Modeltekst rechtbank definitie buitengewone kosten (ongelijk verdeeld verblijf kinderen)

Het onderhoudsgeld dekt de gewone kosten van een kind. Dit zijn de kosten van voeding, kledij,
was, kleine schooluitgaven e.d.m. Naast het onderhoudsgeld dienen de zogenaamde
buitengewone kosten van de kinderen onder de ouders te worden verdeeld.
Hieronder vindt u de modeltekst zoals deze momenteel door de familierechtbanken worden
gebruikt om deze buitengewone kosten te omschrijven. Enkel wat u in de omschrijving hierna terug
vindt is een buitengewone kost. Alle andere kosten vallen onder de maandelijks te betalen
onderhoudsbijdrage.
Overeenkomstig artikel 203bis, §3, derde lid van het Burgerlijk Wetboek wordt onder buitengewone
kosten verstaan, de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit
toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse
onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de
onderhoudsbijdragen, overschrijden.
De volgende – limitatief opgesomde – kosten worden als buitengewone kosten beschouwd:
1. Uitzonderlijke medische en paramedische kosten, nl.:
- de behandelingen door geneesheer-specialisten, evenals de door hen voorgeschreven
medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en gespecialiseerde verzorging;
- de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie, evenals van de specifieke
behandelingen die eruit voortvloeien;
- de buitengewone paramedische kosten of hulpmiddelen (orthodontie, logopedie, oftalmologie,
psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten
(aankoop van een bril, beugel, lenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten,
rolstoel));
- de jaarlijks door de ouders of één van hen te betalen premie van een hospitalisatieverzekering of
van een andere aanvullende verzekering, voor zover deze premie betrekking heeft op de
kinderen;
a) voor zover deze voorgeschreven zijn door bevoegde artsen of door een bevoegde instantie;
b) en onder aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit, van een hospitalisatieverzekering of van
een andere aanvullende verzekering.
Bijgevolg komen bijvoorbeeld gewoonlijke bezoeken aan huisarts en tandarts, en de door hen bij
deze bezoeken/consultaties voorgeschreven geneesmiddelen, niet in aanmerking.
2. Buitengewone kosten verbonden aan de schoolse opleiding, nl.:
- buitengewone meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar (ski-, zee- en bosklassen,
school- en studiereizen, stages);
- de aankoop van schoolboeken en cursussen vanaf het middelbaar onderwijs;
- noodzakelijk studiemateriaal en schoolkledij, waaronder uniform, die vermeld staan op een door
de onderwijsinstelling afgeleverde lijst;
- abonnementen voor het openbaar vervoer van en naar school;

Advocaat Eveline Van Hoecke

1

23/03/2019

- het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en/of bijzondere opleidingen;
- de aankoop van een personal computer en printer met de voor de studie noodzakelijke
softwareprogramma’s;
- de kosten verbonden aan verblijf op internaat of aan de huur van een studentenkamer;
- de kosten van homologatie van het diploma;
- bijlessen;
- bijkomende specifieke kosten verbonden aan een Erasmusprogramma of uitwisselingsproject,
en dit alles na aftrek van eventuele schoolpremie(s), studietoelagen en/of studiebeurzen, waarvan
de stavingstukken bij de afrekening worden gevoegd.
Bijgevolg komen bijvoorbeeld de kosten van maaltijden, zwemlessen, telefoon, mobilofoon,
kabelaansluiting niet in aanmerking.
3. Buitengewone kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing
van het kind, nl.:
- lidgeld en basisbenodigdheden voor een sportclub, jeugdvereniging, muziekvereniging;
- inschrijvingsgelden en kosten voor taal- en sportkampen, kampen van jeugdbeweging en
sportstages;
- inschrijvingsgelden en basisbenodigdheden met betrekking tot lessen voor beeldende kunst,
muziek , woord en dans;
- inschrijvings- en examengeld voor het theoretisch examen inzake rijbewijs voor zover dit niet
kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool dient te geschieden, evenals
het inschrijvingsgeld en examen voor het praktisch rijexamen met een maximum van 20 lesuren.
Voor wat de buitengewone kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de
ontplooiing betreft, dienen deze het voorwerp te zijn van een voorafgaand overleg en een
uitdrukkelijk voorafgaand akkoord, behoudens hoogdringendheid of overmacht.
Hetzelfde geldt voor wat betreft de kosten verbonden aan (1) een verblijf op internaat of aan de
huur van een studentenkamer, (2) meerdaagse schoolactiviteiten die geen verplicht deel
uitmaken van het leerprogramma en (3) de aankoop van een personal computer en printer met
de voor de studie noodzakelijke softwareprogramma’s, (4) bijlessen en (5) bijkomende specifieke
kosten verbonden aan een Erasmus-programma of uitwisselingsproject.
Aan het vereiste van een voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk voorafgaand akkoord zal
voldaan zijn wanneer de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij aangetekende
brief, faxbericht, sms of email, nalaat hierop te reageren op dezelfde wijze binnen de eenentwintig
dagen, te rekenen van de dag na de verzending.
Tijdens de schoolvakanties van minstens één week of langer wordt deze termijn verlengd tot dertig
dagen.
In geval van het ontbreken van het voorafgaand overleg en/of voorafgaand akkoord en
onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, zal de meest gerede partij zich eerst tot de
bevoegde (familie)rechter dienen te wenden alvorens deze buitengewone kosten opeisbaar zullen
zijn.
De buitengewone kosten dienen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de
partijen (1) maandelijks te worden afgerekend, (2) met mededeling van een kopie van de
stavingstukken door de partij die de betaling vraagt en (3) zij dienen te worden betaald binnen de
vijftien dagen na de mededeling van de afrekening met stavingstukken.
De partij die schoolpremies, studietoelagen en/of studiebeurzen, een tussenkomst van de
mutualiteit, hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen ontvangt/geniet,
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bezorgt van zodra deze voorhanden zijn en minsten jaarlijks in de maand september een overzicht
van alle ontvangen bedragen samen met een kopie van de bewijsstukken.
Ingeval van compensatie tussen wederzijdse opeisbare schulden met betrekking tot de
buitengewone kosten, is alleen het verschil verschuldigd. De partij die nalaat om een
buitengewone kost voor te leggen ter afrekening, binnen het jaar nadat deze kost is gemaakt,
wordt geacht af te zien van zijn aanspraak op de bijdrage hierin vanwege de andere partij.

Hebt u vragen over deze informatie? Neem contact op voor een afspraak via www.vanhoeckeadvocaat.be

Schouwburgplaats 1 - 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 - F 050 71 09 33 - BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be
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