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HET ONDERHOUDSGELD  
WORDT NIET BETAALD?  
DE VERBLIJFSREGELING  
WORDT NIET NAGELEEFD?  
WAT KAN JE DOEN?
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Het onderhoudsgeld  
wordt niet betaald?
De verblijfsregeling 
wordt niet 
nageleefd?
Wat kan je doen?

HET ONDERHOUDSGELD
Beide ouders zijn samen verantwoordelijk voor het  
onderhoud (opvoeding en zorg) en de opleiding van  
hun kinderen. Ze moeten hier allebei in bijdragen, naar 
verhouding tot hun inkomen. Daarom zal de ene ouder in 
bepaalde gevallen onderhoudsgeld moeten betalen aan  
de andere ouder. 

De verplichting tot deze bijdrage in het onderhoud van  
de kinderen blijft bestaan tot de meerderjarigheid van  
het kind of het einde van de studies. Het bedrag van het 
onderhoudsgeld wordt ofwel tussen de ouders onderling 
bepaald, ofwel door de familierechtbank.

Deze onderhoudsplicht en de verblijfsregeling van de  
kinderen staan los van elkaar. Zo is het mogelijk dat één  
van de ouders onderhoudsgeld moet betalen, ook al  
wonen de kinderen evenveel bij elke ouder. Verder moet  
de verblijfsregeling ook worden nageleefd wanneer de  
andere ouder weigert onderhoudsgeld te betalen en  
moet het onderhoudsgeld ook worden betaald wanneer  
de verblijfsregeling om de één of de andere reden niet 
wordt uitgevoerd.
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HET NIET-BETALEN VAN ONDERHOUDSGELD KAN STRAFBAAR ZIJN:
Als een ouder verplicht is om onderhoudsgeld voor zijn kind te betalen,  
en hij of zij doet dat niet, dan spreekt de strafwet over ‘familieverlating’.  
Dat is een strafbaar feit. Een ouder kan gestraft worden als onderstaande  
voorwaarden vervuld zijn.

Wanneer je aangifte wilt doen van het niet-betalen door de andere ouder,  
is het noodzakelijk dat je volgende stukken bijbrengt.

1. Een ‘eensluidend afschrift’ van de beslissing van de rechtbank.  
Dat bewijst de echtheid van de beslissing. Je moet dit eensluidend afschrift  
zelf aan de politie bezorgen. Je kan dit opvragen bij de griffie van  
de familierechtbank die de uitspraak deed.

2. Een bewijs van betekening van het vonnis door een gerechtsdeurwaarder.

In geval van echtscheiding door onderlinge toestemming zijn volgende  
stukken vereist.

1. Een afschrift van het vonnis, met bijgevoegd een afschrift van de  
overeenkomst of de akte. 

2. Een bewijs van de overschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers 
van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken is.

Door je aangifte zal de politie het parket inlichten van de niet-betaling van het 
onderhoudsgeld. Een parketmagistraat beslist vervolgens of de andere ouder 
voor de strafrechter zal moeten verschijnen. Wanneer de andere ouder schuldig 
wordt bevonden door de rechter, kan hij of zij een straf krijgen.

Het is belangrijk te weten dat een mogelijke strafrechtelijke veroordeling van 
de andere ouder er niet toe leidt dat je het achterstallige onderhoudsgeld zal 
ontvangen. Je hebt geen strafrechtelijke veroordeling van de andere ouder nodig 
om het onderhoudsgeld bij hem of haar op te eisen.

Als er een vonnis werd uitgesproken en een ouder geen of te weinig  
onderhoudsgeld betaalt, kan de andere ouder de betaling van dit  
achterstallig onderhoudsgeld eisen. Hiervoor bestaan verschillende opties.
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Er is een definitieve  
beslissing van de rechtbank 

waarin wordt bepaald  
dat er onderhoudsgeld  

verschuldigd is en hoeveel.

EN

De andere ouder betaalt  
2 maanden geen  

(volledig) onderhoudsgeld.  
Deze maanden hoeven  

niet opeenvolgend te zijn.

het niet-betalen 
van onderhoudsgeld 
kan strafbaar zijn.
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1. VIA EEN FAMILIAAL BEMIDDELAAR 
Mogelijk hangt het niet-betalen  
van onderhoudsgeld samen met een  
breder probleem: een moeilijk verloop 
van het gedeelde ouderschap na de 
relatiebreuk en van de verblijfs regeling 
voor de kinderen. Het kan daarom 
helpen om dit grotere, onderliggende 
probleem aan te pakken. Zo kan wat 
het beste is voor jullie kind, een geza-
menlijk doel worden. Je kan hiervoor 
de hulp inroepen van een familiaal 
bemiddelaar. Hij of zij kan je helpen 
om opnieuw als ouders met elkaar in 
dialoog te gaan.

