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GOED OM WETEN
De DAVO (Dienst voor alimentatievorderingen) werd opgericht als onderdeel van
de Federale Overheidsdienst Financiën (Wet
van 21 februari 2003).

Het is belangrijk om te weten:




De DAVO is een deel van de Algemene
Administratie van de Inning en de
Invordering.
De dienst heeft lokale kantoren die verspreid zijn over het ganse land. Hun contactgegevens vindt u op de website: www.
fin.belgium.be, zoekterm ‘DAVO’.





dat, naast de tussenkomst van de DAVO,
de onderhoudsplichtige strafrechtelijk
(voor familieverlating) kan worden
vervolgd voor het niet betalen van
het onderhoudsgeld. Bovendien
kan de rechter het rijbewijs van de
onderhoudsplichtige intrekken.



dat de inhoud van deze brochure van
toepassing is op alle aanvragen die de
DAVO ontvangt sedert 1 januari 2015.

het niet betalen van onderhoudsgeld
(= alimentatie) aan kinderen en/of (ex-)
partner
het niet uitvoeren van gerechtelijke
uitspraken en notariële aktes

Wanneer uw onderhoudsgeld niet wordt
betaald, kunt u als onderhoudsgerechtigde
(= degene die het onderhoudsgeld moet
krijgen) een aanvraag indienen bij de DAVO.

dat de DAVO over alle uitvoeringsmaatregelen beschikt die aan u als
onderhoudsgerechtigde zijn toegekend
om het onderhoudsgeld op te eisen

✓ dat de DAVO alle informatie mag inwinnen over de vermogenstoestand van de
onderhoudsplichtige

De DAVO werd opgericht om een oplossing
te vinden voor volgende problemen:


dat de DAVO niet automatisch optreedt:
u moet daarvoor een aanvraag indienen
en aan bepaalde voorwaarden voldoen

De DAVO zal dan:




het maandelijks en het achterstallig onderhoudsgeld bij de onderhoudsplichtige (= degene die het onderhoudsgeld moet betalen) opeisen
eventueel voorschotten op het
maandelijks onderhoudsgeld aan u
betalen
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HOOFDSTUK 1
IK BEN ONDERHOUDSGERECHTIGDE
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ONDERHOUDSGELD EN
ACHTERSTALLEN OPEISEN



VOOR WIE KAN DE DAVO
TUSSENKOMEN?

Het is niet nodig dat de niet of de
niet volledige betaling plaatsheeft in
opeenvolgende maanden.

De DAVO komt tussen voor volgende
personen aan wie het onderhoudsgeld werd
toegekend:


de kinderen



de (ex-)echtgenoot:
-



Het onderhoudsgeld werd vastgesteld
op 200 euro per maand.
De onderhoudsplichtige betaalt:

de samenwonende, ongeacht of de
samenwoning werd beëindigd of niet

Voor een tussenkomst door de DAVO moet
u aan volgende voorwaarden voldoen:


Voorbeeld:

vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure of
na de echtscheiding

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET
IK VOLDOEN?

U moet in België wonen.
Opmerking: Het is niet nodig dat de
onderhoudsplichtige zijn woonplaats
in België heeft of er een inkomen
verwerft. U kunt dus een aanvraag bij
de DAVO indienen zelfs wanneer de
onderhoudsplichtige in het buitenland
woont.

Het onderhoudsgeld werd u, in de
periode van 12 maanden voor de
aanvraag, ten minste 2 maal niet of niet
volledig betaald.

-

in de maand oktober: 150 euro

-

in de maand november tot en met
april: de volledige som

-

in de maand mei: niets

Vanaf de maand juni kunt u een
aanvraag indienen.


