wetgever wijkt bier dus in feite af van 
de voormelde regel van bet Burgerlijk Wetboek, aangezien de moe
der vermoed wordt de opvoedingstaak over haar kinderen uit te 
oefenen(l85). Alleen wanneer de moeder niet werkelijk bet kind 
grootbrengt, worden de bijslagen betaald aan de natuurlijke persoon 
of de rechtspersoon die deze taak vervult(l86). 
Niets verzet zich echter ertegen dat de moeder volmacbt verleent aan 
haar echtgenoot of aan een ander gezinslid om de kinderbijslag te 
innen(187). 
Sinds 1 september 1985 wordt de kinderbijslag aan bet rechtgevend 
kind zelf uitbetaald als bet gebuwd is(188), doch in bet belang van 
bet kind kunnen de vader, de adoptant, de pleegvoogd, de voogd, 
de toeziende voogd, de curator of de rechthebbende, naargelang van 
bet geval, tegen de betaling aan bet rechtgevend kind verzet aanteke
nen bij de vrederechter(189). 

B. Zeljstandigen 

74. De gezinsbijslagregeling van de zelfstandigen wijkt zoals die van 
de werknemers bij de aanwijzing van de bijslagtrekkende af van de 
regel van artikel203, eerste lid, van bet Burgerlijk Wetboek, die de 
verplichting tot onderhoud en opvoeding van de kinderen aan beide 
ecbtgenoten oplegt. 
In de zelfstandigenregeling komt ecbter de vader van bet rechtgevend 
kind als eerste bijslagtrekkende in aanmerking. De moeder wordt 
slechts bijslagtrekkende wanneer zij daartoe de wens uitdrukt en 
indien er geen verzet is van de vader of deze laatste onbekend of 
overleden is(190). 

75. Zoals in de werknemersregeling wordt de kinderbijslag aan bet 

(184) Art. 69, § 1, eerste lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(185) STEELS, A., ,De ontwikkeling van de wetgeving over de gezinsbijslagen", in De 
ontwikkeling van de Belgische wetgeving van sociale zekerheid 1965-1970, INSTITUUT vooR 
SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT (ed.), Leuven, K.U.L., 1971, 140. 
(186) Art. 69, § 1, tweede lid, Kinderbijs!agwet werknemers. 
(187) C.A.C.B.Z., K.C. 132/5705, 5 december 1957, B.T.S.Z., 1960, 1314. 
(188) Art. 69, § 2, eerste lid, 1°, Kinderbijslagwet werknemers. 
(189) Art. 69, § 3, Kinderbijslagwet werknemers. 
(190) Art. 31, § 1, eerste lid, 1° en 2°, K.B. 8 april 1976. 
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rechtgevend kind zelf uitbetaald wanneer het gehuwd is, doch kan 
daartegen door de belanghebbenden verzet worden aangetekend bij 
de vrederechter(191). 

AFDELING 2 

Feitelijke scheiding en de gezinsbijslagregeling 

§ 1. Werknemers 

A. Rechthebbenden 

76. Iedere werknemer heeft recht op kinderbijslag voor zijn eigen 
kinderen, de eigen kinderen van zijn echtgenoot, de gemeenschappe
lijke kinderen van de echtgenoten, de kinderen die door hem of de 
echtgenoot geadopteerd of gewettigd door adoptie zijn of voor wie 
hij of zijn echtgenoot pleegvoogd is, voor de natuurlijke kinderen 
die door hem of zijn echtgenoot zijn erkend en voor zijn sedert 
tenminste 3 maanden van hetzelfde gezin deel uitmakende wettige of 
natuurlijke kleinkinderen en achterkleinkinderen, neven en nichten 
of deze van zijn echtgenoot(192). De feitelijke scheiding speelt daar
bij geen enkele rol. 

77. Daarnaast ontstaat een eigen recht op kinderbijslag voor de geen 
winstgevende beroepsbezigheid uitoefende echtgenoot of echtgenote 
die verlaten wordt door zijn vrouw of haar man en tengevolge van 
die verlating geen recht op kinderbijslag meer heeft. 

Onder verlating moet de toestand worden verstaan waarin de echtge
noot of echtgenote verkeert wiens echtgenote of echtgenoot ver
dwijnt zonder persoonlijk of beroepsadres na te laten, zodat het 
onmogelijk is te weten welk kinderbijslagfonds bevoegd is en of het 
recht op gezinsbijslagen nog bestaat of behouden werd(193). Het 
recht op kinderbijslag bestaat zelfs indien later zou blijken dat de 
echtgenote of echtgenoot niet werkte gedurende de periode van 
verlating en hij normaal geen recht kinderbijslag zou hebben doen 
ontstaan(194). 

(191) Art. 31, § a, tweede lid, 1°, K.B. 8 april 1976. 
(192) Art. 51, tweede lid, 1°, 2°, 3° en 4°, Kinderbijslagwet werknemers. 
(193) VANDERVORST, P., ,Le maintien du droit aux prestations familiales en faveur de 
l'epouse separee de fait, separee de corps ou divorcee", J. T. T., 1970, 106. 
(194) STEELS, A., ,De ontwikkeling van de wetgeving over de gezinsbijslagen", in De 
ontwikkeling van de Belgische Wetgeving inzake sociale zekerheid 1965-1970, lNSTITUUT vooR 
SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT (ed.), Leuven, K.U.L., 1971, 130. 
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Dit recht is afhankelijk van de aangifte van de verlating door de 
verlaten echtgenoot of echtgenote bij de vrederechter van zijn of haar 
woonplaats of van de neerlegging van een klacht bij de brigadebevel
hebber van de rijkswacht of de politiecommissaris van zijn of haar 
woonplaats, binnen drie maanden na de verlating(195). 
Een echtgenoot of echtgenote wordt niet als verlaten beschouwd, 
indien zijn vrouw of haar man van haar of zijn vrijheid werd beroofd 
krachtens een veroordeling, een maatregel van voorlopige hechtenis 
of een beslissing genomen met toepassing van de wet van 1 juli 1964 
tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoon
temisdadigers of van de wet van 27 november 1891 tot beteugeling 
der landloperij en de bedelarij(196). 
Het recht op kinderbijslag ontstaat ten behoeve van 

de door de verlaten echtgenote of echtgenoot opgevoede kinderen 
die deel uitmaken van het gezin op het tijdstip van de verlating; 
de gemeenschappelijke kinderen die hij of zij opvoedt en die 
werden geboren binnen zes maanden nade verlating(197). 

Het recht op kinderbijslag wordt toeg~kend vanaf cie verlating totdat 
het jongste kind dat deel uitmaakt van het gezin op het ogenblik van 
de verlating of binnen 6 maanden daarna wordt geboren, de leeftijd 
van drie jaar heeft bereikt en minstens voor een periode van twaalf 
maanden(198). Gedurende deze periode heeft de betrokkene de 
gelegenheid door persoonlijke arbeid zelf rechthebbende te worden 
op gezinsbijslag of een andere rechthebbende te vinden. Is dit niet 
het geval, dan kan hij of zij nog altijd een beroep doen op de 
gewaarborgde gezinsbijslag. 
De kinderbijslag is verschuldigd door het kinderbijslagfonds, de 
overheid of de openbare instelling die laatst bevoegd was voor het 
uitkeren van de kinderbijslag in hoofde van de man of de vrouw die 
zijn echtgenote of haar echtgenoot verliet(199). 
Voorwaarden voor dit recht op kinderbijslag zijn: 
- de man die zijn echtgenote of de vrouw die haar echtgenoot 

verlaat, moet in de loop van de twaalf maanden die het tijdstip 
van de verlating onmiddellijk voorafgaan, de voorwaarden ver
vuld hebben om aanspraak te maken op tenminste zes maande
lijkse forfaitaire bijslagen krachtens de Kinderbijslagwet werkne-

(195) Art. 55, derde lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(196) Art. 55, zesde lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(197) Art. 55, eerste lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(198) Art. 55, tweede lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(199) Art. 55, vijfde lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
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mers, de Kinderbijslagwet gedetineerden of het K.B. nr. 49 van 
24 oktober 1967 betreffende de gezinsbijslag voor werklo
zen(200); 
er mag geen ander recht bestaan in de regeling van de werknemers 
of in die van de zelfstandigen(201). 

78. De verhoogde kinderbijslag - de zogenaamde wezenbijslag -
wordt slechts verleend indien de overlevende vader of moeder geen 
nieuw huwelijk aangaat en geen huishouden vormt(202). Ook de 
weduwe van een werknemer of een gepensioneerde werknemer ver
werft slechts kinderbijslag ten behoeve van de kinderen die op het 
ogenblik van het overlijden van haar echtgenoot deel uitmaken van 
het gezin en er blijven deel van uitmaken indien zij geen nieuw 
huwelijk aangaat en geen huishouden vormt(203). Hetzelfde geldt 
voor de overlevende echtgenoot van een minder-valide ten behoeve 
van de door hem grootgebrachte kinderen voor wie de minder-valide 
op het ogenblik van zijn overlijden aanspraak kon maken op kinder
bijslag(204), voor de overlevende echtgenoot van een student van 
minder dan 25 jaar ten behoeve van de door hem grootgebrachte 
kinderen voor wie de student op het ogenblik van zijn overlijden 
aanspraak kon maken op kinderbijslag(205) en de overlevende echt
genoot van de persoon die verbonden is door een leerovereenkomst 
bedoeld bij de wet van 19 juli 1983 op het leerlingenwezen voor 
beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst ten behoeve van 
de door hem grootgebrachte kinderen voor wie die persoon als 
dusdanig op het ogenblik van zijn overlijden aanspraak kon maken 
op kinderbijslag(206). 
In geval van een nieuw huwelijk gaan de hierboven bedoelde rechten 
dus teniet, doch zij kunnen opnieuw ingeroepen worden, niet aileen 
wanneer aan bet huwelijk een einde komt door overlijden of echt
scheiding, maar ook wanneer de hertrouwde persoon van tafel en bed 
gescheiden is en geen huishouden vormt(207). 

(200) Art. 55, vierde lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(201) Art. 55, zevende lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(202) Art. 56bis, § 2, eerste lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(203) Art. 56 quater, tweede lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(204) Art. 56quinquies, § 3, tweede lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(205) Art. 56sexies, § 3, tweede lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(206) Art. 8, § 3, K.B. 13 augustus 1984 tot uitvoering van art. 44 van de herstelwet van 31 
juli 1984. 
(207) Art. 56bis, § 2, tweede lid, art. 56quater, derde lid, art. 56quinquies, § 3, derde lid 
en art. 56sexies, § 3, derde lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
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Wat gebeurt echter indien het nieuw huwelijk eindigt op een feitelijke 
scheiding en de betrokkene geen huishouden vormt? In wezen is de 
situatie alsdan dezelfde als in het geval van scheiding van tafel en bed: 
de overlevende komt terug aileen te vallen, zodat er geen reden meer 
is om hem het voordeel van de bijslag of de verhoogde bijslag te 
ontzeggen. 
Op grond van deze redenering werd geargumenteerd dat, hoewel 
daarvan in de wettekst geen sprake is, de feitelijke scheiding zou 
moeten worden gelijkgesteld met scheiding van tafel en bed. Dit zou 
kunnen op grond van de autonomie van het sociaal recht, dat niet 
noodzakelijk dezelfde begrippen hanteert als het burgerlijk recht. 
Door feitelijke scheiding gelijk te stellen met scheiding van tafel en 
bed zou het doel van de Kinderbijslagwet werknemers beter gediend 
zijn dan met de klassieke interpretatie volgens welke het burgerlijk 
recht het gemeen recht is waarvan de begripsbepalingen moeten 
worden toegepast als de wet ze niet duidelijk terzijde schuift(208). 
Terecht werd een dergelijke, ,autonomistische'' interpretatie verwor
pen op grond van de duidelijkheid van de wettekst en hetgeen naar 
voren was gekomen bij de parlementaire voorbereiding: met schei
ding van tafel en bed wordt de procedure bedoeld waarvan sprake 
in het Burgerlijk Wetboek(209). Dit belet niet dat kan worden 
betreurd dat de wetgever niet tevens de feitelijke scheiding heeft in 
aanmerking genomen als oorzaak voor het herleven van het recht op 
verhoogde kinderbijslag. Inderdaad, zoals zij thans gesteld is, heeft 
de wetsbepaling slechts betrekking op een miniem aantal werkne
mers, terwijl werknemers of weduwen van werknemers die ingevolge 
financiele omstandigheden ertoe genoopt werden feitelijk gescheiden 
van hun echtgenoot te leven, het hoger vermelde voordeel niet 
genieten. De beperking tot scheiding van tafel en bed wekt des te meer 
verwondering aangezien het onregelmatig gezin steeds op gelijke voet 
met het regelmatig gezin werd behandeld door de gezinsbij
slagregeling voor werknemers(210). 

(208) VAN LANGENDONCK, J., ,Overzicht van rechtspraak: gezinsbijslagen (1974-1976), 
B.T.S.Z., 1977, 916-917. 
(209) Arb h. Bergen, 20mei 1975, J. T. T., 1975,219 enJur. Liege, 1975-76, 298; Arbh. Bergen, 
4 januari 1985, J.T.T., 1985, 459. 
(210) WYNANTS, M. en CARMELIET, W., ,De wet van 4 juli 1969 tot wijziging van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers en haar uitvoeringsbe
sluit", B.T.S.Z., 1969, 1362-1363. 
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B. Rechtgevende kinderen 

79. Bij feitelijke scheiding geeft het ongehuwde kind dat geen andere 
dan huishoudelijke arbeid verricht in een gezin waarin de ouders in 
feite gescheiden zijn en de aileen gebleven ouder ofwel beroepsarbeid 
verricht ofwel volledig ongeschikt is het huishouden te verzorgen, 
recht op kinderbijslag tot 25 jaar(211). 

C. Bijslagtrekkenden 

80. De kinderbijslag en het kraamgeld worden aan de moeder be
taald(212). Dit is ook het geval bij feitelijke scheiding. 

---Inaien de moeaer h-erklnd-nt-erwerkelijrgro-otbren-gr;-wordrd..-----
kinderbijslag uitbetaald aan de natuurlijke persoon of de rechtsper-
soon die deze taak vervult(213). Dit kan, in geval van feitelijke 
scheiding, de vader zijn, die daarvan dan evenwel het bewijs moet 
leveren. Aile rechtsmiddelen kunnen daarvoor worden aangewend, 
met dien verstande dat de kinderbijslagfondsen formulieren beschik-
baar hebben aan de hand waarvan dit bewijs kan worden geleverd 
door twee getuigen die geen bloedverwanten zijn en ook geen aanver-
wanten tot de tweede graad inbegrepen(214). 
In het belang van het kind kan de vader, de adoptant, de pleegvoogd, 
de toeziende voogd, de curator of de rechthebbende, naargelang van 
het geval, verzet aantekenen tegen de betaling aan de moeder(215). 

§ 2. Zeljstandigen 

A. Rechthebbenden 

81. Ook de rechthebbenden op gezinsbijslag in de regeling van de 
zelfstandigen doen het recht op gezinsbijslag ontstaan ten gunste van 
hun eigen kinderen, die van hun echtgenoot, de gemeenschappelijke 
kinderen van de echtgenoot, de kinderen die door hen of door hun 
echtgenoot zijn aangenomen of gewettigd door adoptie, de natuurlij
ke kinderen die door hen of hun echtgenoot zijn erkend en de 
natuurlijke kinderen die niet erkend zijn maar in wier geborrteakte 
is vermeld, hetzij de naam van de moeder indien zij rechthebbende 
is, hetzij de naam van de echtgenote van de rechthebbende indien 

(211) Art. 62, § 3, 1°, Kinderbijslagwet werknemers. 
(212) Art. 69, § 1, eerste lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(213) Art. 69, § 1, tweede lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(214) Part. Vr. en Antw., Kamer, 1985-86, 3399 (Vr. nr. 128, CoEME) 

(215) Art. 69, § 3, Kinderbijslagwet werknemers. 
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deze laatste de man is(216). De feitelijke scheiding tussen de echtge
noten speelt hierbij, evenmin als in de werknemersregeling, een rol. 

