
Noot – Begroting van de onderhouds-
uitkering: Hof van Cassatie strandt terug
op de vroegere levensstandaard

I. Vóór de wet van 27 april 2007

1. Onder de oude echtscheidingswetgeving diende
de onderhoudsuitkering na echtscheiding de onder-
houdsgerechtigde ex-echtgenoot in staat te stellen
in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige
wijze als tijdens het samenleven met de onder-
houdsplichtige (oud art. 301, § 1 BW). De referen-
tiestandaard hierbij was het gemiddelde
levensniveau van de echtgenoten tijdens het
samenleven1, levensstandaard die bepaald werd
zowel aan de hand van concrete gegevens –
woonstgegevens, consumptiepatroon e.d.m. – als
aan de hand van het geheel aan gezinsinkomsten.2

De ratio legis in deze was dat de echtgenoot-
slachtoffer niet te zeer financieel mocht lijden
onder het feit dat er een einde gekomen was aan
het huwelijk door de fout van de andere echtge-
noot: de uitkering diende er voor te zorgen dat aan
de onderhoudsgerechtigde een gelijkwaardige
levensstandaard werd gewaarborgd als deze van de
gewezen echtgenoten tijdens hun periode van
samenleven.

II. Wet van 27 april 2007 – staat van 
behoefte vervangt de vroegere 
levensstandaard

2. De wet van 27 april 2007 greep drastisch in wat
betreft de onderhoudsuitkering na echtscheiding op
grond van onherstelbare ontwrichting. Niet alleen
werd de economisch zwakste ex-echtgenoot auto-
matisch “behoeftig” in de zin van art. 301, § 2,
eerste lid BW en om die reden principieel onder-
houdsgerechtigd ten aanzien van de economisch
sterkste ex-echtgenoot3, los van de schuldvraag en
los van de procespositie als eiser, respectievelijk
verweerder in de echtscheidingsprocedure – er werd
als het ware een verruimd basisrecht gecreëerd en

een einde gesteld aan het indemnitaire aspect van
de onderhoudsuitkering na echtscheiding4 – er werd
tevens een einde gesteld aan het gemiddelde en
gelijkwaardige levensniveau als referentiestandaard
bij de bepaling van het bedrag van de onderhouds-
uitkering. 

Het bedrag van de onderhoudsuitkering dat de
rechtbank vastlegt dient overeenkomstig het nieu-
we art. 301, § 3, eerste lid BW ten minste de staat
van behoefte van de onderhoudsgerechtigde te dek-
ken. Hierbij houdt de rechtbank rekening met de
inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten
zowel als met een eventuele aanzienlijke terugval
van de economische situatie van de onderhoudsge-
rechtigde. Om deze terugval te waarderen steunt de
rechter zich op de duur van het huwelijk, de leeftijd
van de partijen, het gedrag van de partijen geduren-
de het huwelijk met betrekking tot de organisatie
van hun noden en het ten laste nemen van de kin-
deren tijdens het samenleven of daarna (art. 301, §
3, tweede lid BW).

III. Naar een invulling van het nieuwe 
criterium door de rechtspraak

3. Wat de wetgever met de door de onderhoudsuit-
kering te dekken staat van behoefte specifiek
bedoelde is niet duidelijk. Het nieuwe criterium
van de staat van behoefte is als dusdanig niet terug
te vinden in de oorspronkelijke versie van het
wetsontwerp. Het behoud van de levensstandaard
overeenkomstig de oude wetgeving kan niet de
bedoeling geweest zijn, aangezien dit bij amende-
ment uit het oorspronkelijke wetsontwerp
geschrapt werd in de uiteindelijke wettekst, en
bovendien een amendement om dit criterium
wederom naar voor te schuiven, verworpen werd.5

