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De afrekening van buitengewone kosten

De afrekening van buitengewone kosten voor de kinderen
tussen ouders die elkaars partners niet (meer) zijn, is vaak
een bron van buitengewone conflicten. In een poging het
conflictgehalte te verminderen, zijn er nieuwe spelregels van
toepassing sinds voorjaar 2019.

Wat is er precies gewijzigd in de wet?
In de praktijk weigeren ouders dikwijls eenvoudigweg om
akkoord te gaan met een buitengewone kost, of staan zij
omgekeerd voor voldongen feiten nadat een bepaalde uitgave
is gedaan zonder hun akkoord.
In de wet is nu ingeschreven dat een ouder die nalaat om
binnen (doorgaans) 21 dagen te reageren op een vraag van
een andere ouder om een bepaalde kost te maken, geacht
wordt daarmee akkoord te zijn gegaan. Weigert hij akkoord te
gaan, dan kan de andere ouder de zaak voorleggen aan de
familierechtbank. In beide gevallen wordt een financiële kater
vermeden voor de ouder die de uitgave doet.
Ook heeft de wetgever aan de Koning de opdracht gegeven
om een lijst van buitengewone kosten te bepalen en aan te
duiden welke daarvan het voorwerp moeten zijn van een
voorafgaand overleg en uitdrukkelijk akkoord.

De lijst in het KB
Een KB voorziet in een standaardlijst van de buitengewone
kosten, inclusief de mogelijkheid voor de ouders gezamenlijk
of voor de rechter om daarvan af te wijken (artikel 1 KB). Tot
zover slaagt het KB in zijn opzet. De lijst is wel zeer
uitgebreid: gaande van kosten verbonden aan de ontwikkeling
van de persoonlijkheid en de ontplooiing van het kind tot
medische, paramedische kosten en schoolkosten.

Het KB voorziet er voorts in dat alle bedoelde buitengewone
kosten opgenomen in de lijst het voorwerp moeten uitmaken
van een voorafgaand overleg en akkoord, zowel wat betreft de
opportuniteit van de uitgave als de hoogte ervan, behalve in
geval van hoogdringendheid of bewezen noodzakelijkheid
(artikel 2 KB).
De commissie voor onderhoudsbijdragen had in haar
Jaarverslag 2016 voorgesteld om slechts bepaalde kosten aan
de voorwaarden voorafgaand overleg en akkoord te
onderwerpen. Het was aldus niet de bedoeling om alle
buitengewone kosten te onderwerpen aan deze strenge
voorwaarde van voorafgaand overleg en uitdrukkelijk akkoord.
Daarom vallen er wel wat kanttekeningen te plaatsen bij dat
onderdeel van het KB.

Waarover kunnen ouders nu nog vrij beslissen?
Op basis van artikel 203bis, § 3, zesde lid BW kunnen ouders
afwijken van de lijst met buitengewone kosten, hetgeen wordt
herhaald in artikel 1 van het KB. De wet voorziet er echter niet
in dat de rechter of partijen kunnen afwijken van de lijst van
buitengewone kosten die het voorwerp moeten zijn van een
voorafgaand overleg en een uitdrukkelijk akkoord.
Gelet op de bewoording van artikel 2 van het KB lijkt het dat
alle kosten van artikel 1 een voorafgaand overleg en
uitdrukkelijk akkoord vereisen: “ (…) moeten al de in artikel 1
bedoelde kosten het voorwerp uitmaken van een voorafgaand
overleg en akkoord (…)”. Dit zou impliceren dat de lijst van
artikel 1 de facto niet kan worden ingeperkt.
Er is dan ook discussie of ouders de lijst opgenomen in artikel
1 van het KB zowel mogen uitbreiden als inperken. Volgens de
meerderheid van de familierechters betreft het een
minimumlijst, zodat de lijst enkel uitgebreid kan worden. De
meerderheid van de rechters van de hoven van beroep zijn
daarentegen van oordeel dat de wil van partijen voorrang
moet hebben en dat de lijst zowel uitgebreid als ingeperkt kan
worden.
Prof. Swennen hangt de laatste strekking aan, en stelt dat
ouders het voorafgaand overleg en het uitdrukkelijk akkoord
enkel kunnen vermijden door te bepalen dat een specifieke
kost geen buitengewone kost is, om deze kost dan niet op te
nemen in de lijst.
Het ware naar onze mening doeltreffender geweest, mocht de
lijst van de kosten waarvoor een voorafgaand overleg en
uitdrukkelijk akkoord nodig is, beperkt gebleven zijn tot een
aantal buitengewone kosten.
Zo lijkt het ons verantwoord dat de kosten verbonden aan de
ontwikkeling van de persoonlijkheid en de ontplooiing van het
kind zoals kinderopvang, kampen en stages en het behalen
van een rijbewijs, onderworpen zijn aan een voorafgaand
overleg en uitdrukkelijk akkoord. Deze kosten kunnen immers
hoog oplopen.
Daarnaast lijkt het enkel verantwoord om de medische kosten
die esthetisch zijn, aan een voorafgaand overleg en

uitdrukkelijk akkoord te onderwerpen. Andere medische
behandelingen, zoals orthodontie of kinesitherapie, voor zover
deze zijn uitgevoerd door een geconventioneerde arts, zouden
beter onttrokken zijn geweest aan het voorafgaand overleg en
uitdrukkelijk akkoord. Deze kosten zijn noodzakelijk en
worden immers gemaakt in het belang van het kind. Zo is ook
de kost verbonden aan de jaarlijkse premie van een
hospitalisatieverzekering een noodzakelijke kost.
Tot slot menen wij dat wat betreft de schoolkosten, enkel de
kosten voor meerdaagse schoolactiviteiten, de kosten
verbonden aan de huur van een studentenkamer en een
buitenlands studieprogramma een voorafgaand overleg en
uitdrukkelijk akkoord verantwoorden. In het KB wordt immers
bevestigd dat bepaalde schoolkosten noodzakelijk zijn.
Waarom zouden deze kosten nog het voorwerp moeten
uitmaken van voorafgaand overleg en uitdrukkelijk akkoord?
Hoewel de intenties van de wetgever legitiem waren, zal de
uitwerking ervan zoals die nu voorzien is in het KB mogelijk
niet leiden tot het gewenste resultaat, namelijk een
vermindering van conflicten omtrent de buitengewone kosten.
Daarom een uitnodiging aan de Minister van Justitie om de lijst
van de buitengewone kosten die onderworpen zijn aan een
voorafgaand overleg en uitdrukkelijk akkoord, tegen het licht
te houden.
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