82. De voor de werknemers bestaande regeling voor verlaten echtge
noten bestaat niet voor de zelfstandigen. 

B. Rechtgevende kinderen 

83. In de zelfstandigenregeling zijn er geen kinderen die, zoals in de 
regeling voor werknemers, tot 25 jaar recht geven op kinderbijslag 
wanneer zij huishoudelijke werkzaamheden verrichten. 

C. Bijslagtrekkenden 

84. In de rangorde van de bijslagtrekkenden komt eerst de vader, 
daarna de moeder van de rechtgevende kinderen, indien zij daartoe 
de wens uitdrukt en indien er geen verzet is van de vader of indien 
deze laatste onbekend of overleden is(217). De feitelijke scheiding 
van de echtgenoten speelt daarbij geen enkele rol. 

AFDELING 3 

Echtscheiding en de gezinsbijslagregeling 

§ 1. Werknemers 

A. Rechthebbenden 

85. Bepaalde rechten of verhoogde rechten in de gezinsbijslagrege
ling voor werknemers worden slechts toegekend indien de overleven
de ouder niet hertrouwt en geen huishouden vormt. Zij herleven in 
geval van echtscheiding. Het gaat hier om de wezenbijslag verleend 
aan de overlevende vader of moeder(218), de kinderbijslag verwor
ven door de weduwe van een werknemer of een gepensioneerd 
werknemer voor de kinderen die op het ogenblik van het overlijden 
van haar echtgenoot deel uitmaken van het gezin en er blijven deel 
van uitmaken(219), de wezenbijslag voor de halve wezen van een 
minder-valide vader of moeder(220), de kinderbijslag waarop de 
overlevende echtgenoot van een minder-valide gerechtigd is voor de 

(216) Art. 15, § 1, 1° t.e.m. 5°, K.B. 8 april 1976. 
(217) Art. 31, § 1, eerste lid, 1 o en 2°, K.B. 8 april 1976. 
(218) Art. 56 bis, § 2, Kinderbijslagwet werknemers. 
(219) Art. 56quater, § 2, Kinderbijslagwet werknemers. 
(220) Art. 56quinquies, § 2, Kinderbijslagwet werknemers. 
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door hem grootgebrachte kinderen(221), en de kinderbijslag ten 
behoeve van de halve wees van een ,student"(222). In tegenstelling 
met wat zich in de voornoemde gevallen voordoet, leidt de echtschei
ding van de overlevende echtgenoot van een ,student" niet tot het 
opnieuw ontstaan van het recht op kinderbijslag dat op die grond 
wordt toegekend aan de overlevende echtgenoot voor de door hem 
opgevoede kinderen voor wie de ,student" op het ogenblik van zijn 
overlijden als dusdanig aanspraak kan maken(223). 
In geval van feitelijke scheiding van de echtgenoten tijdens de echt
scheidingsprocedure, is er geen enkele reden om de verhoogde wezen
bijslag toe te kennen vooraleer het huwelijk van de overlevende 
echtgenoot ontbonden is door de overschrijving in de registers van 
de burgerlijke stand van het vonnis waarbij de echtscheiding wordt 
toegestaan(224). 

B. Rechtgevende kinderen 

86. Het recht op kinderbijslag steunt op een band tussen de recht
hebbenden op gezinsbijslagen en de rechtgevende kinderen. Deze 
band steunt op afstamming, aanverwantschap, zijverwantschap of 
feitelijk gezinsverband. 
De echtscheiding maakt een einde aan de aanverwantschap die het 
huwelijk in het Ieven riep. Aldus zou normalerwijze ook de aan
spraak van een werknemer op gezinsbijslag voor de eigen kinderen 
van zijn echtgenoot, de door zijn echtgenoot geadopteerde of door 
adoptie gewettigde kinderen, de kinderen voor wie de echtgenoot 
pleegvoogd is en de door de echtgenoot erkende natuurlijke kinde
ren, moeten verdwijnen(225). Dit is nochtans niet het geval wanneer 
die kinderen van het gezin van de werknemer deel blijven uitmaken. 
Iedere werknemer heeft inderdaad recht op kinderbijslag voor de van 
zijn gezin deel uitmakende kinderen van de ex-echtgenoot(226). Deel 
uitmaken van hetzelfde gezin betekent samenwonen. De gezamenlij
ke inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister kan zulks, 
tot bewijs van het tegendeel, aantonen(227). Alleen wanneer deze 

(221) Art. 56quinquies, § 3, Kinderbijslagwet werknemers. 
(222) In de ruime zin van art. 56sexies, § 1, Kinderbijslagwet werknemers. 
(223) Art. 56sexies, § 3, tweede lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(224) C.A.B.Z., K.C. 132/6550 van 10 september 1968, B. T.S.Z., 1970, 1239, noot VANDER 
VORST, P. 
(225) Art. 51, tweede lid, 1°, 2° en 3°, Kinderbijslagwet werknemers. 
(226) Art. 51, tweede lid, T, Kinderbijslagwet werknemers. 
(227) MILLET, G., ,Vereiste banden tussen de rechthebbende en het kind voor de toekenning 
van de kinderbijslag in de werknemersregeling", B. T.S.Z., 1984, 561. 
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kinderen zijn gezin verlaten, houdt het recht op kinderbijslag van de 
gewezen echtgenoot-werknemer dus op te bestaan. 
Eenzelfde regeling wordt toegepast ten aanzien van de sedert tenmin
ste 3 maanden van hetzelfde gezin deel uitmakende wettige en natuur
lijke kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten van de 
echtgenoot. De wet bepaalt dat de werknemer ook voor de voor
noemde verwanten van de gewezen echtgenoot het recht op kinder
bijslag behoudt(228). Het recht op kinderbijslag voor de kinderen die 
deel uitmaken van het gezin van aanverwante ooms of tantes, groot
ouders of overgrootouders, blijft derhalve bestaan door de band van 
aanverwantschap in stand te houden na het einde van het huwelijk 
die deze aanverwantschap deed ontstaan(229). 

87. De kinderbijslag wordt verleend tot 25 jaar ten behoeve van het 
ongehuwde kind dat geen andere dan huishoudelijke arbeid verricht 
in een gezin waarin de ouders uit de echt gescheiden zijn en de alleen 
gebleven ouder ofwel beroepsarbeid verricht ofwel volledig onge
schikt is het huishoudwerk te verzorgen(230). 

C. Bijslagtrekkenden 

88. De bijslagtrekkende zal de moeder zijn als zij het kind werkelijk 
grootbrengt(231). Zoals tijdens het huwelijk, kan het ook de vader 
zijn indien die de opvoeding en het onderhoud van het kind verzorgt. 
Het criterium is derhalve het werkelijk grootbrengen van het kind; 
de echtscheiding als dusdanig speelt hierbij geen enkele rol. 

§ 2. Zeljstandigen 

A. Rechthebbenden 

89. Zoals in de werknemersregeling wordt het recht op gezinsbijslag 
in een aantal gevallen slechts toegekend indien de overlevende ouder 
niet hertrouwt en geen huishouden vormt en herleeft het bij echt
scheiding. In de regeling voor zelfstandigen zijn er echter slechts twee 
dergelijke gevallen. 
De langstlevende echtgenoot van een zelfstandige die rechthebbende 

(228) Art. 51, tweede lid, 4°, Kinderbijslagwet werknemers. 
(229) Verslag aan de Koning bij het K.B. nr. 207 van 13 september 1983 tot wijziging van de 
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, B.S., 22 september 
1983, 11.885. 
(230) Art. 62, § 3, 1°, Kinderbijslagwet werknemers. 
(231) Art. 69, § 1, eerste lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
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is op gezinsbijslag in de regeling van de zelfstandigen, verliest deze 
hoedanigheid wanneer hij hertrouwt of een huishouden vormt(232). 
Hij bekomt opnieuw zijn hoedanigheid van rechthebbende indien 
hij, na te zijn hertrouwd, uit de echt scheidt en geen huishouden 
vormt, omdat alsdan de oorzaak van de uitsluiting ophoudt(233). 

90. Hetzelfde geldt voor de rechthebbende wees van vader of moe
der, die zijn hoedanigheid van rechthebbende verliest indien de 
overlevende vader of moeder hertrouwd is of een huishouden vormt. 
Hij bekomt opnieuw de hoedanigheid van rechthebbende, indien de 

___ ,oorzaalLv:an_uitsluiting_ophoud.Lte_hestaan,_ondeLandere__W3.nn""e~erL__ ___ _ 
de overlevende ouder uit de echt scheidt en geen huishouden 
vormt(234). 

B. Rechtgevende kinderen 

91. Zoals in de werknemersregeling, doet de gewone rechthebbende 
op gezinsbijslag voor zelfstandigen het recht op gezinsbijslag ont
staan ten gunste van de kinderen van zijn ex-echtgenoot op voor
waarde dat deze kinderen deel uitmaken van zijn gezin(235) en ten 
voordele van de kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nich
ten van de gewezen echtgenoot die sedert tenminste 3 maanden deel 
uitmaken van zijn gezin(236). Het deel uitmaken van het gezin van 
de rechthebbende is inderdaad een voldoende aanknopingspunt tus
sen de rechthebbende gewezen echtgenoot en het rechtgevend kind 
van de gewezen medeechtgenoot. 

C. Bijslagtrekkenden 

92. In de zelfstandigenregeling is in beginsel de vader van het recht
gevend kind bijslagtrekkende. De moeder wordt bijslagtrekkende 
indien zij daartoe de wens uitdrukt en er geen verzet is van de 
vader(237). Ook hier heeft de echtscheiding geen enkele invloed op 
de aanwijzing van de bijslagtrekkende. 

(232) Art. 8, § 2, eerste lid, K.B. 8 april 1976. 
(233) Art. 8, § 2, tweede lid, K.B. 8 april 1976. 
(234) Art. 9, § 2, tweede lid, K.B. 8 april 1976. 
(235) Art. 15, § 1, eerste lid, 7°, K.B. 8 april 1976. 
(236) Art. 15, § 1, eerste lid, 6°, K.B. 8 april 1976. 
(237) Art. 31, § 1, 1° en 2°, K.B. 8 april 1976. 
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AFDELING 4 

Concubinaat en de gezinsbijslagregeling 

§ 1. Werknemers 

A. Rechthebbenden 

93. Dewees van vader of moeder is onder bepaalde voorwaarden 
gerechtigd op de zogenaamde wezenbijslag(238). Dit geldt ook voor 
de wees van een minder-valide vader of een minder-valide moeder 
die niet zelf of wiens overleden ouder niet zelf rechthebbende op 
wezenbijslag was of is(239). De kinderbijslag wordt nochtans tegen 
de gewone bedragen verleend, indien de overlevende vader of moeder 
en huishouden vormt. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt 
als huishouden aangezien elke samenwoning van personen van ver
schillend geslacht, behalve wanneer de personen bloed- of aanver
wanten zijn tot en met de derde graad(240). Het terugvallen op de 
bedragen van de gewone kinderbijslag gebeurt niet indien de wees 
door zijn overleden ouder verlaten is(241). Dewees wordt opnieuw 
gerechtigd op wezenbijslag wanneer aan het ,huishouden vormen" 
een einde komt(242). 
De bijzondere kinderbijslag voor wezen heeft tot doel de zwaardere 
last op te vangen die kinderen betekenen voor een alleen overblijven
de ouder. Vandaar dat dit voordeel wordt ongedaan gemaakt wan
neer de overlevende ouder de steun krijgt van een p~rsoon met wie 
hij samenwoont. Het vormen van een huishouden wordt met het 
aangaan van een nieuw huwelijk gelijkgesteld om het concubinaat 
niet te bevoordelingen ten opzichte van het huwelijk(243). Deze 
gelijkstelling is nochtans voor kritiek vatbaar omdat zij meer de 
kinderen dan de in concubinaat levende personen treft. Inderdaad, 
de kinderbijslag is in beginsel bestemd voor de rechtgevende kinde
ren. Die ontneemt men de verhoging van het bedrag van de kinderbij
slag in geval van concubinaat net zoals in geval van een nieuw 
huwelijk van de overlevende ouder, terwijl er in het eerste geval geen 

(238) Art. 56bis, § 1, Kinderbijslag werknerners. 
(239) Art. 56 quinquies, § 2, eerste lid, Kinderbijslagwet werknerners. 
(240) Art. 56bis, § 2, eerste lid, en art. 56quinquies, § 2, tweede lid, Kinderbijslagwet 
werknerners. 
(241) Art. 56 bis, § 2, derde lid, en art. 56 quinquies, § 2, vierde lid, Kinderbijslagwet 
werknerners. 
(242) Art. 56 bis, § 2, tweede lid, en art. 56 quinquies, § 2, vierde lid, Kinderbijslagwet 
werknerners. 
(243) VANDENBERGHE, H., o.c., 61, nr. 39. 
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enkele bijdrageverplichting in de lasten van het huishouden bestaat, 
in het tweede geval wel. De wetgever heeft weliswaar willen vermij
den dat door de verhoging van het bedrag enkel te ontnemen in geval 
van een nieuw huwelijk, de mensen zouden aangezet worden niet te 
hertrouwen(244), doch het is merkwaardig dat een gelijkstelling van 
huwelijk en concubinaat wel voorkomt in de gezinsbijslagregeling, 
die vooral de kinderen van de in concubinaat levende personen 
aanbelangt, en bijvoorbeeld niet inzake het overlevingspensioen, dat 
de in concubinaat levenden zelf rechtstreeks betreft(245). 

94. Wat moet worden begrepen onder de woorden ,een huishouden 
vormen" en ,samenwonen"? 
Volgens een uitspraak van de Werknemersraad in beroep te Antwer
pen beogen deze uitdrukkingen het concubinaat en niet de materiele 
samenwoning zoals die zich voordoet bij huurders, pensiongasten, 
enz. Zij veronderstellen een financiele afhankelijkheid(246). Deze 
uitspraak werd weliswaar vernietigd door het Hof van Cassatie, doch 
wegens het niet beantwoorden van conclusies(247); ten onrechte werd 
derhalve beweerd dat dit arrest het be grip , ,een huishouden vormen'' 
uitlegt als eenvoudig samenwonen(248). 
De vroeger bestaande Commissie van advies en consulatie inzake 
betwiste zaken gaf dezelfde interpretatie aan de besproken termen. 
De toestand bedoeld door de woorden ,een huishouden vormen" is 
die welke wordt tot stand gebracht door personen van verschillend 
geslacht die zich tegenover elkaar gedragen alsof zij gehuwd waren. 
,Samenwoning" betekent dat een persoon met een of meer andere 
personen woont. Het Ievert een vermoeden op van het vormen van 
een huishouden. Dit vermoeden mag door alle rechtsmiddelen wor
den weer legd(249). In eerste instantie volstaat het dus te onderzoeken 
of er aldan niet samenwoning bestaat(250). Is dit het geval, dan kan 
de betrokkene aantonen dat er geen sprake is van buitenechtelijk 

(244) MAGREZ, M., ,De bijzondere Kinderbijslag", B. T.S.Z., 1972, 1037. 
(245) JEANMART, N., o.c., 39-40, nr. 15. 
(246) Wrr. Ber. Antwerpen, 13 maart 1962, T.S.R., 1962, 138 en de in de noot aangehaalde 
rechtspraak en rechtsleer. 
(247) Cass., 31 maart 1964, Pas., 1964, I, 575 en J.T., 1964, 344. 
(248) GoETHALS, H., ,Overzicht van de actuele rechtspraak inzake kindertoeslag voor 
loontrekkenden en zelfstandigen", T.S.R., 1967, 303. 
(249) C.A.C.B.Z., K.C. 132/3436, 17 mei 1966, Doc. R.K. W., 1969,312 enB.T.S.Z., 1968, 
936. 
(250) Wrr. Ber. Brussel, 4 februari 1965, T.S.R., 1965, 232. 
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samenwonen(251), b.v. in het geval van de werkgever die samen
woont met zijn vrouwelijke dienstbode of het geval van de voogd die 
samenwoont met zijn vrouwelijke pupil(252). 