Het onderhoudsgeld werd vastgesteld
in een beslissing van de rechter
(zie Woordenlijst p. 17) of in een
overeenkomst (bv. de regelingsakte
bij notariële akte voorafgaand aan
de echtscheiding door onderlinge
toestemming).
De volgende documenten voldoen dus
niet aan deze voorwaarde:
-

een onderhands geschrift (zie
Woordenlijst p. 17)
een mondelinge afspraak (zie
Woordenlijst p. 17)
een vonnis of authentieke akte
waarin geen bedrag wordt vermeld
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VOORSCHOTTEN KRIJGEN



WIE KAN VOORSCHOTTEN KRIJGEN?
De DAVO betaalt alleen voorschotten uit
aan kinderen waaraan onderhoudsgeld
werd toegekend.
Opgelet: de DAVO betaalt alleen voorschotten uit voor toekomstig onderhoudsgeld en
niet voor achterstallen.



Het onderhoudsgeld werd vastgesteld
in een beslissing van de rechter
(zie Woordenlijst p. 17) of in een
overeenkomst (bv. de regelingsakte
bij notariële akte voorafgaand aan
de echtscheiding door onderlinge
toestemming).
Het nettobedrag van uw maandelijkse
bestaansmiddelen mag niet hoger
zijn dan een bepaald bedrag (= het
inkomensplafond).

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET
IK VOLDOEN?



U moet in België wonen.
Het onderhoudsgeld werd, in de periode
van 12 maanden voor de aanvraag, ten
minste 2 maal niet of niet volledig
betaald.

Het inkomensplafond bedraagt voor 2018
1.800 euro netto per maand.
Als u kinderen ten laste heeft, wordt dat bedrag
verhoogd met 68 euro voor elk kind.
Opgelet: Het bedrag van de verhoging voor een kind ten laste wordt verdubbeld voor
een kind met een handicap.
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Voorbeelden:
1. U heeft 1.700 euro netto bestaansmiddelen per maand en 1 kind ten laste.
Bepaling van het inkomensplafond:
1.800 euro + 68 euro = 1.868 euro.
Aangezien uw netto bestaansmiddelen
lager zijn dan het inkomensplafond,
heeft u recht op voorschotten.
2. U heeft 2.000 euro netto bestaansmiddelen
per maand en 1 gehandicapt kind ten laste.
Bepaling van het inkomensplafond:
1.800 euro + 136 euro (=2 x 68 euro) =
1.936 euro.
Aangezien uw netto bestaansmiddelen
hoger zijn dan het inkomensplafond,
heeft u geen recht op voorschotten.

HOEVEEL BEDRAAGT HET
VOORSCHOT?
Het voorschot bedraagt maximum 175
euro per maand en per kind waarvoor
onderhoudsgeld moet worden betaald. Als
het toegekende onderhoudsgeld lager is
dan 175 euro, kan het voorschot natuurlijk
niet hoger zijn dan dit bedrag.
Voorbeelden:
1. Uw kind heeft recht op een maandelijks
onderhoudsgeld van 180 euro per
maand. U ontvangt van de DAVO een
voorschot van 175 euro per maand.
2. Uw kind heeft recht op een maandelijks
onderhoudsgeld van 120 euro per
maand. U ontvangt van de DAVO een
voorschot van 120 euro per maand.

HOE LANG KAN IK VOORSCHOTTEN
KRIJGEN?
De voorschotten worden toegekend voor
een periode van 6 maanden. Die periode
is hernieuwbaar voor zover u nog altijd aan
de voorwaarden voldoet en meer in het
bijzonder voor zover het nettobedrag van
uw maandelijkse bestaansmiddelen niet
hoger is dan het inkomensplafond.

WANNEER BETAALT DE DAVO DE
VOORSCHOTTEN?
De voorschotten worden in alle dossiers
op dezelfde datum uitbetaald. De betaling
gebeurt steeds naar het einde van de maand
toe. De betaaldatum wordt gepubliceerd in
de rubriek “In de kijker” op de website van
de DAVO (www.davo.belgium.be) evenals
op Facebook en Twitter.