In het voorontwerp van wet werd aanvankelijk
gesteld dat de rechtbank bij de bepaling van het
bedrag van de uitkering tot levensonderhoud reke-
ning zou houden met de levensstijl van de partijen
tijdens het samenleven.6 Aangezien de rechtbank
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1. Essentieel was dat de rechter als uitgangspunt alle jaren vanaf de huwelijkssluiting tot aan het ontstaan van de feitelijke scheiding
diende te nemen en het dus ging om de gemiddelde levensstandaard. Het ging bovendien niet op om enkel het laatste jaar vóór
de ontbinding van het huwelijk in aanmerking te nemen indien de echtgenoten reeds jaren voordien feitelijk gescheiden leefden.
Cass. 26 november 1999, EJ 2000, 54, noot P. SENAEVE; K. VANLEDE, “De onderhoudsuitkering tussen (ex-)echtgenoten tijdens
en na een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten” in P. SENAEVE (ed.), Onderhoudsgelden, Leuven, Acco, 2001,
nr. 47, p. 47.

2. S. BROUWERS, Alimentatie in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2009, 435.
3. Bij bepaling van de gerechtigdheid wordt algemeen aanvaard dat enkel dient nagegaan te worden of er een onevenwicht bestaat

in de globale economische situatie van de echtgenoten. I. MARTENS, “De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van
onherstelbare ontwrichting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN, G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het echtscheidingsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2008, 60; P. SENAEVE, “De Wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht. Deel I. De
echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting”, T.Fam. 2007, 124; A.-Ch. VAN GYSEL, “La pension après divorce pour
cause de désunion irrémédiable: un essai de lecture” in Y.-H. LELEU en D. PIRE (dir.), La réforme du divorce. Première analyse
de la loi du 27 avril 2007, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, 93; F. SWENNEN, “Hocus pocus alimentatie (art. 301 BW)” (noot
onder Brussel 17 februari 2009), T.Fam. 2009, 147.

4. Parl. St. Kamer, nr. 51-2341/001, memorie van toelichting, 9.
5. Parl. St Kamer, nr. 51-2341/002, amendement nr. 19 (Verherstraeten) – verworpen.
6. Parl. St. Kamer, nr. 51-2341/001, 38.
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op vraag van de behoeftige echtgenoot een uitke-
ring tot levensonderhoud kon toestaan, merkte de
Raad van State terecht op dat deze twee begrippen
niet te rijmen vielen. Er diende een duidelijke
keuze gemaakt te worden: ofwel wordt de uitke-
ring gekoppeld aan de staat van behoefte, in welk
geval het bedrag ervan moet worden vastgesteld op
wat noodzakelijk is om die staat van behoeftigheid
ongedaan te maken, ofwel strekt de uitkering ertoe
om – zoals onder de oude wetgeving – de andere
echtgenoot in staat te stellen in zijn bestaan te
voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens
het samenleven.7

4. In de Senaat werd een hele reeks amendementen
ingediend, gesteund op de idee dat beide echtgeno-
ten een gemeenschappelijke levensstijl hebben
gekend die zij na de echtscheiding zo veel als
mogelijk moeten kunnen voortzetten, maar tel-
kens werd dit verworpen.8 De Kamer kwam tege-
moet aan de kritiek van de Raad van State en de
vroegere levensstandaard diende te wijken voor de
staat van behoefte, wat dit laatste begrip ook zou
mogen inhouden.9

5. Er werd door de wetgever aldus geopteerd om
voorgoed komaf te maken met het begrip ‘vroegere
levensstandaard’. Weliswaar hield dit laatste geen
automatisch teruggrijpen naar het strikte criterium
van de behoeftigheid uit het gemene onderhouds-
recht in zich, dergelijk strikte toepassing van het
criterium staat van behoefte zou onbillijk zijn.10

De rechter zou het mogelijks te grote onevenwicht
tussen de situatie van de onderhoudsgerechtigde tij-
dens het huwelijk en erna kunnen verzachten door
in zijn beslissing rekening te houden met de aan-
zienlijke terugval van de economische situatie van
de onderhoudsgerechtigde.11 Het nieuwe criterium
zou bijgevolg ergens tussen de strikte gemeenrech-
telijke behoeftigheid en het oude criterium van de
vroegere levensstandaard liggen en waar dit ergens
zou zijn, zou ingevuld worden door de recht-
spraak.12 Bijgevolg werd aan de rechtspraak een zeer

ruime discretionaire bevoegdheid toegekend.