95. Dewees van een ,student"(253) is gerechtigd op gewone kinder
bijslag indien op het ogenblik van het overlijden van de vader of van 
de moeder, een van hen ten behoeve van het kind als dusdanig 
aanspraak kon maken op kinderbijslag, op voorwaarde dat de over
levende echtgenoot geen nieuw huwelijk heeft aangegaan en geen 
huishouden vormt in de hoger uiteengezette zin(254). De wegens het 
aangaan van een nieuw huwelijk of wegens het vormen van een 
huishouden teloorgegane kinderbijslag wordt opnieuw toegekend 
wanneer dat huishouden wordt ontbonden of wanneer de hertrouwde 
echtgenoot van tafel en bed gescheiden is en geen huishouden vormt. 
Daarentegen geldt dezelfde bepaling niet ten aanzien van het recht 
op kinderbijslag van de overlevende echtgenoot van een ,stu
dent"(255). Het recht van die overlevende echtgenoot neemt een 
einde wanneer hij een huishouden vormt, doch herleeft niet bij 
beeindiging van het huishouden(256). 

96. Gelijkaardige bepalingen als voor wezen bestaan er voor de 
weduwe, de overlevende echtgenoot van een minder-valide, de over
levende echtgenoot van een student en de overlevende echtgenoot van 
de persoon die verbonden is door een leerovereenkomst bedoeld bij 
de wet van 19 juli 1983 op het leerlingenwezen voor beroepen 
uitgeoefend door arbeiders in loondienst. De hoger gemaakte beden
kingen gelden ook voor deze categorieen van personen. 

B. Rechtgevende kinderen 

97. Iedere werknemer heeft recht op kinderbijslag voor de van 
hetzelfde gezin deel uitmakende kinderen van de persoon van het 
andere geslacht met wie hij een huishouden vormt(257). Hiermee 
worden in eerste instantie de kinderen van de bijzit bedoeld. 

(251) VANDER VoRST, P., ,Gezinsbijslag voor werknemers. Evolutie van de rechtspraak in 
de loop van de jaren 1965-1966-1967-1968-1969", B.T.S.Z., 1972, 198. 
(252) DENIS, P., Droit de la securite sociale, Brussel, 1983, Larcier, 460, voetnoot 3 en de 
aldaar aangehaalde rechtspraak. 
(253) In de ruime zin van art. 56sexies, § 1, Kinderbijslagwet werknemers. 
(254) Art. 56sexies, § 2, eerste lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(255) In de ruime zin van art. 56sexies, § 1, Kinderbijslagwet werknemers. 
(256) Art. 56sexies, § 3, tweede lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(257) Art. 51, 7°, Kinderbijslagwet werknemers. 
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98. De kinderbijslag wordt verleend tot 25 jaar ten behoeve van het 
jonge meisje dat als huishoudster de uit de echt gescheiden, de van 
tafel en bed en de in feite gescheiden moeder vervangt en geen andere 
dan huishoudelijke arbeid verricht. Hetzelfde geldt ten behoeve van 
het meisje of de jongen die geen andere arbeid verricht dan als 
verantwoordelijke voor de huishouding in het gezin van de moeder 
die weduwe is, uit de echt, van tafel en bed of feitelijk gescheiden 
is en beroepsarbeid verricht(258). Uit de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 22 november 1973(259) die deze bepalingen wijzigde, 
blijkt dat de moeder gezinshoofd moet zijn en aileen moet instaan 
voor een gezin waar een van haar kinderen, hetzij een jongen, hetzij 
een meiSJe, fiJaelijlecletaak wensne vervullen van de verantwo-ord""-=-----
lijke voor de huishouding van de gezinsgemeenschap. Wanneer de 
moeder samenwoont met een andere man is zulks derhalve een 
beletsel voor de toekenning van de kinderbijslag(260). 

C. Bijslagtrekkenden 

99. De bijslagtrekkende is in beginsel de moeder van het kind of, 
indien de moeder niet werkelijk het kind grootbrengt, degene die deze 
taak vervult(261). Dit kan dus de bijzit van de vader van het rechtge
vend kind zijn(262). 

§ 2. Zelfstandigen 

A. Rechthebbenden 

100. De langstlevende echtgenoot van een zelfstandige is onder 
bepaalde voorwaarden rechthebbende op gezinsbijslag, met dien 
verstande dat hij die hoedanigheid verliest indien hij hertrouwt of een 
huishouden vormt. Hij bekomt opnieuw zijn hoedanigheid van 
rechthebbende indien de oorzaak van uitsluiting ophoudt te bestaan 
of indien hij, nate zijn hertrouwd, gescheiden is van tafel en bed en 
geen huishouden vormt. Er bestaat een vermoeden dat een huishou
den gevormd is, wanneer personen van verschillend geslacht samen
wonen, behalve wanneer deze personen bloed- of aanverwant zijn tot 

(258) Art. 62, § 3, 1°, eerste lid, a, en tweede lid, Kinderbijslagwet werknemers. 
(259) B.S., 22 januari 1984. 
(260) STEELS, A., ,De gezinsbijslag voor werknemers", in De ontwikkeling van de Belgische 
wetgeving van sociale zekerheid 1970-1976, Brussel, Larder, 1977, 85. 
(261) Art. 69, § 1, Kinderbijslagwet werknemers. 
(262) JEANMART, N., o.c., 36. 
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en met de derde graad. Dit vermoeden kan worden weerlegd door 
het tegenbewijs(263). 
Ook de wees van vader of moeder is onder bepaalde voorwaarden 
rechthebbende op gezinsbijslag voor zelfstandigen. Dewees verliest 
zijn hoedanigheid van rechthebbende indien de overlevende vader of 
moeder hertrouwd is of een huishouden vormt in de hoger vermelde 
zin. Hij bekomt opnieuw zijn hoedanigheid van rechthebbende in
dien de oorzaak van uitsluiting ophoudt te bestaan of indien de 
overlevende ouder, na te zijn hertrouwd, gescheiden is van tafel en 
bed en geen huishouden vormt. De hierboven bedoelde oorzaal van 
uitsluiting wordt niet toegepast wanneer de wees verlaten werd door 
de overlevende ouder(264). 
Het gaat hier om twee gevallen die ook voorkomen in de werknemers
regeling. Wel moet worden opgemerkt dat in de zelfstandigenregeling 
de wees het recht op gezinsbijslag verliest indien de overlevende 
ouder hertrouwt of een huishouden vormt, terwijl in de werknemers
regeling enkel het bedrag van de wezenbijslag herleid wordt tot dat 
van de gewone kinderbijslag. 
Men mag aannemen dat de termen ,een huishouden vormen" en 
,samenwonen" op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd als in de 
wer knemersregeling. 

B. Rechtgevende kinderen 

101. De rechthebbende op gezinsbijslag voor zelfstandigen doen het 
recht op gezinsbijslag ontstaan ten gunste van de kinderen van de 
persoon van het andere geslacht met wie zij een huishouden vormen, 
op voorwaarde dat deze kinder en deel uitmaken van hun gezin(265). 

C. Bijslagtrekkenden 

102. In het zelfstandigenstelsel wordt de gezinsbijslag in eerste in
stantie uitbetaald aan de vader van het rechtgevend kind, vervolgens 
aan de moeder van dit kind, indien zij daartoe de wens uitdrukt en 
indien er geen verzet is van de vader, tenslotte aan de persoon die 
het kind opvoedt in zijn gezin of die het hoofdzakelijk op zijn kosten 
laat opvoeden, indien hij daartoe de wens uitdrukt en indien er geen 
verzet is van de vader of de moeder(266). De laatstgenoemde persoon 

(263) Art. 8, § 2, K.B. 8 april 1976. 
(264) Art. 9, § 2, K.B. 8 april 1976. 
(265) Art. 15, § 1, eerste lid, 7°, K.B. 8 april 1976. 
(266) Art. 31, § 1, eerste lid, K.B. 8 april 1976. 
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zou de bijzit kunnen zijn van een van de ouders van het rechtgevend 
kind. 

HOOFDSTUK VI 

DE PENSIOENREGELING 

AFDELING 1 

__________ Het-huwelijk-en-de-pensioenre-gelinl!-------------

§ 1. . Werknemers 

A. Rustpensioen 

103. Het rustpensioen bedraagt 75o/o van de werkelijke, fictieve of 
forfaitaire brutolonen voor de werknemers wier echtgenoot elke 
beroepsbezigheid heeft gestaakt en die geen rust- of overlevingspen
sioen of geen als zodanig geldend voordeel, noch werkloosheidsuit
kering of ziekte- en invaliditeitsuitkering geniet(267). 

Dit werd v66r de inwerkingtreding van de Algemene Pensioenwet het 
,pensioen als gehuwd man" genoemd(268). Thans spreekt men van 
verhoogd pensioen(269), van gezinspensioen(270) of van pensl.oen als 
gehuwde(271). 

104. Ieder van de echtgenoten kan afzien van de betaling van de 
voordelen die hij geniet, teneinde de andere echtgenoot in de moge
lijkheid te stellen een pensioen te verkrijgen dat berekend wordt tegen 
gezinsbedrag, hetzij in de werknemersregeling, hetzij in de zelfstandi
genregeling(272). 

Er kan evenwel niet worden afgezien van een rustpensioen dat 
krachtens de pensioenregeling voor werknemers of voor zelfstandi
gen met vervroeging is toegekend, tenzij wanneer dit pensioen niet 

(267) Art. 10, § 1, a, Pensioenwet werknemers. 
(268) Oud art. 74, § 1, 1°, K.B. 21 december 1967. 
(269) Par!. St., Senaat, 1982-83, nr. 557/4, 18. 
(270) Pari. St., Kamer, 1983-84, nr. 855/18. 
(271) Art. 74, § 1, 1°, K.B. 21 december 1967. 
(272) Art. 10, § 4, eerste lid, Pensioenwet werknemers. 
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werd verminderd wegens vervroeging of wanneer de betrokkene op 
de ingangsdatum van dit pensioen niet gehuwd was(273). 

B. Overlevingspensioen 

105. Er bestaat enkel een overlevingspensioen ten gunste van de 
langstlevende echtgenoot(274). Het overlevingspensioen wordt ove
rigens slechts toegekend indien de langstlevende echtgenoot op de 
datum van het overlijden tenminste een jaar met de overleden werk
nemer gehuwd was(275). 

106. Het genot van het overlevingspensioen wordt geschorst wan
neer de langstlevende echtgenoot hertrouwt(276). 

107. De langstlevende echtgenoot die bij het overlijden van haar 
man of van zijn vrouw niet tenminste een jaar gehuwd was, noch 
voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op een overlevings
pensioen zonder minstens een haar huwelijk, kan gedurende een 
periode van twaalf maanden aanspraak maken op een overlevings
pensioen. Onafgezien de gevallen waarin het recht op overlevings
pensioen ambtshalve wordt onderzocht, kan het voordeel slechts 
worden genoten indien de langstlevende echtgenoot zijn of haar 
aanvraag indient binnen twaalf maanden na de dag van het overlij
den van haar man of van zijn vrouw(277). 
Wanneer het genot van het overlevingspensioen wordt geschorst 
omdat de langstlevende echtgenoot hertrouwt, mag deze, indien hij 
daadwerkelijk en zonder onderbreking sedert het overlijden van haar 
man of van zijn vrouw doch gedurende minder dan tien maanden, 
een overlevingspensioen genoot, verder aanspraak maken op het 
overlevingspensioen gedurende een aantal maanden dat gelijk is aan 
het verschil tussen twaalf en het aantal maanden waarvoor hij het 
overlevingspensioen genoten heeft op het ogenblik van het hertrou
wen(278). 
W anneer het genot van het overlevingspensioen wordt geschorst 
omdat de langstlevende echtgenoot hertrouwt, mag deze, indien hij 
daadwerkelijk en sedert tenminste tien ononderbroken maanden een 

(273) Art. 10, § 4, tweede lid, Pensioenwet werknemers. 
(274) Art. 1, eerste lid, 3°, Pensioenwet werknemers. 
(275) Art. 17, eerste lid, Pensioenwet werknemers. 
(276) Art. 19, 1°, Pensioenwet werknemers. 
(277) Art. 21, § 1, Pensioenwet werknemers. 
(278) Art. 21, § 2, Perisioenwet werknemers. 
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overlevingspensioen geniet, verder aanspraak maken op bet overle
vingspensioen voor een periode van twaald maanden te rekenen 
vanaf de maand volgend op die van bet nieuw buwelijk. Voor de 
berekening van de periode van tien ononderbroken maanden wordt 
geen rekening gebouden met de maanden waarvoor het overlevings
pensioen werd toegekend boewel niet is voldaan aan de voorwaarde 
van minstens een jaar buwelijk, nocb met de maanden waarvoor het 
overlevingspensioen in geval van een nieuw buwelijk behouden .werd 
omdat de langstlevende ecbtgenoot daadwerkelijk en zonder onder
breking gedurende minder dan tien maanden sedert bet overlijden 
van baar man of van zijn vrouw een overlevingspensioen ge-

-~ncccoc-cocrt(279). 

Door bet doorbetalen van bet overlevingspensioen in de laatste twee 
gevallen wil men bet financieel verlies dat in deze regeling wordt 
geleden tengevolge van bet aangaan van een nieuw buwelijk enigszins 
compenseren, wat ook de bedoeling was van de v66r 1 april 1982 
bestaande aanpassingsuitkering, die bet vervangt. 

C. Betaling van achterstallen 

108. In geval van overlijden van de gerecbigde op een rustpensioen 
worden de vervallen en niet uitgekeerde termijnen op de eerste plaats 
uitbetaald aan de ecbtgenoot met wie de gerecbtigde leefde op bet 
ogenblik van zijn overlijden. Deze uitbetaling gebeurt van ambtswe
ge. De samenwonende overlevende ecbtgenoot is sinds 1 augustus 
1986 overigens de enige gerecbtigde op acbterstallen die ook nog die 
van de maand van bet overlijden zelf ontvangt(280). 

§ 2. Zeljstandigen 

A. Rustpensioen 

109. Het basisbedrag van bet rustpensioen verscbilt naargelang de 
gerechtigde al dan niet gebuwd is. 

1. Forfaitair pensioen 

110. Het forfaitair rustpensioen, dat toegekend wordt op grond van 
een beroepsactiviteit als zelfstandige v66r 1985, bedraagt 105.016 F. 
indien de gerecbtigde gebuwd is en zijn ecbtgenoot elke beroepsbezig-

(279) Art. 21, § 3, Pensioenwet werknemers . 
. (280) Art. 72, eerste lid, K.B. 21 december 1967. 
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beid, beboudens de toegelatene, beeft gestaakt en niet een van de 
volgende uitkeringen ontvangt: 

een rust- of overlevingspensioen kracbtens bet pensioenstelsel der 
zelfstandigen, 
een onvoorwaardelijk pensioen, 
een rust- of overlevingspensioen kracbtens een andere pensioen
regeling of een uitkering die bij K.B. ermee werd gelijkgesteld, 
een vergoeding wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige wer
kloosbeid met toepassing van een wetgeving inzake sociale zeker
beid. 

Met uitzondering van bet onvoorwaardelijk pensioen komen deze 
voordelen eveneens in aanmerking wanneer zij worden toegekend 
kracbtens een buitenlandse wetgeving of kracbtens bet statuut dat op 
bet personeel van een volkenrecbtelijke instelling van toepassing 
is(281). 
Dit was vroeger bet ,pensioen als gebuwd man"(282), docb sedert 
de Algemene Pensioenwet spreekt men van verboogd pensioen, 
gezinspensioen of pensioen als gebuwde(283). 

