
 

 

 
 
HOGERE STUDIES EN ONDERHOUDSGELD. 

 
Artikel 203 van het BW verwijst naar de onderhoudsverplichting van ouders ten aanzien van hun 
kinderen.  
 
De tekst van het artikel luidt als volgt :  
 
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. 
 
Het artikel heeft tot gevolg dat ouders de verplichting hebben om de opleiding van hun kinderen 
financieel te ondersteunen. Maar is een opleiding wel voltooid na afloop van het secundair 
onderwijs? De meeste rechters nemen aan van niet en oordelen dat de verplichting doorloopt, ook 
tijdens een opleiding aan een Hogeschool of Universiteit.  
 
Wanneer een kind aan het einde van zijn/haar secundaire opleiding is gekomen stelt zich dikwijls 
de vraag : “Hoe moet het nu verder?”. Zal het kind zichzelf op de arbeidsmarkt begeven? Of heeft 
het kind de intentie om de opleiding verder te zetten aan een Hogeschool of Universiteit? Een 
hogere opleiding wordt niet zelden gestimuleerd door de ouders,aangezien hierdoor de kansen op 
een succesvolle professionele carrière beduidend hoger liggen.  
 
Aan een hogere opleiding kan echter een groot kostenplaatje verbonden zijn. Zeker voor 
gescheiden ouders is dit niet altijd evident. Daarom dat regelmatig voor de rechter een verhoging 
van de onderhoudsbijdrage wordt gevraagd naar aanleiding van de gewijzigde omstandigheden. 
 
De nieuwe wet op de onderhoudsbijdragen van 19 maart 2010 heeft een onderscheid gemaakt 
tussen de gewone en de buitengewone kosten. De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten 
met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind. De buitengewone kosten zijn de 
uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of 
ongewone gebeurtenissen. 
 
Dat kosten van een hogere studie een onderdeel uitmaken van de opleiding van het kind wordt dus 
algemeen aanvaard. Maar onder welk onderscheid van kosten dient dit dan ondergebracht te 
worden? Het onderscheid is belangrijk, aangezien voor de gewone kosten een vast maandelijks 
bedrag wordt toegekend en de buitengewone kosten leiden tot een veroordeling ten belope van de 
helft van een variabel bedrag. 
 
De kosten van hogere studies lijken in eerste instantie een buitengewoon karakter te vertonen. 
Toch kunnen zij moeilijk ondergebracht worden onder de noemer van de buitengewone kosten 
zoals thans door de wetgever gedefinieerd. Buitengewone kosten zijn uitgaven die het 
gebruikelijke budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overstijgen en die een 
onvoorzienbaar karakter hebben. De studiekosten voor het hoger onderwijs vallen zonder twijfel 
buiten het gebruikelijk budget, maar zijn wel te voorzien en vertonen daarom een „gewoon‟ in 
plaats van een buitengewoon karakter. 
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Er dient dan ook – gezien de nieuwe wettelijke definitie van bijzondere kosten sedert 
16.03.2010 - bijzondere aandacht besteed te worden aan een nauwkeurige definiëring van 
deze kosten bij de op te stellen aktes EOT. 
 
Anderzijds betekent dit niet dat de kinderen een vrijgeleide krijgen om te doen en laten wat ze 
willen. Een kind dat verschillende hogere opleidingen aanvat en er niet in slaagt deze tot een goed 
einde te brengen zal niet blijvend onder de toepassing van de onderhoudsplicht vallen. 
 
Bij meerdere mislukkingen kan een verzoek worden ingediend bij de Vrederechter tot 
afschaffing van de onderhoudsbijdrage.    
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