6. Cruciaal bij deze invulling zou het begrip
terugval zijn.

Het begrip ‘terugval’ vraagt om een vergelij-
king van twee toestanden. De te vergelijken toe-
standen dienden ingevuld te worden door de
rechtspraak, doch deze van de vroegere levensstan-
daard lag niet binnen de opties, zoveel mocht blij-
ken uit de parlementaire voorbereiding.

7. Het voorbije jaar groeide binnen de rechtspraak
van de hoven van beroep langs Nederlandstalige
zijde een m.i. goed te keuren invulling. De beoor-
deling van de terugval zou een vergelijking inhou-
den van de daadwerkelijke economische situatie
van de onderhoudsgerechtigde op het ogenblik van
de echtscheiding of het ogenblik waarop hij na de
echtscheiding voor de eerste maal een onderhouds-
uitkering na echtscheiding vordert, en de econo-
mische situatie waarin de onderhoudsgerechtigde
zou hebben verkeerd indien hij niet met de onder-
houdsplichtige in het huwelijk was getreden13 of
indien hij tijdens of ingevolge het huwelijk met de
onderhoudsplichtige niet de keuzes had gemaakt
die een invloed hebben gehad op zijn verdienver-
mogen.14

De rechter dient in deze opvatting te beoordelen
of de onderhoudsgerechtigde zijn inkomsten of zijn
mogelijkheden om inkomsten te verwerven al dan
niet heeft kunnen optimaliseren tijdens – en even-
tueel wegens – het huwelijk met de onderhouds-
plichtige; de aanzienlijke terugval van de
economische situatie van de onderhoudsgerechtigde
houdt dan de achterstand in verdienvermogen in die
de echtgenoot tijdens het huwelijk heeft opgelo-
pen.15 De rechtbank zal op die manier oordelen of
de onderhoudsgerechtigde de aanzienlijke terugval
ondervindt wegens het feit dat hij tijdens het huwe-
lijk zijn verdienvermogen niet of niet volledig
heeft geoptimaliseerd, doordat hij niet of slechts in
beperkte mate in staat was zijn beroep te blijven
uitoefenen, zich verder te scholen, zijn ervaring op
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7. Parl. St. Kamer, nr. 51 – 2341/001, advies Raad van State, 58.
8. Parl. St. Senaat, nr. 3 – 2068/4, verslag namens de commissie voor de justitie, 60, amendement nr. 45 (Nyssens) - verworpen.
9. Parl. St. Kamer, nr. 51-2341/012, (aangenomen) amendement nr. 122 (Marghem c.s.).
10. Nochtans past een niet te negeren deel van rechtspraak en rechtsleer wél deze gemeenrechtelijke behoefte toe als minimumnorm.

Rb. Aarlen (1ste k.) 9 juli 2008, RTDF 2009, 431; Rb. Aarlen (1ste k.) 16 januari 2009, RTDF 2009, 448; Vred. Vorst 7 mei 2008,
RTDF 2008, 1234; Vred. Fontaine-l’Evêque 22 mei 2008, JLMB 2008, 1385 en RTDF 2008, 1243; I. MARTENS, “Twee jaar toe-
passing van het nieuwe alimentatierecht na EOO, met inbegrip van het overgangsrecht”, TBBR 2010, 60, met verwijzing naar
Rb. Dendermonde (3de k.) 20 maart 2008, AR 07/2089/A, onuitg.; Rb. Hasselt (6de A k.) 17 juni 2008, AR 07/2172/A, onuitg.