111. Ieder van de ecbtgenoten kan afzien van de betaling van de 
uitkering waarop bij gerecbtigd is teneinde de andere ecbtgenoot toe 
te laten een pensioen te verkrijgen dat berekend is tegen gezinsbe
drag, betzij in de zelfstandigenregeling, betzij in de werknemersrege
ling(284). 
Dit geldt ecbter niet voor een rustpensioen dat kracbtens de pensioen
regeling van de zelfstandigen of die van werknemers vervroegd werd 
toegekend, bebalve wanneer dit pensioen niet verminderd werd inge
volge de vervroegde aanvang ervan of wanneer de betrokkene niet 
gebuwd was op de ingangsdatum van dit pensioen(285). 

2. Pensioen in evenredigbeid met de bedrijfsinkomsten 

112. V oor de rustpensioen die effectief voor de eerste maal ten 
vroegste op 1 januari 1985 ingaan wordt bet recbt op pensioen ook 
toegekend in functie van de loopbaan en berekend in evenredigbeid 
met de bedrijfsinkomsten(286). Per kalenderjaar wordt bet pensioen 

(281) Art. 9, § 1, 1°, Pensioenwet zelfstandigen. 
(282) Oud art. 99, 1°, K.B. 22 december 1967; zie nr. 147. 
(283) Art. 99, 1°, K.B. 22 december 1967. 
(284) Art. 9, § 1, tweede lid, Pensioenwet zelfstandigen. 
(285) Art. 9, § 1, derde lid, Pensioenwet zelfstandigen. 
(286) Art. 123-132, Algemene Pensioenwet. 
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dat overeenstemt met de loopbaan gelegen na 1983, verkregen door 
de bedrijfsinkomsten onder meer te vermenigvuldigen met 75o/o of 
60% naargelang de betrokkene al dan niet beantwoordt aan de 
voorwaarden voor een gezinspensioen(287). De hierboven bedoelde 
mogelijkheden om af te zien van de betaling van een uitkering of 
vermindering van het pensioen met het voordeel dat niet kan worden 
verzaakt, zijn van overeenkomstige toepassing bij de berekening van 
het rustpensioen in verhouding tot de bedrijfsinkomsten(288). 

B. Overlevingspensioen 

113. Opdat de ene partner bij het overlijden van de andere aan-
spraak zou kunnen maken op een overlevingspensioen, is vereist dat 
de partners bij het overlijden gehuwd zijn. 
Om recht te hebben op het overlevingspensioen moet de langstleven
de echtgenoot onder andere minstens een jaar met de zelfstandige 
gehuwd zijn, behalve wanneer uit het huwelijk een kind geboren is, 
wanneer bij het overlijden een kind ten laste was waarvoor een van 
de echtgenoten kinderbijslag ontving of wanneer het overlijden van 
de man te wijten is aan een ongeval voorgekomen na de huwelijksda
tum(289). 

114. De langstlevende echtgenoot verliest zijn recht op overlevings
pensioen wanneer hij hertrouwt(290). 

115. De langstlevende echtgenoot die bij het overlijden van de 
echtgenoot niet minstens een jaar met de zelfstandige gehuwd is -
en ook niet aan de voorwaarden voldoet om van deze vereiste 
vrijgesteld te zijn - kan gedurende een periode van twaalf maanden 
aanspraak maken op een overlevingspensioen. Onverminderd de 
gevallen waarin het recht op overlevingspensioen ambtshalve wordt 
onderzocht, kan dit voordeel slechts worden verleend indien de 
betrokkene zijn aanvraag indient binnen de twaalf maanden na het 
overlijden van zijn echtgenoot(291). 
Wanneer de langstlevende echtgenoot hertrouwt, mag hij, indien hij 
daadwerkelijk en zonder onderbreking sedert het overlijden van zijn 
echtgenoten doch gedurende minder dan tien maanden, een overle-

(287) Art. I27, § 2, 2°, Algemene Pensioenwet. 
(288) Art. I27, § 5, Algemene Pensioenwet. 
(289) Art. 4, § I, I o, Pensioenwet zelfstandigen. 
(290) Art. 7, 1 o, Pensioenwet zelfstandigen. 
(291) Art. 8, § 1, Pensioenwet zelfstandigen. 
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vingspensioen genoot, verder aanspraak maken op het overlevings
pensioen gedurende een aantal maanden dat gelijk is aan het verschil 
tussen twaalf en het aantal maanden waarvoor hij het overlevings
pensioen genoten heeft op het ogenblik waarop hij hertrouwde(292). 
Wanneer hij een overlevingspensioen sedert tenminste tien ononder
broken maanden genoot, zonder dat dat daarbij rekening wordt 
gehouden met de maanden waarvoor het overlevingspensioen toege
kend werd wegens het niet vervullen van de voorwaarden of behou
den werd wegens het genot van een overlevingspensioen gedurende 
minder dan tien maanden, kan de langstlevende echtgenoot verder 
aanspraak maken op het overlevingspensioen voor een periode van 
twaalf maanden te rekenen vanaf de maand waarin hij hertrouw
de(293). 
Door het doorbetalen van het overlevingspensioen wil men het 
financieel verlies dat op dit vlak wordt geleden tengevolge van het 
aangaan van een nieuw huwelijk, enigszins compenseren, wat ook de 
bedoeling was van de v66r 1 apri11982 bestaande aanpassingsuitke
ring, die door het doorbetalen van het overlevingspensioen werd 
vervangen. 

116. Het bovenstaande geldt ook voor het recht op overlevingspen
sioen in de hoedanigheid van langstlevende echtgenoot van een 
zelfstandige dat berekend wordt in functie van de loopbaan en van 
de bedrijfsinkomsten(294). 

C. Betaling van achterstallen 

117. Bij het overlijden van een gerechtigde op een rustpensioen, een 
overlevingspensioen, een pensioen van uit de echt gescheiden echtge
scheiden of een uitkering als van tafel en bed of feitelijk gescheiden 
echtgenoot, worden de vervallen en op de dag van het overlijden niet 
betaalde termijnen in eerste instantie ambtshalve uitbetaald aan de 
overlevende echtgenoot, op voorwaarde dat de echtgenoten op het 
ogenblik van het overlijden van de gerechtigde niet van tafel en bed 
noch feitelijk gescheiden zijn. Zoals in de werknemersregeling is de 
samenwonende echtgenoot sinds 1 augustus 1986 de enige die ook 
de vervallen termijn van de maand van het overlijden zelf nog 
ontvangt(295). 

(292) Art. 8, § 2, Pensioenwet zelfstandigen. 
(293) Art. 8, § 3, Pensioenwet zelfstandigen. 
(294) Art. 123, Algemene Pensioenwet 
(295) Art. 157, 1°, K.B. 22 december 1967. 
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AFDELING 2 

Feitelijke scheiding en de pensioenregeling 

§ 1. Werknemers 

A. Rustpensioen 

118. Het recht op rustpensioen wordt vastgesteld met inachtneming 
van 75o/o van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen van de 
werknemers wiers echtgenoot elke beroepsarbeid heeft gestaakt en 
die geen rust- of overlevingspensioen of geen als zodanig geldend 

--voordeel-;-noch-een-arbeidsungeschikthetdsuitkerin-g---=-Z-:-T~V-:-of ____ _ 
werkloosheidsuitkering geniet(296). Dit wordt het rustpensioen tegen 
gezinsbedrag genoemd. 
In geval van feitelijke scheiding komt er in deze situatie een wijziging. 
Gedurende de periode tijdens welke de feitelijk gescheiden echtge
noot geen recht heeft op een gedeelte van het rustpensioen van zijn 
echtgenoot, wordt aan zijn echtgenoot een uitkering betaald die 
gelijk is aan het bedrag van het pensioen dat hem als alleenstaande 
zou kunnen worden toegekend(297). In dat geval wordt slechts 60% 
van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen in aanmerking 
genomen(298). 
Maakt de feitelijk gescheiden echtgenoot wel aanspraak op de beta
ling van een gedeelte van het rustpensioen van zijn echtgenoot, dan 
ontvangt deze laatste in beginsel de helft van het pensioen als 
gehuwde(299). 
Geniet de feitelijk gescheiden echtgenoot bepaalde pensioenvoorde
len die hij niet kan verzaken, zodat hij slechts een gedeelte kan 
bekomen van het pensioen als alleenstaande van zijn echtgenoot, dan 
wordt dit pensioen als alleenstaande verminderd met het bedrag van 
het voordeel dat aan de feitelijk gescheiden echtgenoot is ver
leend(300). 

(296) Art. 10, § 1, eerste lid, a, Pensioenwet werknemers. 
(297) Art. 74, § 11, K.B. 21 december 1967. 
(298) Art. 10, § 1, eerste lid, b, Pensieoenwet werknemers. 
(299) Art. 74, § 3, A, derde lid, K.B. 21 december 1967. 
(300) Art. 74, § 3, B, tweede lid, K.B. 21 december 1967. 
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B. Overlevingspensioen 

119. Voor het recht op een overlevingspensioen is niet vereist dat de 
echtgenoten op het overlijden van de werknemer nog samenwoon
den(301). Een feitelijke scheiding heeft dan ook geen enkele weerslag 
op de rechten van de weduwe of de weduwnaar op een overlevings
pensioen. 

C. Rechten van de jeitelijk gescheiden echtgenoot 

1. Beginsel 

120. In geval van feitelijke scheiding ontstaat voor de echtgenoot een 
eigen recht op de uitbetaling van een gedeelte van het rustpensioen 
van zijn echtgenoot. Dit systeem vindt zijn oorsprong in de vooroor
logse wetgeving betreffende de pensioenregelingen voor arbeiders en 
mijnwerkers(302). 

2. Begrip feitelijke scheiding 

121. De feitelijke scheiding van de echtgenoten is de toestand die 
ontstaat(303): 
- wanneer de echtgenoten onderscheiden verblijfpaatsen hebben, 

wat wordt vastgesteld aan de hand van de inschrijving in het 
bevolkingsregister, 
wanneer een van de echtgenoten in de gevangenis is opgesloten, 
in een gesticht ter bescherming van de maatschappij of een 
bedelaarskolonie is opgenomen of in een instelling voor geestes
zieken is geplaatst. 

122. Hier wordt dus duidelijk een begrip feitelijke scheiding gehan
teerd dat afwijkt van dat van het burgerlijk recht: het is niet vereist 
dat de scheiding gewild werd tot stand gebracht. 
Ondanks de duidelijke omschrijving in het koninklijk besluit van 21 
december 1967, werd de feitelijke scheiding in de rechtspraak om
schreven als de situatie waarin de echtgenoten zich bevinden wanneer 
zij niet meer samenleven, zonder dat zij daartoe gedwongen worden, 
b.v. om beroeps- of medische redenen. Deze situatie wordt niet 
gewijzigd door het feit dat de echtgenoten elkaar van tijd tot tijd nog 

(301) Art. 16 e.v., Pensioenwet werknemers. 
(302) DENIS, P., , ,Les consequences du divorce dans le droit de Ia securite sociale beige'', in 
Farhille, Droit et changement social dans les societes contemporaines, Brussel, Bruylant, 1978, 
372, voetnoot 7, alwaar tevens de evolutie van de wetgeving geschetst wordt. 
(303) Art. 74, § 1, 4°, K.B. 21 december 1967. 
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ontmoeten om administatieve, fiscale of familiale aangelegenheden 
te regelen(304). 
De omstandigheid dat de echtgenoten sedert meer dan 25 jaar niet 
meer samenleven omdat een van hen opgenomen werd in een instel
ling voor geesteszieken, belet niet dat er geen sprake is van feitelijke 
scheiding als de echtgenoten een inschrijving op hetzelfde adres in 
het bevolkingsregister behielden(305). Dit is ook het geval wanneer 
de echtgenoten op hetzelfde adres ingeschreven bleven in het bevol
kingsregister, niettegenstaande zij sedert 14 jaar niet meer samenleef
den(306). 
De formalistische wijze waarop het begrip feitelijke scheiding om-
schreven wordt, kan ook omgekeerd aanleiaing geven tot moeilijkl:ic;oe-----
den, wanneer de echtgenoten niet feitelijk gescheiden leven in de zin 
van het burgerlijk recht maar wel een afzonderlijke inschrijving 
hebben in het bevolkingsregister, b.v. om redenen van persoonlijk 
gemak, om taalredenen of om fiscale redenen. Voor de toepassing 
van de Pensioenwet werknemers zullen zij alsdan beschouwd worden 
als zijnde feitelijk gescheiden, wat onder meer met zich meebrengt 
dat de man slechts een pensioen tegen het bedrag als alleenstaande 
zal ontvangen als de echtgenote geen aanvraag indient tot het beko-
men van een gedeelte van het rustpensioen van haar man(307). De 
zeer strikte bewijsmogelijkheid van de feitelijke scheiding, overigens 
beperkt tot de pensioenregeling, is echter te beschouwen als een 
maatregel ter bescherming van het prive-leven(308). 

(304) Arbrb. Brussel, llde Kamer, 24 november 1975, onuitg., A.R. nrs. 38706/74 en 
38798/74, aangehaald door ANNOYE, C., ,La pension de retraite, Ia pension de survier et 
l'indemnite d'adaption dans le regime des travailleurs salaries (application des dispositions de 
!'arrete royal no 50 du 24 octobre 1967 et de !'arrete royal du 21 december 1967). Apen;:u de 
Ia jurisprudence de Ia lle chambre du tribunal du travail de Bruxelles au cours des annees 
judiciaires 1973-1974 et 1974-1975", J. T. T., 1976, 64, nr. 85. 
(305) Arbrb. Brussel, lldeKamer, 14 april1975, onuitg., A.R. nr. 38095/74, aangehaald door 
ANNOYE, C., t.a.p., 64, nr. 86. 
(306) Arbrb. Brussel, llde Kamer, 12 juni 1978, onuitg., A.R. nr. 59909/75, aangehaald door 
ANNOYE, C., ,La pension de retraite, Ia pension de survie et l'indemnite d'adaption dans le 
regime des travailleurs salaries (application des dispositions de !'arrete royal n° 50 du 24 
octobre 1967 et de !'arrete royal du 21 decembre 1967 ainsi que de Ia loi du 27 fevrier 1976). 
Apen;us de Ia jurisprudence de Ia lle chambre du tribunal du travail de Bruxelles au cours 
des annees judiciaires 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979'', J. T. T., 1980, 133, nr. 
77. 
(307) BoNHEURE, M., ,La vie privee et les pensions", Ann. Dr., 1984, 221-222. 
(308) Arbh. Bergen, 15 februari 1984, J.T.T., 1985, 123. 
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3. Voorwaarden voor het recht op een gedeelte van het 
pensioen van de echtgenoot. 

123. De feitelijk gescheiden echtgenoot kan de uitbetaling van een 
gedeelte van het rustpensioen van zijn echtgenoot bekomen voor 
zover: 
- hij niet uit de ouderlijke macht ontzet of niet veroordeeld werd 

om zijn echtgenoot naar het !even te hebben gestaan; 
- zijn verblijf in het buitenland of zijn opsluiting in de gevangenis, 

in een gesticht tot bescherming van de maatschappij of in een 
bedelaarskolonie geen beletsel vormt voor de uitbetaling van het 
werknemerspensioen; 

- hij aile andere dan toegelaten beroepsarbeid gestaakt heeft en hij 
geen vergoeding geniet wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige 
werkloosheid met toepassing van een Belgische of buitenlandse 
wetgeving inzake sociale zekerheid, noch een uitkering wegens 
loopbaanonderbreking of wegens het verminderen van de arbeid
sprestaties; 
hij geen rust- of overlevingspensioen of geen als dusdanig geldend 
voordeel geniet krachtens een Belgische regeling, krachtens een 
regeling van een vreemd land of krachtens een regeling van 
toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke instelling, 
van een zodanig bedrag dat de toepassing van de verder uiteenge
zette regelen geen aanleiding zou geven tot een afhouding te 
zijnen gunste van het pensioen van zijn echtgenoot(309). 

Het volstaat dat deze voorwaarden zijn vervuld, zodat geen argu
menten kunnen worden ingeroepen om de uitbetaling van een gedeel
te van het rustpensioen te weigeren(310). 