HET AANVRAAGFORMULIER
INDIENEN
HOE MOET IK MIJN AANVRAAG
INDIENEN?
U kan uw aanvraag online indienen via
het webformulier. Het webformulier is
beschikbaar via de website van de FOD
Financiën www.fin.belgium.be, zoekterm
‘DAVO’. Uw aanvraag moet worden ingediend
met behulp van uw identiteitskaart en uw
PIN-code. De authenticatie doet dienst als
elektronische handtekening.
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Heeft u niet de mogelijkheid uw aanvraag
online in te vullen, gebruik dan het papieren
aanvraagformulier:




dat u kunt downloaden op de website
www.fin.belgium.be
dat u kunt afhalen in een van de
DAVO-kantoren (www.fin.belgium.be,
zoekterm ‘DAVO’)

Het aanvraagformulier kan zowel dienen
voor:




het opeisen van het onderhoudsgeld
en de achterstallen
als eventueel voor het aanvragen van
voorschotten op het onderhoudsgeld

Het aanvraagformulier:


WELKE GEGEVENS MOET IK OP HET
AANVRAAGFORMULIER INVULLEN?


uw identiteitsgegevens



de identiteitsgegevens van de onderhoudsplichtige



de gegevens van het onderhoudsgeld



de bedragen die niet of niet volledig
werden betaald (= achterstallen)



het rekeningnummer waarop de DAVO
de opgeëiste bedragen en/of de voorschotten moet storten

Als u voorschotten aanvraagt, moet u ook
nog de volgende bijkomende inlichtingen
invullen:


het aantal kinderen waarvoor u voorschotten aanvraagt



het aantal kinderen dat u ten laste heeft



het aantal gehandicapte kinderen dat u
ten laste heeft



het nettobedrag van uw maandelijkse
bestaansmiddelen



de identiteit van uw kinderen ten laste
waarvoor u geen voorschotten aanvraagt

moet ondertekend worden
-

ofwel door uzelf (= de aanvrager)

-

ofwel door uw advocaat

-

ofwel door de wettelijke vertegenwoordiger van u of uw kind
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WELKE DOCUMENTEN MOET IK
BIJ MIJN AANVRAAGFORMULIER
VOEGEN?








Als het kind waarvoor de betaling van
de voorschotten gevraagd wordt ouder
is dan 18 jaar, moet u ook nog bij uw
aanvraagformulier één van de volgende
documenten voegen:

de originele beslissing van de rechter
of de overeenkomst (vb. notariële
akte) waarin het onderhoudsgeld werd
vastgesteld of gewijzigd (zie Woordenlijst
p. 17)

of

alle akten van een gerechtsdeurwaarder die te maken hebben met
de gerechtelijke beslissing of op de
notariële akte, bv. de betekening van
de gerechtelijke beslissing

U moet uw aanvraag indienen bij een van
de DAVO-kantoren (zie website www.fin.
belgium.be, zoekterm ‘DAVO’).

een lijst met de niet of de niet volledig
betaalde bedragen en de data waarop
die bedragen betaald moesten zijn
als uzelf al stappen heeft gezet om de
verschuldigde bedragen op te eisen,
moet u dat aan de DAVO melden en
hem de bewijsstukken overhandigen
(bv. aangetekende brieven, stukken van
de gerechtsdeurwaarder ...)

Als u voorschotten aanvraagt, moet u ook
nog de volgende bijkomende documenten
bij uw aanvraagformulier voegen:


een kopie van de drie laatste loonfiches
of van andere bewijsstukken van
uw bestaansmiddelen (leefloon,
werkloosheidsuitkering ...)



in voorkomend geval, de bewijsstukken
die aantonen dat u een kind heeft dat
recht heeft op verhoogde kinderbijslag
of op een uitkering voor gehandicapte
kinderen





een schoolattest

een bewijsstuk van de beroepsinschakelingstijd (= “wachttijd”).