11. Parl. St. Kamer, nr. 51-2341/012, (aangenomen) amendement nr. 122 (Marghem c.s.), verantwoording, 2.
12. K. VERSTRAETE, “Hervorming echtscheidingsrecht. Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding”, NJW

2007, 640.
13. Brussel (3e k. – nl.) 6 oktober 2009, 2008/AR/898, onuitg.; Brussel (3e k. – nl.) 24 november 2009, 2009/AR/1133, onuitg.
14. Brussel (3e k. – nl.) 17 februari 2009, T.Fam. 2009, 141, noot F. SWENNEN; Antwerpen (3e k.) 24 juni 2009, 2008/AR/1782,

onuitg.; Gent (11e ter k.) 12 november 2009, 2008/AR/1458, onuitg.; Gent (11e ter k.) 17 november 2009, 2008/AR/1567, onuitg.;
Gent (11e ter k.) 17 november 2009, 2008/AR/1443, onuitg.

15. Rb. Brussel (27e k.) 28 april 2009, A.R. 2007/16.033/A, onuitg.; F. SWENNEN en F. APS, “De Echtscheidingswet 2007”, RW 2007-
08, 570.
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peil te houden, enz.16

Het onderscheid tussen het oude en nieuwe
echtscheidingsrecht is hier duidelijk.

Het oude recht vroeg om de vergelijking van:
– de daadwerkelijke economische situatie van de

onderhoudsgerechtigde op het ogenblik van de
echtscheiding of het ogenblik waarop, na de
echtscheiding, de onderhoudsgerechtigde voor
het eerst een onderhoudsuitkering na echt-
scheiding vordert,

– en de gemiddelde economische situatie –
levensstandaard – van de onderhoudsgerechtig-
de gedurende het huwelijk met de onderhouds-
plichtige.
Het nieuwe recht vraagt om de vergelijking

van: 
– de daadwerkelijke economische situatie van de

onderhoudsgerechtigde op het ogenblik van de
echtscheiding of het ogenblik waarop, na de
echtscheiding, de onderhoudsgerechtigde voor
het eerst een onderhoudsuitkering na echtschei-
ding vordert,

– en de economische situatie waarin de onder-
houdsgerechtigde zou hebben verkeerd wanneer
hij niet met de onderhoudsplichtige in het huwe-
lijk zou zijn getreden of indien hij tijdens of
ingevolge zijn huwelijk met de onderhouds-
plichtige niet de keuzes had gemaakt die een
invloed gehad hebben op zijn verdienvermogen.
In de vergelijking die het nieuwe recht vraagt

wordt geen ruimte gelaten voor het in rekening
brengen van de vroegere levensstandaard. De uit-
kering strekt er niet langer toe de levensstandaard
van tijdens de huwelijkse samenwoning voor de
uitkeringsgerechtigde voort te zetten.17

8. Ondanks deze positieve evolutie aan
Nederlandstalige zijde, bleef een belangrijk deel
van de Franstalige rechtspraak en rechtsleer han-
gen aan de vroegere levensstandaard als referentie-
punt. Het standpunt werd verdedigd dat het in

bepaalde gevallen voor een gezin financieel inte-
ressanter kan zijn dat één van beide echtgenoten
zich volledig aan de gezinstaken wijdt, terwijl de
andere echtgenoot zich volledig op zijn professio-
nele carrière richt. In dergelijk geval zou de onder-
houdsuitkering na echtscheiding wel degelijk een
behoud van de levensstandaard dienen te waarbor-
gen.18

Deze opvatting voelt zich gesteund door een
uiteenzetting van de minister van justitie in het
kader van de voorbereidende werken. De minister
definieerde de staat van behoefte daar als een finan-
ciële afhankelijkheid van één van de partijen ten
opzichte van de andere. In dat kader is naar de
mening van de minister de levensstandaard van de
partijen tijdens het gemeenschappelijk leven één
van de criteria die in aanmerking genomen kunnen
worden in het beoordelen van de eventuele aan-
zienlijke terugval van de economische situatie van
de uitkeringsgerechtigde.19

9. Hoewel deze redenering aan Franstalige zijde
niet gevolgd kan worden, kan eventueel wel één
argument in overweging genomen worden voor
het behoud van het criterium van de vroegere
levensstandaard.