124. De eerstgenoemde vereiste betreft twee oorzaken van , ,onwaar
digheid" van de vrouw. V66r 1 januari 1984 had inderdaad enkel 
de feitelijk gescheiden echtgenote recht op een gedeelte van het 
pensioen van haar echtgenoot. De oorzaken van onwaardigheid 
vinden hun oorsprong in een wet van 22 juli 1933 betreffende de 
regeling van rustpensioen van de mijnwerkers. Deze regeling was heel 
wat voordeliger dan die van de andere arbeiders, zodat geoordeeld 
werd dat een dergelijk uitzonderlijk voordeel moest worden voorbe
houden aan de vrouwen die op grand van hun gedrag waaraig werden 
geacht tot ,de grate familie van de mijnwerkers" te behoren(311). 

(309) Art. 74, § 2, K.B. 21 december 1967. 
(310) R. v. St., 3 maart 1970, R. W., 1970-71, 1010 en T.S.R., 1971, 63. 
(311) Pari. Hand., Kamer, 1930-31, 15 juli 1931, 2359. 
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I l 

Het aantal oorzaken van onwaardigheid schommelde in de loop der 
jaren, bedroeg op zijn hoogst acht en werd tot twee verminderd in 
1967. Deze laatste twee voorwaarden werden alsdan ingevoerd in de 
pensioenregelingen van de andere wer knemers en in die van de 
zelfstandigen. Zij werden tevens overgenomen in de pensioenregeling 
van de uit de echt gescheiden vrouwen(312). 
De veralgemening van de twee gevallen van onwaardigheid tot alle 
pensioenregelingen, heeft hen in feite hun bestaansreden ontnomen. 
Bovendien doet het behoud ervan als sanctie afbreuk aan het beginsel 
dat in het sociale-zekerheidsrecht geen rekening wordt gehouden met 
vragen van schuld of fout, maar enkel met noden en behoeften. Ten 

-------..slotte kan men zicn afvragen wetk-verbau-d-er-bestaattussen-de-wijze----
van uitoefening van de ouderlijke macht en de pensioenrechten van 
de echtgenoot(313) en waarom een echtgenoot die erin slaagt zijn 
echtgenoot om het leven te brengen wel een overlevingspensioen kan 
genieten(314) en hij wier aanslag mislukt geen aanspraak kan maken 
op een gedeelte van het rustpensioen van de echtgenoot(315). 

125. Het feit eenmaal van de ouderlijke macht vervallen te zijn 
verklaard, volstaat om het voordeel van de uitbetaling van een 
gedeelte van het rustpensioen van de medeechtgenoot te verliezen. 
Het blijft derhalve zo indien de feitelijk gescheiden echtgenoot de 
ouderlijke macht later terugkrijgt(316). Ook de omstandigheid dat 

(312) DENIS, P., ,Les consequences du divorce dans le droit de Ia securite sociale beige", in 
Famille, droit et changement social dans les societes contemporaines, Brussel, Bruylant, 1978, 
376-377 en voetnoot 28. 
(313) AMELINCKX, D. en DE CEUSTER, R., ,Het ouderdomspensioen voor de uit de echt 
gescheiden vrouw in bet sociale-zekerheidsrecht", T.S.R., 1973, 280; SMEESTERS, B. en DE 
VIRON, G., ,Les incidences du divorce, de Ia separation de fait en matiere de securite sociale", 
J. T. T., 1976, 81. 
(314) Met dien verstande dat de uitbetaling ervan geschorst zal zijn tijdens de periode van 
opsluiting: art. 70, § 1, K.B. 21 december 1967. 
(315) DENIS, P ., ,Les consequences du divorve dans le droit de Ia securite sociale beige", in 
Famille, Droit et changement social dans les societes contemporaines, Brussel, Bruylant, 1978, 
337; SMEESTERS, B. en DE VIRON, G., o.c., 80, voetnoot 18. 
(316) Arbrb. Hoei, 5 november 1975, Pas., 1975, III, 87 en Jur. Liege, 1976-77, 86; Arbrb. 
Luik, 26 november 1975, onuitg. A.R. nr. 35636, aangehaald door MERGITS, B., PAS, H., 
RAuws, W. en VAN GoETHEM, W., Overzicht rechtspraak en rechtsleer sociale zekerheid, 
Brugge, Die Keure, 1980, Rust- en overlevingspensioenen werknemers, 2.4. Feitelijk geschei
den echtgenoten en door VAN LANGENDONCK, J., , , Overzicht van rechtspraak. Pensioen voor 
werknemers (1974-1976)", R. W., 1977-78, 1075, nr. 20; Arbrb. Brussel, 12 januari 1976, llde 
Kamer, onuitg., A.R. nr. 51157175, aangehaald door ANNOYE, C., ,La pension de retraite, 
Ia pension de survie et l'indemnite d'adaption dans le regime des travailleurs salaries (applica
tion des dispositions de !'arrete royal n° 50 du 24 octobre 1967 et de !'arrete royal du 21 
decembre 1967 ainsi que de Ia loi du 27 fevrier 1976). Apercus de Ia jurisprudence de Ia lle 
chambre du tribunal du travail de Bruxelles au cours des annees judiciaires 1975-1976, 
1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979", J.T.T., 1980, 133, nr. 76. 
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de andere ecbtgenoot van de ouderlijke macbt vervallen werd ver
klaard, speelt geen enkele rol(317). 

126. Voor bet recbt van de feitelijk gescbeiden ecbtgenoot op een 
gedeelte van bet pensioen van de medeecbtgenoot is geen leeftijds
voorwaarde gesteld. Evenmin vervalt dit recbt bij overspel of concu
binaat van de feitelijk gescheiden echtgenoot(318). 

4. Vaststelling van de rechten van de feitelijk geschei
den echtgenoot. 

a. De feitelijk gescbeiden echtgenoot geniet geen pensioenvoordeel 
of verzaakt de uitbetaling daarvan 

127. De feitelijk gescheiden echtgenoot die geen aanspraak kan 
maken op een van de pensioenvoordelen, bekomt de belft van bet 
pensioen als gehuwde dat aan zijn echtgenoot in de pensioenregeling 
voor werknemers kan worden toegekend. Dit geldt eveneens indien 
de echtgenoot de voordelen die hij geniet mag verzaken en ze werke
lijk verzaakt. Deze verzaking is echter slechts mogelijk indien het 
gecumuleerde bedrag van deze voordelen enerzijds, en van de pensio
enen en de aldus geldende voordelen die de echtgenoot geniet in de 
pensioenregeling voor werknemers(319) en zelfstandigen anderzijds, 
kleiner is dan bet gecumuleerd bedrag van de pensioenen als gehuw
de, die aan de echtgenoot in die regelingen zouden kunnen worden 
toegekend(320). 

b. De feitelijk gescbeiden echtgenoot geniet een pensioenvoordeel en 
kan het niet verzaken 

128. De feitelijk gescbeiden echtgenoot die een van de hierboven 
genoemde pensioenvoordelen geniet, die zij niet met toepassing van 
de voormelde bepalingen kan verzaken, kan een gedeelte bekomen 
van het pensioen als alleenstaande van zijn echtgenoot; dit gedeelte 
is gelijk aan de helft van zijn pensioen als gehuwde in de pensioenre
geling voor werknemers, verminderd met het bedrag van het pensio-

(317) Arbrb. Hoei, 5 november 1975, Pas., 1975, III, 87 en Jur. Liege, 1976-77, 86. 
(318) Arbrb. Charleroi, 15 juni 1972, J.T.T., 1973, 28. 
(319) Wanneer hierna sprake is van werknemerspensioenregeling zijn daaronder ook de 
vroegere regelingen voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers en zeevarenden onder Belgische 
vlag begrepen. 
(320) Art. 74, § 3, A, K.B. 21 december 1967. 
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en waarop de aanvrager persoonlijk gerechtigd is in de pensioenrege
ling voor werknemers(321). 

129. Wanneer een van de echtgenoten nalaat zijn rechten op een 
rustpensioen te laten gelden alhoewel hij de normale pensioenleeftijd 
bereikt heeft en alle andere beroepsarbeid dan die welke toegelaten 
is, heeft gestaakt, mag de andere echtgenoot in zijn plaats een 
pensioenaanvraag indienen om te zijnen gunste de uitbetaling te 
bekomen van het deel van het pensioen waarop hij krachtens de 
hierboven uiteengezette regelen recht heeft(322). 

--5--;-kaTd--vaird-e-b-ep-a-l-in-g-k-r-a-c-h-t-en-s-een-dee-1-v-a-n-he-t-r-u-s-tc-----
pensioen aan de feitelijk gescheiden echtgenoot wordt 
uitbetaald. 

130. De vraag werd gesteld of de mogelijkheid bestaat dat feitelijk 
gescheiden echtgenoten in onderling akkoord afwijken van de ver
deelsleutel van het rustpensioen van de echtgenoot, bedoeld in artikel 
74 van het K.B. van 21 december 1967, meer bepaald of een dergelijk 
akkoord door de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen moet 
worden uitgevoerd en door de rechtbank kan worden bekrachtigd. 
Een en ander hangt vanzelfsprekend af van de aard van de regel van 
artikel 7 4. Is deze bepaling van open bare or de, zoals door bepaalde 
rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen(323), dan is een derge
lijke afwijking onmogelijk(324). Is de bepaling echter slechts impera
tief, dan kan alleen de partij wier bescherming beoogd wordt, zich 
daarop beroepen, zodat zij de relatieve nietigheid die voortvloeit uit 
de scheiding van de norm door haar akkoord kan dekken. Men kan 
zich echter afvragen of de bepaling van artikel 74 van het K.B. van 
21 december 1967 niet de bescherming van de belangen van beide 
feitelijk gescheiden echtgenoten beoogt. 
Het Hof van Cassatie omschrijft als wet van openbare orde, die 
welke de essentiele belangen van de Staat of van de gemeenschap 
betreft die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen bepaalt 
waarop de economische of morele orde van de . maatschappij 

(321) Art. 74, § 3, B, eerste lid, K.B. 21 december 1967. 
(322) Art. 74, § 6, K.B. 21 december 1967. 
(323) Arbh. Luik, 12maart 1971, J. T. T., 1971, 209; VAN LANGENDONCK, J., ,Overzicht van 
rechtspraak. Pensioen voor werknemers (1974-1976)", R. W., 1977-1978, 1074, nr. 20. 
(324) Arbrb. Antwerpen, 11 februari 1971, onuitg., aangehaald door VAN LANGENDONCK, 
J., , ,De rechtspraak over sociale zekerheid in het eerste werkingsjaar van de arbeidsgerechten", 
B.T.S.Z., 1972, 1284. 

387 



steunt(325). Opdat privaatrechtelijke regelingen van openbare orde 
zouden zijn, moet er minstens enig verband zijn met de orde van de 
maatschappij, moet er meer zijn dan de bescherming van particuliere 
belangen(326). Ten aanzien van het sociale-zekerheidsrecht is het 
Hof van Cassatie in dit verband zeer ruim. Het gehele sociale-zeker
heidsrecht wordt in beginsel van openbare orde verklaard(327). 
Desondanks lijkt de toekenning van een gedeelte van het rustpen
sioen van een van de echtgenoten aan de andere echtgenoot een regel 
te zijn die enkel particuliere belangen beschermt. Men mag derhalve 
aannemen dat de regel van artikel 74 van het K.B. van 21 december 
1967 slechts imperatief is(328). Een akkoord tussen de partijen dat 
afwijkt van de verdeling bij helften of een akkoord van de partijen 
betreffende de inhoud van een rechterlijke beslissing die aan de 
echtgenoot een ander gedeelte van het rustpensioen van de medeecht
genoot dan de helft toekent, kan derhalve door de arbeidsgerechten 
worden bekrachtigd(329). 
Er bestaat betwisting over de vraag of een dergelijke overeenkomst 
aan de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen kan worden tegen
geworpen. Volgens sommigen gaat dit niet, aangezien deze openbare 
instelling ermee belast is de dwingende bepalingen van de wet uit te 
voeren(330). 

(325) Cass., 9 december 1948, Pas., 1948, I, 699; Cass., 22 december 1949, Pas., 1950, I, 266. 
(326) Conclusie Adv.-Gen. LENAERTS, H., bij Cass., 26 februari 1975, Arr. Cass., 1975, 
730-731. 
(327) Cass., 26 februari 1975, Arr. Cass., 1975, 729, wat de arbeidsongevallenregeling betreft; 
Cass., 10 september 1975, Arr. Cass., 1976, 55, wat de pensioenregeling voor werknemers 
betreft; Cass., 23 maart 1977, Arr. Cass., 1977, 796, wat de beroepsziekten betreft Cass., 8 
oktober 1979, Arr. Cass., 1979-80, 159, wat de bijdrageregeling van het sociaal statuut van 
de zelfstandigen betreft; Cass., 16 juni 1980, Arr. Cass., 1979-80, 1982, wat het rustpensioen 
voor zelfstandigen betreft. 
(328) Arbrb. Charleroi, 6de Kamer, 7 november 1974, onuitg., aangehaald door VAN LAN
GENDONCK, ,Overzicht van rechtspraak. Pensioen voor werknemers (1974-1976), R. W., 
1977-78, 1074, nr. 20; Arbrb. Charleroi, 1 maart 1979, T.S.R., 1980, 69; NAUDTS, P., 
,Draagwijdte van het artikel 74 van het Koninklijk Besluit 21 december 1967 als de rechter 
gestatueerd heeft bij toepassing van de artikelen 218, 221 van het B.W.B. en art. 587 van het 
G.W.B. in het geval dat de echtgenoten in feite gescheiden zijn", B. T.S.Z., 1973, 1180; 
SENAEVE, P., ,Sociale zekerheid en familierecht. Behandeling van de verscheidene familie
rechtelijke situaties in het sociale-zekerheidsrecht", in Raakvlakken tussen sociale zekerheid 
en strafrecht, fiscaal recht, familierecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, INSTITUUT 
VOOR SOCIAAL RECHT (ed.), Brusse), Larcier, 1979, 133, nr. 24. 
(329) NAUDTS, P., ,Correspondance", J. T. T., 1972, 271; NAUDTS, P., t.a.p., 1181; anders: 
DENIS, P., , ,Les consequences du divorce dans le droit de Ia securite sociale beige", inFamille, 
Droit et changement social dans les societes contemporaines, Brussel, Bruylant, 1978, 372. 
(330) Arbrb. Antwerpen, 11 februari 1971, onuitg., aangehaald door VAN LANGENDONCK, 
J., , ,De rechtspraak over sociale zekerheid in het eerste werkingsjaar van de arbeidsgerechten'', 
B.T.S.Z., 1972, 1284; SENAEVE, P., o.c., 134, nr. 25; SIMOENS, D., ,Onderhoudsgeld en 
sociale zekerheid", T.S.R., 1981, 120, nr. 38; VAN LANGENDONCK, J., ,Overzicht van 
rechtspraak. Pensioenen voor werknemers (1974-1976)", R. W., 1977-78, 1074, nr. 20. 
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Anderen zijn van mening dat de Rijksdienst voor Werknemerspen
sioenen een dergelijke overeenkomst zal naleven als hij wederzijds 
en ondubbelzinnig aan deze instelling wordt kenbaar gemaakt(331). 
Het lijkt moeilijk houdbaar enerzijds aan te nemen dat de partijen 
een geldige overeenkomst kunnen sluiten die afwijkt van de verdeling 
van het rustpensioen die artikel74 van het K.B. van 21 december 1967 
maakt, en anderzijds de uitvoering van een dergelijke overeenkomst 
door de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen onmogelijk teach
ten. Wanneer de partijen rechtsgeldig kunnen afwijken van de dwin
gende bepaling die artikel 74 vormt, moet deze overeenkomst ook 
door de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen kunnen worden 
uitgevoerd. 