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING
VAN MIJN AANVRAAG?
Voorstel van mandaat
Het kantoor onderzoekt uw aanvraag en
gaat na of ze geldig is. Is dat het geval,
dan stuurt het kantoor u een ‘voorstel
van mandaat’. Nadat u dat voorstel heeft
gecontroleerd, stuurt u het, ondertekend
voor akkoord, terug naar het kantoor. Het
is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet
aangezien de procedure alleen verder kan
lopen als er een ondertekend mandaat is.
Kennisgeving aan de onderhoudsplichtige
Met een aangetekende brief brengt het
kantoor de onderhoudsplichtige op de
hoogte dat u een aanvraag heeft ingediend.
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De onderhoudsplichtige heeft dan 15
dagen de tijd (te rekenen vanaf de datum
van het versturen van de aangetekende
brief) om aan te tonen:


dat hij de beslissing van de rechter of de
overeenkomst (bv. notariële akte) heeft
nageleefd;



of dat de schuldvordering niet meer
actueel is (er is een nieuw vonnis,
verjaring van de schuld …)

-



De redenen waarom de DAVO deze
beslissing heeft genomen, worden u in
elk geval schriftelijk meegedeeld.

Die beslissing kan voor u als onderhoudsgerechtigde:

Vervolgens stuurt de DAVO de onderhoudsplichtige met een aangetekende brief een ingebrekestelling en
een overschrijvingsformulier. Als de
onderhoudsplichtige niet betaalt, kan
de DAVO een invorderingsprocedure
opstarten.

positief zijn:
-

De DAVO deelt u schriftelijk de
postieve beslissing mee.

-

D e DAVO s t u u r t d e o n d e rhoudsplichtige met een aangetekende brief een ingebrekestelling
om het achterstallig en het lopend
onderhoudgeld te betalen. Vanaf
die ingebrekestelling moet de onderhoudsplichtige rechtstreeks
aan de DAVO betalen en niet meer
aan u.

-

De DAVO stuurt een overschrijvingsformulier met een overzicht
van het nog te betalen bedrag naar
de onderhoudsplichtige.

gedeeltelijk positief zijn:
De DAVO beslist om een lager bedrag
op te eisen dan datgene waarop
u meent recht te hebben. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn als de
onderhoudsplichtige bewezen heeft
dat hij wel degelijk bepaalde sommen
heeft betaald.

Beslissing
De DAVO moet dan een definitieve
beslissing nemen binnen de 30 dagen
nadat u uw ‘akkoord van mandaat’ heeft
teruggestuurd.



Als de onderhoudsplichtige
niet betaalt, kan de DAVO een
invorderingsprocedure opstarten:
beslag leggen op het volledig
loon, beslag leggen op roerende
goederen …



negatief zijn:
De DAVO beslist dat u geen recht heeft
op een tussenkomst omdat:
-

u niet behoort tot de categorieën
van personen die recht hebben op
zo’n tussenkomst.

-

u niet voldoet aan de voorwaarden.

De redenen waarom de DAVO een negatieve
beslissing heeft genomen, worden u in elk
geval schriftelijk meegedeeld.
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RECHTEN EN PLICHTEN

In het bijzonder moet u de DAVO op de
hoogte brengen van alle betalingen
die de onderhoudsplichtige heeft
gedaan (zelfs na de indiening van de
aanvraag).

WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS
ONDERHOUDSGERECHTIGDE?








U ontvangt de bedragen van het
onderhoudsgeld en van de achterstallen
die de onderhoudsplichtige aan de DAVO
heeft betaald.
U ontvangt de voorschotten op
onderhoudsgeld als u dat heeft gevraagd
en aan de vereiste voorwaarden voldoet.



U brengt de DAVO zo snel mogelijk op
de hoogte van alle veranderingen in uw
situatie en in die van de kinderen.



U brengt de DAVO onmiddellijk op de
hoogte als het rekeningnummer is
veranderd waarop de opgeëiste bedragen
en/of de voorschotten moeten worden
gestort.
Als u dat nieuwe nummer niet
meedeelt, zullen de betalingen worden
onderbroken tot wanneer u het nieuwe
nummer aan de DAVO doorgeeft.



De DAVO kan geen waarborg geven over
het resultaat van de opeising van het
onderhoudsgeld of de achterstallen, en
dus ook niet over de doorstorting daarvan.
Daarom is het belangrijk dat u, als u dat
kunt, zo snel mogelijk alle informatie
over het inkomen of het vermogen van
de onderhoudsplichtige meedeelt.