Het hof van beroep te Brussel overwoog in
enkele recente arresten dat een interpretatie zoals
voorgestaan aan Nederlandstalige zijde (supra nr. 7)
het risico creëert van een al te arbitraire rechtspraak,
gebaseerd op te losse veronderstellingen, zeker in
het geval van veeleer langdurige huwelijken welke
ontbonden worden door echtscheiding.20

Hiervoor valt zeker iets te zeggen, doch deze
overweging brengt onvoldoende gewicht in de
schaal om te pleiten voor de interpretatie contra
rationem legis van het teruggrijpen naar het crite-
rium van de levensstandaard.

16. I. MARTENS, “De onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN,
G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het echtscheidingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 75; A.-Ch. VAN GYSEL, “La
pension après divorce pour cause de désunion irrémédiable: un essai de lecture” in Y.-H. LELEU en D. PIRE (eds.), La réforme du
divorce. Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, 106.

17. F. SWENNEN, “Hocus pocus alimentatie (art. 301 BW)” (noot onder Brussel 17 februari 2009), T.Fam. 2009, 150; S. BROUWERS,
Alimentatie in APR, Mechelen, 2009, nr. 935, p. 542; F. SWENNEN, S. EGGERMONT en E. ALOFS, “De wet van 27 april 2007 inza-
ke echtscheiding. Knelpunten van materieel recht en procesrecht” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.),
Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen, Antwerpen, Intersentia, 2009, 1, nr. 18; Rb. Brussel 4 maart 2009,
Act.dr.fam. 2009, 75; Vred. Vorst 7 mei 2008, RTDF 2008, 1234; Vred. Waver 2 december 2008, Act.dr.fam. 2009, 54 en RTDF
2009, 173.

18. Brussel (3e k. – fr.) 8 mei 2009, Act.dr.fam. 2010, 14, noot G. HIERNAUX; Rb. Nijvel (7e k.) 26 februari 2008, RTDF 2008, 482;
Rb. Aarlen (1e k.) 9 juli 2008, RTDF 2009, 431; Rb. Aarlen (1e k.) 16 januari 2009, RTDF 2009, 449; Vred. Luik (III) 7 maart
2008, RTDF 2008, 1228; Vred. Fontaine-l’Evêque 22 mei 2008, RTDF 2008, 1243; Vred. Luik (III) 28 april 2008, RTDF 2009,
1193; N. DANDOY, “La réforme du divorce : les effets alimentaires”, RTDF 2007, 1079; N. DANDOY, “Calcul des pensions ali-
mentaires entre époux et après divorce – Analyse annuelle (2008) de décisions de jurisprudence”, RTDF 2008, 1121; N. DANDOY,
“Calcul des pensions alimentaires entre époux et après divorce – Analyse annuelle (2009) de décisions de jurisprudence”, RTDF
2009, 1028 met verwijzing naar Luik 19 mei 2009, onuitg.; Bergen (20e k.) 4 september 2008, onuitg.; Rb. Aarlen (1e k.) 19 sep-
tember 2008, onuitg.

19. Parl. St. Senaat. nr. 3 – 2068, verslag namens de commissie voor de justitie, 47.
20. Brussel (3e k. – fr.) 8 mei 2009, Act. dr. fam. 2010, 14, noot G. HIERNAUX; Brussel (3e k. – fr.) 29 oktober 2009, 2008/AR/2506, onuitg.