131. Onderstreept dient nog te worden dat artikel 74 van het K.B. 
van 21 december 1967 aan de feitelijk gescheiden echtgenoot geen 
eigen recht toekent op het rustpensioen van de medeechtgenoot(332). 
Deze laatste moet aan de voorwaarden voor de toekenning van het 
rustpensioen voldoen en behoudt zijn persoonlijk recht op het inte
grale rustpensioen(333). De verdeling bij de uitbetaling betreft enkel 
de wijze van uitoefening van zijn persoonlijk recht(334). 
Zoals verder zal worden aangetoond, beschikt de uit de echt geschei
den echtgenoot wel over eigen pensioenrechten. 

D. Betaling van achterstallen. 

132. In geval van overlijden van een rechthebbende op een werkne
merspensioen krijgt de echtgenoot slechts de vervallen en niet uitge-

(331) Arbrb. Charleroi, 7 november 1974, onuitg., aangehaald door VAN LANGENDONCK, J., 
,Overzicht van rechtspraak. Pensioen voor werknemers (1974-1976)", R. W., 1977-78, 1074, 
nr. 20; DUBOIS, B., ,De toepassing van het sociaal recht op de feitelijke scheiding en het 
concubinaat", in Feitelijke scheiding, feitelijk samenleven, KoNINKLIJKE FEDERATIE VAN 
BELGISCHE NOTARISSEN (ed.), Gent, 1978, 125; NAUDTS, P., ,Draagwijdte van het artikel 
74 van het Koninklijk Besluit 21 december 1967 als de rechter gestatueerd heeft bij toepassing 
van de artikelen 218, 221 van het B.W.B. en art. 587 van het G.W.B. in het geval dat de 
echtgenoten in feite gescheiden zijn", B.T.S.Z., 1973, 1179-1181. 
(332) Anders: Arbh. Luik, 18 september 1972, onuitg., aangehaald door DE LEYE, 0., ,Le 
repetition de l'indu dans le regime des prestations de retraite et de survie pour travailleurs 
salaries", J.T.T., 1974, 214, vernietigd door Cass., 22 mei 1974, Arr. Cass., 1974, 1061, 
J.T.T., 1975,40, T.S.R., 1975, 40, Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21986 en Rev. Not. B., 
1976, 456; SMEESTERS, B. en DE VIRON, G., o.c., 80; VAN LANGENDONCK, J., ,Overzicht 
vanrechtspraak. Pensioen voor werknemers (1974-76)", R. W., 1977-78, 1074, nr. 20 en 1080, 
nr. 28. 
(333) Beslagr. Brussel, 7 december 1981, B.T.S.Z., 1982, 1062. 
(334) DocQUIR, D., ,Divorce et separation de corps: repercussions de ces situations sur les 
droits de Ia famille en securite sociale", Rev. Dr. Pam., 1978, 234, nr. 4; ELST, R., ,Rechten 
van de in feite gescheiden echtgenoten inzake rustpensioen. Burgerrechtelijke- en sociaalrechte
lijke aspecten. Grondwettigheid", B. T.S.Z., 1976, 727. 
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keerde termijnen uitbetaald, wanneer hij op het ogenblik van het 
overlijden met de echtgenoot samenleefde(335). Bij feitelijke schei
ding verliest de echtgenoot derhalve dit recht, tenzij hij in de ver
pleegkosten tegemoet kwam of de begrafeniskosten betaalde en geen 
kinderen noch een andere persoon met de rechthebbende samenleef
de op het ogenblik van zijn overlijden; in dit geval kan hij evenwel 
geen aanspraak maken op het pensioen van de maand van het 
overlijden zelf(336). 

§ 2. Zelfstandigen 

A. Rustpensioen 

133. In de pensioenregeling van de zelfstandigen zijn er, althans wat 
de jaren v66r 1984 betreft, twee forfaitaire jaarlijkse basisbedragen. 
Het hoogste bedrag, 105.016 F., wordt toegekend aan de gehuwde 
rechthebbende wiens echtgenoot bepaalde voorwaarden inzake ar
beid en sociale-zekerheidsuitkeringen vervult, het laagste bedrag, 
84.013 F., geldt voor de andere rechthebbenden(337). 
De zelfstandige die feitelijk gescheiden is, kan aanspraak maken op 
hetzij het rustpensioen berekend op het jaarlijks basisbedrag voor 
alleenstaanden; hetzij de helft van het rustpensioen berekend op het 
jaarlijks basisbedrag voor gehuwden, naargelang de ene of de andere 
van deze berekeningen hem het voordeligst is(338). In de twee 
gevallen worden de bestaansmiddelen van beide echtgenoten in 
aanmer king genomen(3 3 9). 
Wanneer de feitelijk gescheiden echtgenoot te zijnen gunste de 
uitbetaling bekomt van de helft van het pensioen als gehuwde dat aan 
de andere echtgenoot in de pensioenregeling voor zelfstandigen kan 
worden toegekend, wordt dit laatste pensioen de andere echtgenoot 
toegekend, maar slechts tot beloop van de helft van het bedrag 
uitbetaald(340). 
Geniet de feitelijk gescheiden echtgenoot bepaalde pensioenvoorde
len die hij niet kan verzaken, zodat hij slechts een gedeelte kan 
bekomen van het pensioen als alleenstaande van zijn echtgenoot dan 

(335) Art. 72, eerste lid, K.B. 21 december 1967. 
(336) Art. 72, tweede lid, 4° en 5°, K.B. 21 december 1967. 
(337) Art. 9, § 1, eerste lid, Pensioenwet zelfstandigen. 
(338) Art. 100, § 2, K.B. 22 december 1967. 
(339) Art. 100, § 4, 2, K.B. 22 december 1967. 
(340) Art. 102, § 1, derde lid, K.B. 22 december 1967. 
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wordt dit pensioen als alleenstaande verminderd met het bedrag van 
het voordeel dat als gescheiden echtgenoot is verleend(341). 

B. Overlevingspensioen 

134. Om recht te hebben op een overlevingspensioen, moet de over
levende echtgenoot gedurende minstens een jaar gehuwd geweest zijn 
met een zelfstandige(342). Dat de echtgenoten feitelijk gescheiden 
leefden, speelt geen enkele rol. 

C. Rechten van de feitelijk gescheiden echtgenoot 

---1-.-Jle-g-i-n-se-1~------------------------

135. Ook in de zelfstandigenregeling heeft de feitelijk gescheiden 
echtgenoot bepaalde rechten op het rustpensioen van zijn echtge-
noot. Hij kan de uitbetaling van een gedeelte van dat pensioen 
bekomen. Zoals uit de verdere tekst blijkt, zijn de desbetreffende 
bepalingen grotendeels gelijk aan die van de werknemersregeling. 

2. Begrip feitelijke scheiding 

136. Het begrip feitelijke scheiding dat gehanteerd wordt in de 
zelfstandigenregeling, is identiek aan dat van de werknemersrege
ling(343). 

3. Voorwaarden 

137. Om de uitbetaling van een gedeelte van het rustpensioen van 
zijn echtgenoot te kunnen bekomen, moet de feitelijk gescheiden 
echtgenoot aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- niet van de ouderlijke macht vervallen verklaard zijn, noch 

veroordeeld zijn om zijn echtgenoot naar het Ieven te hebben 
gestaan; 

- door een eventueel verblijf in het buitenland de uitkering van het 
pensioen als zelfstandige niet beletten; 
geen Belgisch of buitenlands rust- of overlevingspensioen genie
ten, noch een als dusdanig geldend voordeel, noch een onvoor
waardelijk pensioen krachtens de Pensioenwet zelfstandigen ge
nieten waarvan het bedrag zodanig is dat er geen aanleiding is tot 

(341) Art. 102, § 2, tweede lid, K.B. 22 december 1967. 
(342) Art. 4, § 1, 1 o, Pensioenwet zelfstandigen. 
(343) Art. 99, 4°, Pensioenwet zelfstandigen. 
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enige afhouding, te zijnen gunste, op het pensioen van zijn 
echtgenoot; 
aile beroepsbezigheid behalve de toegelatene stopgezet hebben en 
geen uitkering genieten wegens ziekte, invaliditeit of werkloos
heid met toepassing van een Belgische of buitenlandse wetgeving 
inzake zekerheid(344); 
het onvoorwaardelijk pensioen dat aan de echtgenoot van de 
aanvrager in de zelfstandigenregeling wordt toegekend, mag niet 
hoger zijn dan het pensioen als gehuwde waarop hij in diezelfde 
regeling aanspraak zou kunnen maken(345). 

Deze voorwaarden zijn, met uitzondering van de laatste, die welke 
gelden in de regeling voor werknemers. 

4. Vaststelling van de rechten van de feitelijk geschei
den echtgenoot 

Ook de vaststelling van de rechten van de feitelijk gescheiden echtge
noot gebeurt in de zelfstandigenregeling zoals in die van de werkne
mers. 

a. De feitelijk gescheiden echtgenoot geniet geen pensioenvoordeel 
of verzaakt de uitbetaling daarvan. 

138. De aanvrager die op geen enkel van de hierboven bedoelde 
pensioenvoordelen aanspraak kan maken, verkrijgt de betaling van 
de helft van het pensioen als gehuwde dat aan zijn echtgenoot in de 
pensioenregeling voor zelfstandigen kan worden toegekend(346). 
Dit geldt eveneens indien de aanvrager de uitbetaling van de pensio
envoordelen mag verzaken en effectief verzaakt. Deze verzaking is 
echter slechts mogelijk indien het gecumuleerd bedrag van deze 
voordelen, enerzijds, en van de pensioenen en als zodanig geldende 
voordelen, anderzijds, die de echtgenoot geniet in de pensioenrege
ling voor zelfstandigen en werknemers, kleiner is dan het gecumu
leerd bedrag van de pensioenen als gehuwde welke aan de echtgenoot 
van de aanvrager in die regelingen zouden kunnen worden toege
kend(347). 

(344) Art. 10I, K.B. 22 december I967. 
(345) Art. I04bis, § I, K.B. 22 december I967. 
(346) Art. 102, § I, eerste lid, K.B. 22 december I967. 
(347) Art. 102, § 2, tweede lid, K.B. 22 december I967. 
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b. De feitelijk gescheiden echtgenote geniet een pensioenvoordeel en 
kan het niet verzaken. 

139. De aanvrager die een van de pensioenvoordelen geniet die hoger 
opgesomd werden, welke hij niet kan verzaken, kan de uitbetaling 
bekomen van een gedeelte van het pensioen als alleenstaande van zijn 
echtgenoot, waarvan het bedrag gelijk is aan de helft van zijn 
pensioen als gehuwde in de pensioenregeling voor zelfstandigen, 
verminderd met het bedrag van het voordeel dat de aanvrager per
soonlijk gerechtigd is te genieten in deze regeling(348). 

---D.----Betaling-van-achterstalle,,__ ____________________ _ 

140. Bij het overlijden van een rechthebbende op een rustpensioen, 
een overlevingspensioen, een pensioen van uit de echt gescheiden 
echtgenoot of op een uitkering als van tafel en bed of feitelijk 
gescheiden echtgenoot, worden de vervallen en op de dag van het 
overlijden niet betaalde termijnen in eerste instantie ambtshalve 
uitgekeerd aan de overlevende echtgenoot, op voorwaarde dat de 
echtgenoten op het ogenblik van het overlijden van de rechthebbende 
niet van tafel en bed, noch feitelijk gescheiden waren. De termijnen 
die aan de maand van het overlijden voorafgaan worden, bij ontsten
tenis van deze persoon, betaald aan de kinderen met wie de gerechtig
de samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden(349). Wanneer 
er geen dergelijke rechthebbenden zijn, gebeurt de betaling van de 
termijnen die aan de maand van het overlijden voorafgaan, aan de 
persoon die met de rechthebbende samenleefde op het ogenblik van 
het overlijden. De feitelijk gescheiden echtgenoot komt als dusdanig 
slechts in aanmerking wanneer hij ingestaan heeft voor de verpleeg
kosten of, indien geen andere persoon de verpleegkosten betaald 
heeft, wanneer hij de begrafeniskosten heeft betaald. In beide geval
len mag de overleden echtgenoot echter niet hebben samengeleefd 
met een andere persoon(350). 
De rangorde van de personen aan wie de achterstallen worden 
uitbetaald, is identiek aan die van de werknemersregeling. 

(348) Art. 102, § 2, eerste lid, K.B. 22 december 1967. 
(349) Art. 157, K.B. 23 december 1967. 
(350) Art. 159, § 1, eerste lid, K.B. 22 december 1967. 
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AFDELING 3 

Echtscheiding en pensioenregeling 

§ 1. Werknemers 

A. Rustpensioen van de echtgenoten 

141. In geval van echtscheiding kan geen van de echtgenoten een 
pensioen tegen gezinsbedrag bekomen(351). De rechthebbende op 
een rustpensioen ontvangt derhalve een rustpensioen als alleenstaan
de, berekend op 600/o van de lonen van de in aanmerking komende 
loopbaan. 

B. Rustpensioen van uit de echt gescheiden echtgenoten 

1. Inleiding 

142. Sedert 1 januari 1984 heeft de uit de echt gescheiden echtgenoot 
recht op een eigen rustpensioen. Voordien had aileen de uit de echt 
gescheiden vrouw een dergelijk recht. 
Hoewel het principe van de toe kenning van een pensioen aan de uit 
de echt gescheiden vrouw reeds opgenomen werd in de Arbeiderspen
sioenwet (1953), werd een dergelijke regeling eerst tot stand gebracht 
ter uitvoering van de Arbeiderspensioenwet (1955), nl. door het K.B. 
van 17 juni 1955. Voor de bedienden kwam pas een regeling tot stand 
bij het K.B. van 30 juli 1957, genomen ter uitvoering van de Bedien
denpensioenwet (1957). Deze bepalingen werden zonder opmerkelij
ke wijzigingen overgenomen in het K.B. van 21 december 1967, doch 
werden nadien vooral aangepast na de wet van 1 juli 1974 tot 
wijziging van sommige artikelen van het Burgerlijk en het Gerechte
lijk Wetboek betreffende de echtscheiding, wat die de mogelijkheid 
tot echtscheiding op grand van 10 jaar feitelijke scheiding invoerde, 
nl. door het K.B. van 12 mei 1975(352). 

143. Tot v66r de opheffing van de artikelen 8, 80, 81 en 82 van het 
K.B. van 21 december 1967, door het K.B. van 12 mei 1975, kon de 
echtgenote een minimumbijdrage van 350 F. storten aan de Rijks
dienst voor Werknemerspensioenen. Deze bijdrage werd omgezet in 
een fictief loon dat in aanmerking werd genomen om het pensioen 

(351) Art. 10, § 1, Pensioenwet werknemers. 
(352) B.S., 21 mei 1975. 
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van uit de echt gescheiden vrouw te berekenen. Ben aanvraag daartoe 
diende binnen 6 maanden na de dag van de echtscheiding ingediend 
te worden(353). Die mogelijkheid werd opgeheven door het K.B. van 
12 mei 1975. Wei wordt nog altijd rekening gehouden met de perio
den waarvoor in het verleden bijdragen gestort werden overeenkom
stig de vroegere regeling. Het bedrag van het loon dat voor de 
berekening van dit rustpensioen in aanmerking wordt genomen, is 
gelijk aan de gedane storting vermenigvuldigd met 7,14(354). De 
jaren na de echtscheiding kunnen thans nog altijd gevaloriseerd 
worden door vrijwillige bijdragen indien de uit de echt gescheiden 
echtgenoot alsdan niet onder enige pensioenregeling valt(355). 

