BURGERLIJKE WETBOEK. - BOEK I : Personen
TITEL V. Het huwelijk
Hoofdstuk V. Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan
Art. 203.§ 1. De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting,
het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van
hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid
van het kind.
§ 2. Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roerende en onroerende
inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere middelen die hun levensstandaard en deze
van de kinderen waarborgen.
§ 3. De langstlevende echtgenoot is gehouden tot de verplichting gesteld in paragraaf 1 ten aanzien
van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot van wie hij niet de vader of de moeder is, binnen
de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en van de
voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract, door schenking of bij
testament.
Art. 203bis.§ 1. Elke ouder draagt bij in de kosten die voortvloeien uit de bij artikel 203, § 1,
bepaalde verplichting, in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen.
§ 2. Onverminderd de rechten van het kind, kan elk van de ouders van de andere ouder diens
bijdrage vorderen in de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1.
§ 3. De kosten omvatten de gewone kosten en de buitengewone kosten.
De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het
kind.
Onder buitengewone kosten wordt 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.
§ 4. Op vraag van één van de ouders kan de rechter de partijen verplichten een rekening te openen bij
een door de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen op grond van de wet van 22
maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling, die
bestemd wordt tot de betaling van de bijdragen vastgesteld op grond van artikel 203, § 1.
In dat geval bepaalt de rechter minstens :
1° de bijdrage van elk der ouders in de kosten bedoeld in artikel 203, § 1, alsook de sociale
voordelen die aan het kind toekomen die op deze rekening gestort dienen te worden;
2° het maandelijks tijdstip waarop deze bijdragen en sociale voordelen gestort dienen te worden;
3° de wijze waarop over de op deze rekening gestorte sommen kan worden beschikt;
4° de kosten die betaald worden met deze gelden;
5° de organisatie van het toezicht op de uitgaven;
6° de manier waarop tekorten aangevuld zullen worden;
7° de bestemming van de overschotten die op deze rekening gestort worden.
Stortingen van bijdragen gedaan ter uitvoering van dit artikel, worden beschouwd als betalingen van
onderhoudsbijdragen in het kader van de in artikel 203, § 1, gedefinieerde onderhoudsverplichting.
Art. 203ter.Indien de schuldenaar een van de verplichtingen opgelegd bij de artikelen 203, 203bis,
205, 207, 336 of 353-14, van dit Wetboek of de krachtens artikel 1288, eerste lid, 3°, van het

Gerechtelijk Wetboek of de krachtens een notariële of gehomologeerde overeenkomst tussen partijen
aangegane verbintenis niet nakomt, kan de schuldeiser, onverminderd het recht van derden, zich
voor de vaststelling van het bedrag van de uitkering en voor de tenuitvoerlegging van het vonnis
doen machtigen om, met uitsluiting van voornoemde schuldenaar, onder de voorwaarden en binnen
de grenzen door het vonnis gesteld, de inkomsten van deze laatste of iedere andere hem door een
derde verschuldigde geldsom te ontvangen.
In alle geval staat de rechter de machtiging toe indien de onderhoudsplichtige zich gedurende twee,
al dan niet opeenvolgende, termijnen in de loop van twaalf maanden die aan het indienen van het
verzoekschrift voorafgaan, geheel of ten dele onttrokken heeft aan zijn verplichting tot betaling van
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De rechtspleging en de bevoegdheden van de rechter worden geregeld volgens de artikelen 1253ter
tot 1253quinquies van het Gerechtelijk Wetboek.
Het vonnis kan worden tegengeworpen aan alle tegenwoordige of toekomstige derden-schuldenaars,
na kennisgeving door de griffier bij gerechtsbrief op verzoek van de eiser.
Wanneer het vonnis ophoudt gevolg te hebben, geeft de griffier daarvan bericht aan de derdenschuldenaars bij gerechtsbrief.
De griffier vermeldt in zijn kennisgeving wat de derdeschuldenaar moet betalen of ophouden te
betalen.
Art. 203quater.§ 1. De krachtens artikel 203, § 1, bepaalde onderhoudsbijdrage, vastgesteld hetzij bij
vonnis overeenkomstig artikel 1321 van het Gerechtelijk Wetboek, hetzij bij overeenkomst, wordt van
rechtswege aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Deze basisbijdrage is gebonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand die
voorafgaat aan de maand waarin het vonnis dat de bijdrage van elk van de ouders bepaalt, wordt
uitgesproken, tenzij de rechter er anders over beslist. Om de twaalf maanden wordt het bedrag van
de bijdrage van rechtswege aangepast in verhouding tot de verhoging of de verlaging van het
indexcijfer van de consumptieprijzen van de overeenstemmende maand.
Deze aanpassing wordt op de bijdrage toegepast vanaf de vervaldag die volgt op de bekendmaking in
het Belgisch Staatsblad van het in aanmerking te nemen nieuwe indexcijfer.
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§ 2. In het belang van het kind, kan de rechter op vraag van één van de partijen beslissen dat de
onderhoudsbijdrage van rechtswege verhoogd wordt in de door hem bepaalde omstandigheden.