IV. Hof van Cassatie grijpt terug naar het
oude recht

10. In het bestreden vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel werd aan de onderhoudsge-
rechtigde ex-echtgenote een maandelijks onder-
houdsgeld ten bedrage van 575 € toegekend, dit
voor een termijn van 13 maanden. Dit bedrag stem-
de overeen met de huur die de onderhouds-
gerechtigde sinds de echtscheiding van partijen
diende te dragen. Gedurende het huwelijk hadden de
echtgenoten gratis gewoond in een pand dat eigen-
dom was van de onderhoudsplichtige, de onder-
houdsgerechtigde zelf had ten gevolge van een
slechte gezondheid geen inkomen. Volgens de recht-
bank lag de aanzienlijke terugval van de economi-
sche situatie van de onderhoudsgerechtigde niet
zozeer in een vermindering van de middelen, maar
eerder in een verhoging van de lasten.

Na 13 maanden had de onderhoudsgerechtigde
samen met een derde een onroerend goed gekocht
dat zij samen met deze persoon afbetaalde.21

De rechtbank oordeelde dat het begrip staat van
behoefte een relatief karakter heeft en niet hetzelf-
de is als een staat van armoede. De staat van
behoefte wordt gewaardeerd op grond van de nor-
male levensomstandigheden die de schuldeiser
genoot, waardoor de levensstandaard tijdens het
samenleven een gegeven is waarmee rekening kan
worden gehouden. 

11. In het geannoteerde arrest formuleerde de
Franstalige eerste kamer van het Hof van Cassatie
vervolgens een eerste antwoord op de vraag tot
invulling van de terugval. De staat van behoefte
dient geëvalueerd te worden, onder meer rekening
houdend met de normale levensomstandigheden
die de onderhoudsgerechtigde genoot tijdens het
huwelijk met de onderhoudsplichtige. Hierdoor
kan de rechter eveneens rekening houden met de
levensomstandigheden, respectievelijk het levens-
niveau, van de partijen gedurende het huwelijk en
schendt de rechtbank die de onderhoudsgerechtigde
een onderhoudsuitkering ter beschikking stelt om
de normale levensomstandigheden van tijdens het
huwelijk te benaderen, art. 301 BW niet. Het
begrip gedrag van de partijen tijdens het huwelijk
inzake de organisatie van hun noden in de zin van
art. 301, § 3 BW omvat ook het begrip levens-
standaard.

12. Dit arrest kan worden betreurd. Het behoud
van de levensstandaard werd in de voorbereidende
werkzaamheden tot twee maal toe teruggefloten,
toch grijpt het Hof van Cassatie terug naar dit
oude criterium door het begrip levensstandaard te
plaatsen onder het gedrag van de partijen tijdens
het huwelijk inzake de organisatie van hun noden. 

Deze redenering is moeilijk verenigbaar met
het nieuwe recht. Artikel 301, § 3, tweede lid BW
verwijst inderdaad naar het gedrag van partijen tij-
dens het huwelijk, doch voegt hier onmiddellijk
een beperking aan toe. De rechter dient niet te
toetsen aan het gedrag van partijen in het alge-
meen, doch enkel aan hun gedrag tijdens het huwe-
lijk inzake de organisatie van hun noden en het ten
laste nemen van de kinderen. Geen van deze laat
ruimte voor het behouden van de vroegere levens-
standaard.22

Door het opteren voor de vergelijking van de
daadwerkelijke economische situatie van de onder-
houdsgerechtigde en de levensstandaard van de
onderhoudsgerechtigde tijdens het huwelijk en niet
voor de vergelijking van de daadwerkelijke econo-
mische situatie van de onderhoudsgerechtigde en de
economische situatie waarin de onderhouds-
gerechtigde zou hebben verkeerd indien hij niet met
de onderhoudsplichtige in het huwelijk zou zijn
getreden of indien hij tijdens of in gevolge zijn
huwelijk met de onderhoudsplichtige niet de keuzes
had gemaakt die een invloed gehad hebben op zijn
verdienvermogen (supra nr. 7), heeft het Hof van
Cassatie teruggegrepen naar de oude invulling van
de terugval.