144. Het rustpensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot staat 
volkomen los van de pensioenrechten van de andere echtgenoot. Het 
kan ingaan zonder dat de andere echtgenoot reeds pensioengerech
tigd is. De andere echtgenoot kan bij een nieuw huwelijk een rustpen
sioen tegen gezinsbedrag bekomen, terwijl bij zijn overlijden de 
tweede echtgenoot een overlevingspensioen kan ontvangen. Ander
zijds wordt het rustpensioen van de gewezen medeechtgenoot niet 
verminderd met het bedrag van het rustpensioen van de uit de echt 
gescheiden echtgenoot, zodat men kan stellen dat de gevolgen van 
de echtscheiding in zekere mate ten laste van de collectiviteit gelegd 
worden(356). 
Het tot voor kort aileen voor de vrouw bestaande eigen recht op een 
rustpensioen als uit de echt gescheidene, werd beschouwd als een 
valorisering op pensioengebied van de arbeid als thuiswerkende 
vrouw, valorisering die zich, merkwaardig genoeg, enkel voordoet 
als het huwelijk met een echtscheiding eindigt(357). 

145. Het soort echtscheiding (op grond van feiten, door onderlinge 
toestemming, op grond van vijf jaar feitelijke scheiding) speelt voor 
de pensioenrechten van de uit de echt gescheiden vrouw geen enkele 

(353) Voor een uiteenzetting van de regeling: AMELINCKX, D. en DE CEUSTER, R., ,Het 
ouderdomspensioen voor de uit de echt gescheiden vrouw in het sociale zekerheidsrecht", 
T.S.R., 1973, 279-282; LoNFILS, E., ,Toestand van de gescheiden en van de uit de echtgeschei
den echtgenote qua sociale zekerheid", B.T.S.Z., 1976, 179-182. 
(354) Art. 79, K.B. 21 december 1967. 
(355) Art. 3 fer, K.B. 21 december 1967. 
(356) DENIS, P., ,Les consequences du divorce dans le droit de Ia securite sociale beige", in 
Famille, Droit et changement social dans les societes contemporaines, Brussel, Bruylant, 1978, 
375. 
(357) MASYN, R., ,De pensioenen voor werknemers", in De ontwikkeling van de Belgische 
wetgeving van sociale zekerheid 1970-1976, Brussel, Larcier, 1977, 126. 
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rol, evenmin als de vraag tegen wie de echtscheiding werd toegestaan, 
wie de ,schuldige" echtgenoot is. 

2. Voorwaarden 

a. Algemene voorwaarden 

146. De uit de echt gescheiden echtgenoot moet voldoen aan de 
algemene voorwaarden om recht te hebben op een rust- of overle
vingspensioen. 
Zo mag hij geen andere dan toegelaten beroepsarbeid verrichten, 
noch een vergoeding genieten we gens ziekte, invaliditeit of werkloos
heid met toepassing van een Belgische of een buitenlandse wetgeving 
inzake sociale zekerheid(358); hij moet in Belgie verblijven(359). 

147. Daarenboven moet de uit de echt gescheiden echtgenoot de 
leeftijdsvoorwaarde vervuld hebben die gesteld is voor het recht op 
een rustpensioen(360). De mannelijke uit de echt gescheiden echtge
noot heeft echter de mogelijkheid het pensioen van uit de echt 
gescheiden echtgenoot te laten ingaan binnen de periode van 5 jaar 
v66r de normale pensioenleeftijd, in welk geval het pensioen defini
tief met 5o/o per jaar verminderd wordt. Aan de daartoe gestelde 
voorwaarden dient vanzelfsprekend te zijn voldaan(361). 

b. Bijzondere voorwaarden 

148. De uit de echt gescheiden echtgenoot mag niet hertrouwd zijn, 
niet vervallen verklaard zijn van de ouderlijke macht en niet veroor
deeld zijn om diegene die zijn echtgenoot was naar het leven te 
hebben gestaan(362). 
De uitsluiting wegens het hertrouwd zijn is beperkt tot de duur van 
het nieuwe huwelijk(363). 
De twee andere voorwaarden zijn afkomstig uit de regeling van de 
rechten van de feitelijk gescheiden echtgenoot op een gedeelte van 
het rustpensioen van de andere echtgenoot. Voor een bespreking 
daarvan zij dan ook verwezen naar hetgeen daarover gezegd werd in 

(358) Art. 25, eerste lid, Pensioenwet werknemers. 
(359) Art. 27, Pensioenwet werknemers; art. 65, K.B. 21 december 1967. 
(360) Art. 4, Pensioenwet werknemers. 
(361) Art. 5, Pensioenwet werknemers. 
(362) Art. 75, K.B. 21 december 1967. 
(363) X., ,Het rustpensioen van de uit de echt gescheiden echtgenote in de regeling voor 
werknemers", B.T.S.Z., 1979, 227. 
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verband met de gevolgen van de feitelijke scheiding in het pensioen
stelsel voor werknemers. 

3. Berekening 

a) Loopbaan 

149. Er wordt gerekend alsof de gescheiden echtgenoot zelf een 
activiteit als werknemer zou hebben uitgeoefend tijdens de duur van 
zijn huwelijk met de gewezen echtgenoot(364). 
In geval van opeenvolgende echtscheidingen mogen de onderschei
den huwelijksQerioden van de echtgenoot in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van het pensioen van de gescheiden 
echtgenoot(365). 
Voor de jaren waarvoor de uit de echt gescheiden echtgenoot een 
rustpensioen of een als zodanig geldend voordeel kan bekomen 
krachtens een andere Belgische regeling, een regeling van een vreemd 
land of krachtens een regeling van toepassing op het personeel van 
een volkenrechtelijke instelling, kan hij slechts aanspraak maken op 
het rustpensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot indien hij het 
ander pensioen of als zodanig geldend voordeel, verworven door 
tewerkstelling tijdens die jaren, verzaakt(366). Het betreft hier onder 
meer het pensioen uit de openbare sector(367). 

150. Het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot wordt 
uitgedrukt door een breuk. Deze breuk heeft als teller de eenheid en 
als noemer het aantal kalenderjaren begrepen tussen 1 januari van 
het jaar van de twintigste verjaardag van de echtgenoot en ten 
vroegste 1 januari 1926 en 31 december van het jaar dat voorafgaat 
aan de eerste maand volgend op de 60ste of 65ste verjaardag van de 
echtgenoot, naargelang het een vrouw of een man betreft, of het 
tijdstip dat hij gekozen heeft voor een vervroegd pensioen. De 
noemer mag respectievelijk niet groter zijn dan 40 of 45(368). 

(364) Art. 76, eerste lid, K.B. 21 december 1967. 
(365) DE PAEPE, R., ,Pensioenrechten van de feitelijk of van tafel en bed gescheiden 
echtgenoten en de uit de echtgescheiden echtgenoten", Or. 1980, 49; MERGITS, B., ,Pensioen
regeling ten voordele van de feitelijk, van tafel en bed en uit de echtgescheiden echtgenoot", 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, 437. 
(366) Art. 78, K.B. 21 december 1967. 
(367) Arbh. Bergen, 8 apri11977, A.R. nr. 3023, onuitg., aangehaald door MERGITS, B., PAs, 
H., RAuws, W. en VAN GoETHEM, W., o.c., 2.5. Uit de echt gescheiden vrouwen. 
(368) X., ,Het rustpensioen van de uit de echtgescheiden echtgenote in de regeling voor 
werknemers", B.T.S.Z., 1979, 230. 
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Voor elk jaar huwelijk dat in aanmerking wordt genomen, wordt het 
pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot dan ook als volgt 
vastgesteld: lin van 600Jo van het geherwaardeerd loon van de andere 
echtgenoot(3 69). 

b) Lonen(370) 

151. Er wordt rekening gehouden met een loon waarvan het jaarbe
drag gelijk is aan 62,50Jo van het overeenstemmend jaarloon dat in 
aanmerking zou worden genomen worden voor de berekening van 
het pensioen van de gewezen echtgenoot indien hij op hetzelfde 
ogenblik zijn pensioenrechten zou Iaten gelden. 
Het loon wordt echter verminderd met het loon voor het overeen
stemmend jaar waarvoor de betrokkene ingevolge persoonlijke pres
taties aanspraak kan maken op een rustpensioen als werknemer. 
Door slechts 62,5% van het loon van de gewezen echtgenoot in 
aanmerking te nemen, bereikt men als resultaat dat het rustpensioen 
van de uit de echt gescheiden echtgenoot de helft is van het rustpen
sioen tegen gezinsbedrag. Inderdaad, dit laatste bedraagt 75% van 
het loon(371) en 62,50% van 60% van het loon bedraagt 37,50% wat 
de helft is van 75%. De uit de echt gescheiden echtgenoot bekomt 
derhalve een pensioen dat gelijk is aan dat van de feitelijk gescheiden 
echtgenoot. 

152. Het recht op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot 
is eigen aan deze laatste. Daaruit volgt dat de gescheiden echtgenoot 
de toekenning van dit pensioen kan benaarstigen onafhankelijk van 
de tussenkomst of de goodwill van de gewezen echtgenoot, niet aileen 
door de aanvraag in te dienen tot het bekomen van dit pensioen, doch 
ook door, in geval van verlies van de pensioenrechten van de echtge
noot in de open bare sector, een aanvraag tot overheveling naar de 

(369) DENIS, P., ,Les consequences du divorce dans le droit de Ia securite sociale beige", in 
Famille, Droit et changement social dans les societes contemporaines, Brussel, Bruylant, 1978, 
378; DE PAEPE, R., o.c., 48; MERGITS, B., o.c., 437. 
(370) Art. 77, K.B. 21 december 1967. 
(371) Art. 10, § 1, eerste lid, a, Pensioenwet werknerners. 
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prive-sector in de dienen in het kader van de wet van 5 augustus 
1968(372). 

4. lngangsdatum 

153. Zowel bij een ambtshalve onderzoek als bij een aanvraag, gaat 
het rustpensioen in met ingang van de eerste dag van de maand 
volgend op die van de echtscheiding(373). 
Determinerend is het ogenblik van de overschrijving van het echt
scheidingsvonnis(3 7 4). 

-----~Qveuev±ng~pensigen~--------------------------------------------

154. De uit de echt gescheiden echtgenoot kan geen aanspraak 
maken op een overlevingspensioen bij het overlijden van de voorma-
lige echtgenoot, aangezien men daarvoor moet gehuwd zijn op het 
ogenblik van het overlijden(375). 

155. Anderzijds heeft het feit dat de uit de echt gescheiden echtge
noot in die hoedanigheid een rustpensioen geniet, geen enkele weer
slag op het overlevingspensioen dat toekomt aan de langstlevende 
echtgenoot van de hertrouwde gescheiden echtgenoot op grond van 
wiens activiteit het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot 
wordt toegekend(376). 

(372) Arbh. Gent, 15 januari 1982, T.S.R., 1982, 235; anders: Arbrb. Brussel, llde Kamer, 
15 november 1976, onuitg., A.R., nr. 71086/76, vermeld door ANNOYE, C., ,La pension de 
retraite, Ia pension de survie et l'indemnite d'adaption dans le regime des travailleurs salaries 
(application des dispositions de !'arrete royal no 50 du 24 octobre 1967 et de !'arrete royal du 
21 decembre 1967 ainsi que de Ia loi du 27 fevrier 1976). Apen;us de Ia jurisprudence de Ia 
lle chambre du tribunal du travail de Bruxelles au cours des annees judiciaires 1975-1976, 
1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979", J.T.T., 1980, 134, nr. 81. 
(373) Art. 76, vierde lid, K.B. 21 december 1967. 
(374) X., ,Het rustpensioen van de uit de echtgescheiden echtgenote in de regeling voor 
werknemers", B. T.S.Z., 1979, 228. 
(375) Arbrb. Brussel, 11 oktober 1971, onuitg., aangehaald door AMELINCKX, D. en DE 
CEUSTER, R., o.c., 288. 
(376) LoNFILS, E., o.c., 185; SENAEVE, P ., ,Het gezin en het sociale-zekerheidsrecht", R. W., 
1981-82, 2281, nr. 31. 
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§ 2. Zeljstandigen 

A. Rustpensioen 

156. Het rustpensioen tegen gezinsbedrag is vanzelfsprekend slechts 
verschuldigd wanneer de twee echtgenoten nog gehuwd zijn(377). De 
rechthebbende op een rustpensioen die uit de echt gescheiden is, 
ontvangt derhalve slechts een rustpensioen tegen het bedrag als 
alleenstaande. 

B. Pensioen van de uit echt gescheiden echtgenoot 

1. Inleiding 

157. V66r 1 januari 1984 bestond er, zoals in de werknemersrege
ling, enkel een pensioen van uit de echt gescheiden vrouw. 
In de zelfstandigenregeling werd het pensioen van uit de echt geschei
den vrouw reeds ingevoerd door het K.B. van 30 oktober 1956, d.i. 
van bij de aanvang van de verplichte pensioenregeling voor zelfstan
digen. Dit systeem, dat werd overgenomen door het K.B. van 22 
december 1967, onderging weinig wijzigingen, doch verschilde van 
meetaf aan op een aantal punten van dat van de werknemersregeling. 
In tegenstelling met de werknemersregeling bijvoorbeeld, heeft in het 
zelfstandigenstelsel de mogelijkheid voor de vrouw om vrijwillige 
stortingen te doen voor de vestiging van een pensioen van uit de echt 
gescheiden vrouw, nooit bestaan(378). 

158. Terwijl de werknemersregeling het heeft over het rustpensioen 
van de uit de echt gescheiden echtgenoot, wordt in de regeling voor 
de zelfstandigen gesproken van het pensioen van de uit de echt 
gescheiden echtgenoot. 

159. De hieronder besproken regeling is van toepassing na om het 
even welke echtscheidingsprocedure, ook wanneer de echtscheiding 
is toegestaan op grond van feitelijke scheiding van meer dan 5 
jaar(379). 

(377) Art. 9, § I, eerste lid, 1°, Pensioenwet zelfstandigen. 
(378) AMELINCKX, D. en DE CEUSTER, R., o.c., 284; SMEESTERS, D. en DE VIRON, G., o.c., 
280. 
(379) Art. 98 bis, K.B. 22 december 1967. 
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2. Voorwaarden 

a. Algemene voorwaarden 

160. Ook in de zelfstandigenregeling moet de uit de echt gescheiden 
echtgenoot de algemene voorwaarden vervullen die gesteld zijn voor 
het recht op een rust- of overlevingspensioen, evenals de leeftijds
voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een rustpensioen. 

161. De uit de echt gescheiden echtgenoot moet de leeftijd van 65 
of 60 jaar bereikt hebben, naargelang het een man of een vrouw 
betreft, of, als het een man betreft, in de voorwaarden verkeren om 
aanspraak te kunnen maken op een vervroegd rustpenswen(38"'0"')c-. ----
Deze voorwaarden zijn: 

het recht op rustpensioen als zelfstandige moet bewezen zijn voor 
de vier kwartalen van het kalenderjaar dat de ingangsdatum van 
het vervroegd pensioen voorafgaat, 

- de beroepsloopbaan die het recht opent op het rustpensioen als 
zelfstandige moet minstens 10 kalenderjaren omvatten(381). 

Het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot ondergaat in 
voorkomend geval dezelfde vermindering als een rustpensioen dat 
vervroegd wordt toegekend(382). 

b. Bijzondere voorwaarden 

162. De uit de echt gescheiden echtgenoot kan geen aanspraak 
maken op het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot: 
- indien hij van de ouderlijke macht vervallen is verklaard; 

indien hij veroordeeld werd om zijn echtgenoot naar het leven te 
hebben gestaan; 
indien hij hertrouwd is, zelfs indien het nieuw huwelijk werd 
ontbonden; 

- indien hij aanspraak kan maken op een overlevingspensioen in 
de regeling voor zelfstandigen of in een andere regeling uit hoof de 
van een vorig huwelijk(383). 