Je kan de contactgegevens van  
erkende familiale bemiddelaars vinden 
via www.fbc-cfm.be/nl. Ook bij het 
CAW (www.caw.be, tel. 011 85 99 20)  
kan je terecht voor meer informatie 
en kan men je doorverwijzen naar een 
bemiddelaar.

2. VIA DE DIENST VOOR 
ALIMENTATIEVORDERINGEN (DAVO) 
De Dienst voor Alimentatievorderin-
gen is een dienst die je bijstaat in  
het zoeken naar oplossingen bij  
niet-betaling van onderhoudsgeld.  
Zij kunnen je helpen - kosteloos -  
van zodra je bij hen een aanvraag 
hiertoe indient.

Onder bepaalde voorwaarden kan 
deze dienst het onderhoudsgeld in 
jouw plaats van de andere ouder  
ontvangen en doorstorten naar jou. 

Deze voorwaarden zijn:

• je woont in België (de andere 
partij moet niet in België  
wonen);

• het onderhoudsgeld werd  
tweemaal niet (volledig) betaald 
in het jaar voor de aanvraag;

• het bedrag van het  
onderhoudsgeld werd in een 
vonnis of notariële akte  
vastgelegd.

Achterstallig onderhoudsgeld eisen

In bepaalde gevallen kan DAVO  
je maandelijks het onderhoudsgeld 
voorschieten, waarna zij het bij de 
andere ouder zullen gaan ontvangen. 
Dat kan onder dezelfde voorwaarden 
als hierboven vermeld, indien je netto 
maandelijks inkomen lager is dan  
1800 euro (dit bedrag wordt verhoogd 
met 66 euro per kind). Deze bedragen 
worden geïndexeerd. Er wordt  
maximum 175 euro per kind betaald.

Voor meer informatie kan je terecht  
bij een kantoor van DAVO in je buurt of  
op hun website www.davo.belgium.be.

waar kan  
je terecht
voor hulp?
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3. VIA DE FAMILIERECHTBANK 
De familierechtbank kan een  
‘ontvangstmachtiging’ uitspreken 
als ze dat nodig vindt. Dit wordt ook 
‘sommendelegatie’ of ‘loondelegatie’ 
genoemd. Wanneer zo’n beslissing 
van de rechtbank aan de werkgever 
van de andere ouder ter kennis wordt 
gebracht, zal deze (een deel van) 
diens loon rechtstreeks aan jou  
storten. Hetzelfde geldt voor een 
werkloosheidsuitkering.

4. VIA EEN DEURWAARDER
Wanneer de onderhoudsplicht in een 
beslissing van een rechtbank of in een 
notariële akte werd vastgelegd, kan 
je met behulp van een deurwaarder 
de andere ouder dwingen om te be-
talen. De deurwaarder zal de andere 
ouder eerst schriftelijk en in persoon 
contacteren. Als dit geen effect heeft, 
kan er beslag worden gelegd: op de 
bankrekening, op loon of op goederen 
die eventueel openbaar kunnen  
worden verkocht.

Belangrijk om te weten is dat de  
wetgever de onderhoudsplicht van  
de ouders zo belangrijk vindt dat er  
onbegrensd beslag kan worden 
gelegd op een loon of een uitkering 
(werkloosheid, ziekte, invaliditeit of 
pensioen), zelfs tot onder de grens 
van het bestaansminimum. De andere 
ouder zal de deurwaarderskosten 
achteraf moeten betalen, maar je 
moet deze wel eerst zelf  
voorschieten.

Wanneer je hier meer uitleg over wilt, 
kan je best het advies van een advo-
caat inwinnen (www.advocaat.be). 
Voor meer informatie over een eerste 
gratis advies door een advocaat kan 
je terecht op: 

www.balielimburg.be/gratis- 
juridisch-eerstelijnsadvies of  
www.advocaat.be/Een-advocaat-
raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/
Gratis-juridisch-advies.  

Wanneer een ouder het  
onderhoudsgeld niet (meer) kan 
betalen of vindt dat het te hoog 
is, kan hij of zij aan de rechtbank 
vragen om het bedrag aan te 
passen. Het zal dan vaak wel 
vereist zijn dat er gewijzigde 
omstandigheden zijn. Tot er een 
nieuwe beslissing is, blijft de 
oude beslissing gelden en moet 
die worden nageleefd.