13. Ook het in deze zaak door de feitenrechter toe-
gekende bedrag van de onderhoudsuitkering ver-
baast. Het lijkt alsof het vonnis waartegen
cassatievoorziening werd ingesteld enkel rekening
houdt met het feit dat de onderhoudsgerechtigde na
het ontstaan van de feitelijke scheiding diende over
te gaan tot het huren van een woning en dit een
kost was waarmee hij gedurende het huwelijk geen
rekening diende te houden. Het lijkt alsof het pand
dat in casu dienst deed als gezinswoning een eigen
goed was van de onderhoudsplichtige. Het toege-
kende onderhoudsgeld stemt numeriek exact over-
een met het maandelijkse huurgeld ten bedrage van
575 € dat de onderhoudsgerechtigde diende te beta-
len na de feitelijke scheiding van partijen.
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21. Deze derde zal waarschijnlijk de nieuwe partner of echtgenoot van de onderhoudsgerechtigde zijn. Een plausibele verklaring
voor de beperking van de onderhoudsbijdrage tot de eerder korte termijn van 13 maanden ligt immers in art. 301, § 10 BW, ten-
zij het huwelijk van partijen uiteraard van zeer korte duur geweest was.

22. Bovendien vraagt het gebruik van de termen behoeftig en staat van behoefte (art. 301, § 2 en § 3 BW) in se reeds om een eerder
beperkte invulling van de onderhoudsverplichting na echtscheiding. A.-Ch. VAN GYSEL, “La pension après divorce pour cause de
désunion irrémédiable: un essai de lecture” in Y.-H. LELEU en D. PIRE (eds.), La réforme du divorce. Première analyse de la loi
du 27 avril 2007, Brussel, De Boeck & Larcier, 2007, 104. 



Zoals A.-Ch. VAN GYSEL terecht opmerkt
dienen hier twee bedenkingen bij geformuleerd te
worden: 
– Het lijkt alsof de rechtbank – en in navolging

ook het Hof van Cassatie – in deze enkel reke-
ning houdt met de huurkost welke de onder-
houdsgerechtigde (meer) te dragen krijgt ten
gevolge van de echtscheiding, dit terwijl het
om meer dan deze zal gaan: andere vaste kos-
ten zoals verwarming zijn evenzeer niet
samendrukbaar, waardoor ze verdubbelen, meer
variabele kosten zullen verhogen.

– Indien de onderhoudsgerechtigde recht heeft op
behoud van de levensstandaard zoals deze was
gedurende het huwelijk van partijen, heeft de
onderhoudsplichtige dit ook. Ook deze laatste zal
echter geconfronteerd worden met een verhoging
van de hiervoor vermelde kosten, de echtschei-
ding verarmt (bijna) steeds beide echtgenoten.
Indien de onderhoudsplichtige naast het dragen
van zijn eigen verhoogde kosten vervolgens
dient over te gaan tot het betalen van een maan-
delijks onderhoudsgeld, zou dit van zijn kant wel
eens een ernstige terugval van de levensstandaard
met zich kunnen meebrengen, hoger dan deze
van de onderhoudsgerechtigde aan wie hij maan-
delijks een onderhoudsgeld ter beschikking
stelt.23

Onder de oude wetgeving kon men dit laatste
nog verschuilen achter het indemnitaire karakter
dat het onderhoudsgeld droeg in hoofde van de
onderhoudsplichtige, de nieuwe wetgeving biedt
hier niet langer de ruimte voor.  