De derde hierboven opgesomde uitsluiting is niet van toepassing 
wanneer de belanghebbende uit hoofde van dit huwelijk geen aan
spraak kan maken op een overlevingspensioen of hij slechts een 

(380) Art. 92, eerste en tweede lid, K.B. 22 december 1967. 
(381) Art. 3, § 2bis, eerste lid, Pensioenwet zelfstandigen. 
(382) Art. 92, tweede lid, K.B. 22 december 1967. 
(383) Art. 94, eerste lid, K.B. 22 december 1967. 
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tijdelijk overlevingspensioen heeft kunnen bekomen omdat hij, bij 
het overlijden, niet tenminste een jaar gehuwd was(384). 
Het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot kan evenwel niet 
toegekend worden over het tijdvak dat gedekt is door het hierboven 
vermelde tijdelijk overlevingspensioen(385). 
De eerste twee voorwaarden werden reeds toegelicht bij de bespre
king van de rechten van de feitelijk gescheiden echtgenoot op een 
gedeelte van het rustpensioen van de andere echtgenoot. In deze 
laatste regeling komen inderdaad precies dezelfde voorwaarden 
voor. 
De derde voorwaarde verschilt met die van de werknemersregeling. 
De uitsluiting wegens het hertrouwd zijn is niet beperkt tot de duur 
van het huwelijk, tenzij de echtgenoot op het ogenblik van de 
eventuele ontbinding van dit nieuwe huwelijk geen aanspraak kan 
maken op een overlevingspensioen of slechts een tijdelijk overle
vingspensioen heeft kunnen bekomen. 
De vierde voorwaarde komt helemaal niet voor in het werknemers
stelsel. 

3. Berekening 

a. Loopbaan 

163. Het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot wordt 
vastgesteld in verhouding tot de kalenderjaren waarin een of meer 
kwartalen gelegen zijn die het recht op het rustpensioen als zelfstan
dige kunnen doen ontstaan ten gunste van de gewezen echtgenoot en 
in de loop waarvan de aanvrager met deze laatste gehuwd was(386). 

b. Bedrag 

164. Het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot verschilt 
naargelang het gaat om een jaar dat 1984 voorafgaat, dan wei om 
een jaar na 1983. 
Gaat het om een jaar dat 1984 voorafgaat, dan wordt voor de 
berekening van het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot 

(384) Art. 94, tweede lid, K.B. 22 december 1967. 
(385) Art. 94, derde lid, K.B. 22 december 1967. 
(386) Art. 95, eerste lid, K.B. 22 december 1967. 
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62,50Jo van het gei:ndexeerde jaarlijks basisbedrag van het rustpensio
en als alleenstaande in aanmerking genomen(387). 
Gaat het om een jaar na 1983 dan wordt het pensioen van de uit de 
echt gescheiden echtgenoot berekend op 37,5% van de geherwaar
deerde bedrijfsinkomsten die in aanmerking werden genomen met 
het oog op de inning voor de betrokken jaar van de sociale-zeker
heidsbijdrage verschuldigd in het kader van het sociaal statuut van 
de zelfstandigen. Deze bedrijfsinkomsten moeten vermenigvuldigd 
worden met een breuk die ieder jaar bepaald wordt door de Koning 
en die, per 1 januari van het betrokken jaar, de verhouding weergeeft 

___ tussenheLpercentage_y_an_de_bijdrage_hestemd_yo_OI'llet_pensio_rnst~~l---:--___ _ 
sel van de zelfstandigen en het totaal van de percentages van de 
persoonlijke bijdrage en van de werkgeversbijdrage verschuldigd op 
het loon van de werknemers en bestemd voor hun pensioenstel-
sel(388). 

c. Breuk 

165. Het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot wordt 
bekomen naar rata van 1145 of 1140 van de hierboven vermelde 
bedragen, naargelang de aanvrager de man of de vrouw is, per 
kalenderjaar huwelijk waarin de gewezen echtgenoot het recht op het 
rustpensioen als zelfstandige deed ontstaan(389). 
De teller van de hierboven vermelde breuken wordt teruggebracht 
naar 0,25, 0,50 of 0,75, naargelang slechts een, twee of drie kwarta
len van het betrokken jaar het recht op het rustpensioen kunnen doen 
ontstaan(390). 
Dezelfde vermindering wordt toegepast voor de kalenderkwartalen 
die, in het betrokken jaar, het kwartaal voorafgaan waarin het 
huwelijk werd gesloten en voor de kalenderkwartalen die, in het 
betrokken jaar, volgen op het kwartaal waarin het huwelijk werd 
ontbonden(391). 
De som van de voormelde breuken wordt in voorkomend geval 
beperkt tot de eenheid. De vermindering die daaruit voortspruit slaat 
op de minst voordelige jaren(392). 

(387) Art. 95, tweede lid, 1° en 96, § 1, eerste lid, K.B. 22 december 1967. 
(388) Art. 95, tweede lid, 2° en art. 69, § 1, tweede lid, K.B. 22 december 1967. 
(389) Art. 95, tweede lid, K.B. 22 december 1967. 
(390) Art. 95, derde lid, K.B. 22 december 1967. 
(391) Art. 95, vierde lid, K.B. 22 december 1967. 
(392) Art. 95, vijfde lid, K.B. 22 december 1967. 
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166. Het aantal 45sten of 40sten dat wordt bekomen, wordt in 
voorkomend geval herleid tot het verschil tussen de eenheid en de 
som van de breuken die de belangrijkheid, in verhouding tot de 
loopbaan, uitdrukken van het rustpensioen krachtens de regeling 
voor zelfstandigen en van de rustpensioenen, de overlevingspensioe
nen of de pensioenen van de uit de echt gescheiden echtgenoot 
krachtens een andere pensioenregeling, waarop de gerechtigde aan
spraak kan maken. Wanneer het pensioen dient verminderd te wor
den overeenkomstig deze regel, slaat de vermindering op de minst 
voordelige jaren(393). Een verzaking van het eigen pensioen door de 
gerechtigde op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot, 
zoals in de werknemersregeling mogelijk is, is in de zelfstandigenre
geling uitgesloten. 

C. Overlevingspensioen 

167. De uit de echt gescheiden echtgenoot kan vanzelfsprekend geen 
aanspraak maken op een overlevingspensioen bij het overlijden van 
de gewezen echtgenoot. Dit geldt ook voor de echtgenoot die uit de 
echt gescheiden is op grond van feitelijke scheiding(394). 
De langstlevende echtgenoot die hertrouwt, verliest zijn recht op 
overlevingspensioen. Hij herkrijgt echter zijn recht na aanvraag in 
geval van ontbinding van het huwelijk, bijvoorbeeld door echtschei
ding(395). 

BESLUIT 

168. Sociaalrechtelijk blijkt de professionele samenwerking tussen 
echtgenoten eerder gekwalificeerd te kunnen worden als een verhou
ding zelfstandige-helper dan wel als een verhouding werkgever-werk
nemer. In de sociale-zekerheidsregeling voor zelfstandigen zijn er 
dan ook, in tegenstelling met in dat van de werknemers, specifieke 
regelen uitgewerkt die betrekking hebben op deze samenwerking. 
Onder bepaalde voorwaarden doet het huwelijk recht op sociale
zekerheidsuitkeringen ontstaan voor de echtgenoot. Dit is het geval 
in de arbeidsongevallen- en de beroepsziektenregeling, waar de over
levende echtgenoot een lijfrente of een jaarlijkse vergoeding ont-

(393) Art. 97, K.B. 22 december 1967. 
(394) Cass., 24 juni 1982, Pas., 1982, I, 1256. 
(395) Art. 7, 1°, Pensioenwet zelfstandigen. 
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vangt, en de ziektekostenverzekering, waar de echtgenoot als per
soon ten laste rechthebbende is op ziektekostenvergoeding. 

In een aantal gevallen leidt de aanwezigheid van een echtgenoot, 
vanzelfsprekend onder bepaalde voorwaarden, tot de toekenning van 
een hogere uitkering dan bij ontstentenis van een huwelijk. Dit is zo 
met de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de werkloosheidsuitkering, 
de rustpensioenen. 

In de gezinsbijslagregelingen voor werknemers en zelfstandigen 
speekt het huwelijk voor de aanwijzing van de rechthebbenden 
slechts een beperkt rol. Het is vooral in bepaalde gevallen de oorzaak 

--~an-het-verlies-van-het-recht-op-kinderbijslag-C>f-C>p-verheegde----

kinderbijslag. Het huwelijk is wel zeer belangrijk bij de aanwijzing 
van de rechtgevende kinder en. Het doet voor een aantal kinderen van 
de echtgenoot van de rechthebbende recht op gezinsbijslag ontstaan. 
De bepalingen betreffende de bijslagtrekkende tenslotte staan totaal 
los van de huwelijksfiguur. 

De toekenning van een overlevingspensioen is voorbehouden aan 
gehuwde personen wiens huwelijk door de dood wordt ontbonden. 

De echtgenoot die met de gerechtigde op bepaalde sociale-zekerheids
prestaties samenleefde op het ogenblik van zijn overlijden,. kan als 
eerste aanspraak maken op de uitbetaling van de vervallen maar nog 
niet uitgekeerde termijnen. Dit is zo met de bijslagen van het Fonds 
voor Arbeidsongevallen, de beroepsziektenvergoedingen, de werkne
merspensioenen en de zelfstandigenpensioenen. 

169. Voor de toekenning van een aantal sociale-zekerheidsuitkerin
gen speelt defeitelijke scheiding van de echtgenoten geen enkele rol. 
Dit is zo voor de arbeidsongevallen- en de beroepsziektenvergoedin
gen en voor het overlevingspensioen. 

In de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan de feitelijk gescheiden 
echtgenoot onder bepaalde voorwaarden persoon ten laste zijn en 
aldus zelf rechthebbende worden op ziektekostenvergoeding en aan
leiding geven tot de toekenning van een verhoogde arbeidsonge
schiktheidsuitkering aan de andere echtgenoot. Dit staat in contrast 
met de regeling van de werkloosheidsuitkering, waar de werkloze 
echtgenoot in geval van feitelijke scheiding in beginsel de hoedanig
heid van gezinshoofd verliest. 

In de gezinsbijslagregeling voor werknemers doet de echtgenoot of 
echtgenote die door zijn vrouw of haar man verlaten wordt, in die 
hoedanigheid recht op gezinsbijslag ontstaan. 
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De feitelijk gescbeiden ecbtgenoot verkrijgt in beginsel recbt op de 
betaling van de belft van bet rustpensioen van de andere ecbtgenoot 
(of van bet aan de man toegekende gewaarborgd inkom en voor 
bejaarden). 
Ten slotte komt de feitelijk gescheiden echtgenoot in beginsel niet in 
aanmerking voor de uitbetaling van de vervallen en nog niet uitge
keerde termijnen van de bijslagen van het Fonds voor Arbeidsonge
vallen, van de beroepsziektenvergoeding en van het werknemers- en 
het zelfstandigenpensioen (terloops zij opgemerkt dat dit ook bet 
geval is met het gewaarborgd inkomen voor .bejaarden, het bestaan
sminimum en de tegemoetkomingen aan minder-validen). 

170. De echtscheiding is geen risico dat als dusdanig door de sociale 
zekerheid wordt gedekt(396). 
In de arbeidsongevallen- en de beroepsziektenregeling wordt de uit 
de echt gescheiden echtgenoot voor het verkrijgen van een rente 
onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld met de ecbtgenoot. In de 
gezinsbijslagregeling wordt ook kinderbijslag toegekend ten voorde
le van de kinderen van de gewezen echtgenoot van de rechthebbende, 
die van het gezin van deze laatste deel uitmaken. Ten slotte behoudt 
de uit de echt gescheiden echtgenoot zekere pensioenrechten die hij 
geacht wordt tijdens het buwelijk te hebben verworven. 
Daarbuiten wordt de uit de echt gescheiden echtgenoot gelijkgesteld 
met een gewone derde. 

171. Terminologiscb gezien is er in bet sociale-zekerheidsrecht geen 
eenheid in de benadering van het fenomeen concubinaat. Nu eens is 
er sprake van ,de persoon met wie de gerechtigde leeft" (de arbeid
songevallen- en beroepsziektenregeling), dan weer van ,de niet be
loonde persoon die zich bezigboudt met het huishouden" (de ziekte
en invaliditeitsverzekering), van ,de persoon van het ander geslacht 
met wie men samenwoont" (de werkloosbeidsuitkeringen), van ,de 
per soon van het andere geslacht met wie men een buisbouden vormt'' 
(de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de gewaarborg
de gezinsbijslag en de tegemoetkomingen aan mindervaliden) of van 
,een feitelijk gezin" (bet bestaansminimum). Wat L. Ducbatelet in 
1954 scbreef, blijkt dertig jaar later nog steeds even geldig: op bet 
vlak van de terminologie is bet zo dat , , ... les textes font preuve d'une 

(396) DENIS, P., , ,Les consequences du divorce dans le droit de Ia securite sociale beige'', in 
Famille, Droit et changement social dans les socil!tes contemporaines, Brussel, Bruylant, 1978, 
377. 
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remarquable timidite''(397). De woorden concubinaat, concubine en 
bijzit worden niet gebruikt. Deze termen impliceren immers een 
sexuele gemeenschap(398) en niet alleen een gemeenschappelijke 
huishouding, wat het bewijs in het sociale-zekerheidsrecht enkel zou 
bemoeilijken: ,L'octroi des allocations sociales ne peut dependre de 
la chaleur du lit"(399). 
Een aantal van de hierboven bedoelde omschrijvingen beogen boven
dien niet specifiek het concubinaat, maar omvatten ook andere 
vormen van samenwonen of -leven. 
Alle omschrijvingen hebben wel een kern gemeen, met name dater 

--een-zekei"e-s<:>Giaal~eG<:>n<:>misGhe-entiteit-m<:>et-gev<:>rmd-zi~n~De-sexue:----

le verhouding tussen de verschillende personen speelt voor de sociale 
zekerheid, in tegenstelling met voor het burgerlijk recht, geen enkele 
rol(400). 
De begripsbeschrijving van de gezinsbijslagregeling, met name het 
samenwonen van personen van verschillend geslacht, behalve wan
neer zij bloed- of aanverwant ziju tot en met de derde graad, benadert 
het dichtst het begrip concubinaat van het sociale-zekerheidsrecht. 
Het is in deze regeling dan ook de bedoeling het concubinaat met het 
huwelijk gelijk te stellen. 

172. Evenmin als wat de terminologie betreft, kan men beweren dat 
het concubinaat inhoudelijk in het sociale-zekerheidsrecht op een 
eenvormige marrier is benaderd. 
In de arbeidsongevallen- en de beroepsziektenregeling en in de pen
sioenregelingen, heeft de bijzit geen rechten. Als de persoon met wie 
hij of zij samenleeft, het slachtoffer wordt van een dodelijk arbeid
songeval of een beroepsziekte met dodelijke afloop, ontvangt hij of 
zij geen rente; evenmin heeft de bijzit recht op ·een overlevingspensio
en of leidt zijn of haar aanwezigheid tot de toekenning van een 
pensioen tegen gezinsbedrag. 
In de ziekte- en invaliditeitsverzekering (onder bepaalde voorwaar
den) en in de regeling van de werkloosheidsuitkering daarentegen, 
wordt de bijzit op dezelfde voet behandeld als de wettige echtgenoot. 
Dit is ook het geval in de gezinsbijslagregeling, met dien verstande 
dat deze gelijkstelling hier zowel positief als negatief werkt: in de 

(397) DUCHATELET, L., ,La famille dans )e droit social", T.S.R., 1954, 122. 
(398) Zie de inleiding. 
(399) FUNCK, H., ,La cohabitation, par tage de charges ou d'avantages communs" (noot 
onder Cass., 8 oktober 1984, Soc. Kron., 1985, ll1). 
(400) JEANMART, N., o.c., 42, nr. 18. 
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gevallen waarin het huwelijk leidt tot een vermindering of ot het niet 
toekennen van gezinsbijslag, wordt zulks uitgebreid tot de gevallen 
van concubinaat. In de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag 
wordt de bijzit eveneens met de echtgenoot gelijkgesteld. 
In de pensioenregeling (en overigens ook in de regeling van het 
gewaarborgd inkomen voor bejaarden) wordt het concubinaat be
voordeligd ten opzichte van het huwelijk. Het lijdt geen twijfel dat 
een dergelijke regeling het concubinaat in de hand werkt(401). 

(401) VANDENBERGHE, H., O.C., 66, nr. 43. 
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