Dat een kind om welke reden 
dan ook niet (meer) bij één van 
de ouders verblijft, betekent  
niet dat die ouder geen  
onderhoudsgeld meer moet 
betalen. Het kan voor de andere 
ouder wel voldoende reden  
zijn om het bedrag te laten  
aanpassen.

Achterstallig onderhoudsgeld eisen
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TOT EEN VERBLIJFSREGELING KOMEN
Wanneer het tot een relatiebreuk komt tussen twee ouders, moeten er goede  
afspraken gemaakt worden omtrent de kinderen en het gedeeld ouderschap.  
Je blijft immers allebei ouder, ook al is er geen relatie meer. Een goede  
verstandhouding en onderlinge communicatie zijn noodzakelijk om problemen  
voor de kinderen te vermijden.

De ouders werken onderling 
een regeling uit, die voor hen  
en hun kinderen haalbaar is.

Om samen een akkoord uit te  
werken, kunnen ouders beroep 
doen op een familiale bemidde-
laar, een advocaat of een notaris. 
Als ouders met hun akkoord  
naar de familierechtbank gaan,  
bekrachtigt die hun regeling en 
wordt er een vonnis uitgesproken 
waarin het onderling akkoord 
wordt gehomologeerd. 

Voor informatie over familiale 
bemiddeling of voor contact-
gegevens van erkende familiale 
bemiddelaars kan je terecht  
op www.fbc-cfm.be/nl of bij  
het CAW (www.caw.be,  
tel. 011 85 99 20)  

De kwestie wordt door de  
ouders rechtstreeks voorgelegd 
aan de familierechter, die de  
verblijfsregeling zal bepalen.

Je kan hiervoor beroep doen op 
een advocaat (www.advocaat.
be). De Rechtbank van Limburg 
vereist dat ouders zich minstens 
laten informeren over de  
mogelijkheid tot bemiddeling, 
vóór de zaak wordt voorgelegd 
aan de familierechter.

Er zijn twee mogelijkheden:

De verblijfsregeling
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Vanaf twaalf jaar hebben kinderen de 
mogelijkheid door de rechter gehoord te 
worden. Dit geeft hen de kans hun kijk op 
de situatie te geven, maar de rechter is niet 
verplicht hier rekening mee te houden. Tot 
hun meerderjarigheid hebben kinderen niet 
het recht te kiezen waar ze verblijven. 

Een ouder die niet akkoord is met de beslis-
sing van de familierechtbank kan in beroep 
gaan. Het dossier wordt dan voorgelegd aan 
de rechter in graad van beroep, die opnieuw 
oordeelt. Eens er een definitieve beslissing 
van de rechter is, moeten beide ouders 
deze beslissing naleven, ook al zijn ze er 
niet mee akkoord. Daarom is het steeds 
aan te bevelen samen tot een akkoord te 
komen.

Ouders die getrouwd waren, worden in  
het kader van een echtscheiding door  
onderlinge toestemming verplicht een zelf 
uitgewerkte verblijfsregeling aan de rechter 
voor te leggen ter homologatie of er één 
door de familierechtbank te laten opleggen. 
Ouders die niet getrouwd waren, zijn  
hiertoe niet verplicht. Zonder een beslissing 
van de rechtbank kan er echter geen  
verblijfsregeling juridisch worden  
afgedwongen. Een louter schriftelijk  
akkoord tussen de ouders dat niet werd  
bekrachtigd door de familierechtbank  
volstaat bijgevolg niet.
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Wanneer er een door de familie-
rechtbank opgelegde of bekrach-
tigde verblijfsregeling is, zijn beide 
ouders verplicht deze na te (doen) 
leven. Wanneer hun kind(eren) zelf 
niet naar de andere ouder wil(len) 
gaan, wordt er van de ouders  
verwacht dat zij de verblijfsregeling 
wel laten doorgaan. 

Het is voor de kinderen uitermate 
belangrijk dat ze van hun beide 
ouders het gevoel krijgen dat het 
oké is dat ze naar de andere  
ouder gaan, dat ze niet worden 
geconfronteerd met negatieve 
uitspraken over de andere ouder  
en dat ze niet tegen de andere 
ouder worden opgezet. Ook is het 
belangrijk om met de veranderende 
noden van opgroeiende kinderen 
rekening te houden en hierover 
met hen in gesprek te gaan, op een 
rustige, niet-verwijtende manier  
en aangepast aan hun leeftijd.