Door de aanvraag geeft u aan de DAVO de
opdracht om voor u het onderhoudsgeld
op te eisen. Daaruit volgt dat u zelf geen
stappen meer mag ondernemen om dat
zelf te doen.
Als u toch van plan bent om zelf
bepaalde stappen te ondernemen om
het onderhoudsgeld op te eisen, brengt
u de DAVO daarvan op de hoogte zodat
die zijn tussenkomst kan stoppen.

U kunt op elk ogenblik een einde
stellen aan de tussenkomst van de
DAVO. Dat gebeurt bij voorkeur met een
aangetekende brief.
Als u niet akkoord gaat met een beslissing
van de DAVO kan u in beroep gaan bij de
beslagrechter in wiens rechtsgebied u
woont.

WAT ZIJN MIJN PLICHTEN ALS
ONDERHOUDSGERECHTIGDE?
U moet de DAVO alle informatie over uw
dossier geven.
Hieronder volgen enkele voorbeelden:


U geeft schriftelijk aan de DAVO alle
informatie die een invloed kan hebben op:
-

het bedrag van de voorschotten die
u ontvangt van de DAVO
het bedrag van het onderhoudsgeld
de opeising van deze sommen

12

KAN DE DAVO MIJ VRAGEN OM AL
UITBETAALDE SOMMEN TERUG TE
BETALEN?
Ja, dat kan. In de volgende gevallen kan
de DAVO u een volledige of gedeeltelijke
terugbetaling vragen:


u heeft de DAVO niet op de hoogte
gebracht van nieuwe informatie over
het bedrag van de voorschotten of het
onderhoudsgeld
Vo o r b e e l d : u h e e f t n i e t l a t e n
weten dat de onderhoudsplichtige
u het maandelijks onderhoudsgeld
rechtstreeks betaalde.





u heeft bij de DAVO met opzet onjuiste
of onvolledige verklaringen afgelegd

WERKINGSKOSTEN
ZIJN ER WERKINGSKOSTEN
VERBONDEN AAN DE
TUSSENKOMST VAN DE DAVO?
De tussenkomst van de DAVO is gratis voor
u. De DAVO rekent de onderhoudsplichtige
wel werkingskosten aan voor zijn
tussenkomst.
De onderhoudsplichtige moet, bovenop
het maandelijks onderhoudsgeld en de
achterstallen dat de DAVO bij hem opeist,
13 % van dat bedrag bijbetalen.
Voorbeeld:

Voorbeeld: u heeft niet het juiste bedrag
van uw bestaansmiddelen meegedeeld.

U heeft recht op een onderhoudsgeld van
200 euro per maand.
De onderhoudsplichtige heeft al 4 maanden
niet betaald (= 800 euro aan achterstallen).

er werd vastgesteld dat het onderhoudsgeld op basis van bedrieglijke handelingen of verklaringen werd bepaald

De DAVO vraagt aan de onderhoudsplichtige
de betaling van:




het maandelijkse onderhoudsgeld:
200 euro + 13 % als bijdrage in de
werkingskosten (= 26 euro)
= 226 euro per maand
de achterstallen:
800 euro + 13 % als bijdrage in de
werkingskosten (= 104 euro)
= 904 euro
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DOSSIER STOPZETTEN
KAN IK MIJN DOSSIER ZELF LATEN
STOPZETTEN?

Van zodra de verschuldigde achterstallen
zijn betaald, zal het dossier volledig
worden stopgezet.

U kunt aan de DAVO op elk ogenblik vragen
om uw dossier volledig stop te zetten. U
doet dat best met een aangetekende brief.
De DAVO zal zowel u als de onderhoudsplichtige hiervan schriftelijk op de
hoogte brengen.