Het is eventueel wat vergaand om te zeggen dat
het verder uitwerken van deze gedachtegang van
het Hof van Cassatie zou kunnen leiden tot een
zuivere verdeling van de inkomsten van de ex-
echtgenoten24, doch in bepaalde gevallen zou dit
inderdaad wel het geval kunnen zijn. 

Enige beperking welke hier nog zou gelden
is dat de onderhoudsuitkering niet hoger mag
liggen dan een derde van het inkomen van de
onderhoudsplichtige (art. 301, § 3, derde lid BW).

V. “Ten minste” behoud van de
levensstandaard?

14. Het invullen van de staat van behoefte als het
verschil in levensomstandigheden gedurende het
huwelijk en na het huwelijk en aldus het bepalen
dat de echtgenoot, als die bij het verbreken van het

huwelijk niet in staat is de levensomstandigheden
te behouden zoals deze waren gedurende zijn huwe-
lijk, zich in staat van behoefte bevindt, heeft bij
het terugplooien naar de wet een gevolg dat abso-
luut niet de bedoeling kan zijn geweest. 

Artikel 301, § 3 BW stelt dat het bedrag van
de onderhoudsuitkering ten minste de staat van
behoefte dient te dekken. Indien het dekken van de
staat van behoefte ingevuld kan worden als een
behoud van de vroegere levensstandaard, zou de
onderhoudsuitkering ervoor dienen te zorgen dat de
onderhoudsgerechtigde in staat is ten minste de
levensstandaard te behouden welke hij genoot
gedurende het huwelijk met de onderhoudsplichti-
ge.25 Op die manier zou de onderhoudsuitkering
onder de nieuwe wetgeving een ruimere invulling
krijgen dan deze welke zij genoot onder het oude
recht. Dit kan niet de bedoeling geweest zijn van
de wetgever. Integendeel, de wetgever heeft onder
het nieuwe echtscheidingsrecht de solidariteit wil-
len inperken en heeft de economische zelfredzaam-
heid vooropgesteld.

VI. Besluit 

15. Het Hof van Cassatie had voor eens en altijd de
deur naar het oude recht kunnen sluiten en de plaats
van de nieuwe wetgeving tussen de gemeenrechte-
lijke staat van behoefte en het behoud van de vroe-
gere levensstandaard kunnen bepalen. In plaats
daarvan zet het de deur terug open naar het criterium
van het behoud van de levensstandaard door te zeg-
gen dat het gedrag van de partijen tijdens het huwe-
lijk inzake de organisatie van hun noden ook het
begrip levensstandaard omvat.

Het moge betreurd worden dat het hoogste rechts-
college de voorzet die reeds enige tijd gebouwd werd
door de Nederlandstalige rechtscolleges niet volgt en
contra rationem legis teruggrijpt naar een interpreta-
tie van art. 301, § 3, eerste en tweede lid BW die aan-
sluit bij de oude echtscheidingswetgeving, doch
moeilijk te plaatsen valt onder de wetgeving zoals
die geldt sinds 1 september 2007. De bal ligt nu in
het kamp van de feitenrechters die moeten beslissen
of ze al dan niet de visie van het Hof van Cassatie
volgen.

Christine Van Roy
Praktijkassistent K.U.Leuven
Advocaat balie Mechelen
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24. A.-Ch. VAN GYSEL, “Les critères de fixation du montant de la pension alimentaire suivant la Cour de cassation” (noot onder Cass.
12 oktober 2009), Act. dr. fam. 2009, 206.

25. Merk op dat een deel van de rechtsleer van mening is dat het net de term ten minste (het dekken van de staat van behoefte) is die
een grote beoordelingsvrijheid geeft aan de rechter en niet belet dat deze nog steeds refereert naar de levensstandaard. S.
BROUWERS, Alimentatie in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2009, 559; N. DANDOY, “Calcul des pensions alimentaires entre epoux et
après divorce – Analyse annuelle (2008) de décisions de jurisprudence”, RTDF 2008, 1121.