Wanneer één van de ouders van 
de verblijfsregeling wil afwijken, 
kan dat alleen met akkoord van de 
andere ouder. Alleen de rechtbank 
kan de verblijfsregeling wijzigen 
zonder akkoord van de andere 
ouder. Tot er een nieuwe beslissing 
is, moet de voorgaande beslissing 
in principe worden uitgevoerd.

De enige situatie waarin een ouder 
de verblijfsregeling niet moet nale-
ven, is wanneer er een zeer ernstig 
en dreigend gevaar is voor het kind. 
Die ouder moet dit zeer ernstig en 
dreigend gevaar kunnen aantonen 
en de niet-naleving van de ver-
blijfsregeling moet de enige manier 
zijn om dit gevaar te voorkomen. 
In zo’n geval is het aangeraden om 
zo snel mogelijk bij politie aangifte 
te doen van deze gevaarsituatie. 
Daarnaast stap je best naar de 
familierechtbank om de verblijfs-
regeling te laten wijzigen of tijdelijk 
te schorsen.

DE VERBLIJFSREGELING UITVOEREN
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NIET-NALEVING VAN DE VERBLIJFSREGELING

Eventueel kan je bij dit gesprek de 
hulp van een familiale bemiddelaar 
inroepen. Deze zal het gesprek in 
goede banen helpen leiden en de dia-
loog ook op langere termijn proberen 
te herstellen. 

Als je wordt geconfronteerd met een 
ouder die pertinent weigert om de 
verblijfsregeling correct toe te passen 
en niet openstaat voor communicatie, 
kan je je opnieuw tot de familierecht-
bank wenden. Je kan je laten bijstaan 
door een advocaat. De familierecht-
bank kan de verblijfsregeling  
aanpassen. Ook kan de rechtbank 
de uitvoering van de verblijfsregeling 
verbinden aan een dwangsom.  
In dat geval zal de weigerende ouder 
verplicht worden een som geld te  
betalen per keer dat de verblijfs-
regeling niet wordt nageleefd.

Indien er aanwijzingen zijn dat je  
kind zich door de scheidings perikelen 
in een verontrustende  
opvoedingssituatie bevindt,  
kan de procureur des Konings  
het initiatief nemen om een jeugd-
beschermingsmaatregel te laten 
opleggen.

Wanneer een ouder de door de  
familierechtbank opgelegde of  
bekrachtigde verblijfsregeling  
bewust negeert en het kind niet  
afgeeft, is dat een strafbaar feit. 

Wanneer je hiervan aangifte wilt 
doen, moet je een eensluidend  
afschrift van de beslissing van de 
rechtbank, waarin de verblijfs regeling 
werd vastgelegd, overhandigen aan 
de politie.

Het niet komen ophalen of niet  
binnenlaten van het kind is geen 
strafbaar feit. Daar wordt dus  
ook geen proces-verbaal over  
opgesteld.  Alleen het niet-afgeven 
of niet-brengen van het kind is een 
strafbaar feit.

Het niet-naleven van de verblijfs-
regeling is vaak deel van een groter, 
onderliggend probleem, dat niet  
opgelost wordt door alleen klacht 
neer te leggen. Het is dan ook aan 
te raden om naast of in plaats van 
de klacht – op een rustige manier – 
het gesprek over dit probleem aan 
te gaan met de andere ouder (en/
of eventueel het weigerende kind). 
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DIENST VOOR  
ALIMENTATIEVORDERINGEN (DAVO)
www.davo.belgium.be 
Tel.: 0800 12 302

Kantoor Hasselt  
Voortstraat 43 / bus 35 
3500 Hasselt 
Tel.: 02 57 569 00  
davo.hasselt@minfin.fed.be

BEMIDDELINGSDIENST CAW LIMBURG
Rozenstraat 28 
3500 Hasselt 
Tel.: 011 85 99 20,  
op maandag tussen 9-12u 

Tel.: 011 21 20 20  
(algemeen nummer),  
alle werkdagen

bemiddeling@cawlimburg.be 
www.caw.be

FEDERALE BEMIDDELINGSCOMMISSIE
www.fbc-cfm.be/nl

GRIFFIE FAMILIERECHTBANK
Hasselt 
Parklaan 25 bus 2 
3500 Hasselt 
Tel.: 011 37 40 85

Tongeren 
Piepelpoel 10 
3700 Tongeren 
Tel.: 012 39 99 56

ADVOCAAT
www.advocaat.be

EERSTE GRATIS ADVIES DOOR ADVOCAAT
www.balielimburg.be/ 
gratis-juridisch-eerstelijnsadvies

www.advocaat.be/Een-advocaat-
raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/
Gratis-juridisch-advies

Contactgegevens
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