KAN DE DAVO MIJN DOSSIER
STOPZETTEN?
Uw dossier zal gedeeltelijk worden
stopgezet wanneer de onderhoudsplichtige
gedurende ten minste 6 opeenvolgende
maanden het onderhoudsgeld (verhoogd
met de werkingskosten en – in voorkomend
geval – de vervolgingskosten) heeft betaald.
Dit betekent dat de DAVO de opeising
van het toekomstig verschuldigde
onderhoudsgeld en de uitbetaling van de
voorschotten stopzet. Maar als er nog
achterstallen verschuldigd zijn, zal de
DAVO die verder proberen op te eisen.
De DAVO zal zowel u als de onderhoudsplichtige hiervan schriftelijk op de
hoogte brengen. Bovendien laat de DAVO
aan de onderhoudsplichtige weten dat hij
vanaf het moment van die brief het onderhoudsgeld niet meer moet betalen aan de
DAVO, maar wel rechtstreeks aan u.
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HOOFDSTUK 2
IK BEN ONDERHOUDSPLICHTIGE
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RECHTEN EN PLICHTEN
WAT ZIJN MIJN PLICHTEN ALS
ONDERHOUDSPLICHTIGE?






U moet het onderhoudsgeld en de
achterstallen betalen (verhoogd met
de bijdrage in de werkingskosten).
U moet die bedragen op rekening van
de DAVO betalen, zo niet loopt u het
risico tweemaal te moeten betalen.
U betaalt aan de DAVO vanaf het
moment dat die dienst u met een
aangetekende brief laat weten dat de
onderhoudsgerechtigde recht heeft op
een tussenkomst.



WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS
ONDERHOUDSPLICHTIGE?

U bezorgt de DAVO alle informatie die
een invloed kan hebben op het bedrag
van het onderhoudsgeld of op de
opeising van die sommen.

U kunt bewijzen dat u regelmatig
heeft betaald of dat de gegevens in
de aanvraag niet correct of gewijzigd
zijn. U moet dat doen binnen de vijftien
dagen nadat de DAVO u op de hoogte
bracht van de aanvraag door uw (ex-)
partner.



U kunt aan de DAVO vragen om u een
betalingsregeling toe te staan.



In bepaalde omstandigheden kunt
u aan de rechter vragen om het
onderhoudsgeld te verlagen of af
te schaffen. Als de rechter ingaat op
uw vraag, moet u de DAVO hiervan
onmiddellijk op de hoogte brengen.



Als u niet akkoord gaat met een
beslissing van de DAVO kunt u in beroep
gaan bij de beslagrechter.

Voorbeeld: Er is een nieuw vonnis
uitgesproken waarin het bedrag van het
onderhoudsgeld wordt verlaagd.
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WOORDENLIJST


Beslissing van de rechter

Een uitspraak van een rechter in de vorm
van een vonnis of een arrest dat een
uitvoerbare formule bevat die het mogelijk
maakt over te gaan tot de gedwongen
uitvoering ervan.



Mandaat

Een contract waarbij u aan de DAVO
de toelating geeft om in uw plaats en
in uw naam gerechtelijke stappen te
zetten met het oog op het invorderen
van het maandelijkse bedrag van het
onderhoudsgeld en de achterstallen.



Mondelinge overeenkomst

Een akkoord tussen twee of meer personen
dat niet het voorwerp is geweest van een
geschrift.





Onderhoudsgeld

Het bedrag dat de onderhoudsplichtige moet
betalen aan de onderhoudsgerechtigde.



Onderhoudsgerechtigde

Degene die het onderhoudsgeld moet
krijgen.



Onderhoudsplichtige

Degene die het onderhoudsgeld moet
betalen.



Uitvoerbare formule (= formulier van
tenuitvoerlegging)

De formule die aangebracht wordt op het
begin en het einde van de gerechtelijke
beslissing of de notariële akte en die
het mogelijk maakt over te gaan tot de
gedwongen uitvoering ervan. De formule
begint als volgt: “Wij, FILIP, Koning der
Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna
wezen zullen, doen te weten...”.

Notariële akte

Een document opgemaakt door een notaris
volgens formaliteiten die door de wet zijn
vereist en waarvan men de gedwongen
uitvoering kan bekomen.



Onderhandse akte

Een akte die opgesteld is tussen personen
onderling zonder een beroep te doen op
een openbare ambtenaar zoals bijvoorbeeld
een notaris.
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MEER INFORMATIE


Gratis infonummer 0800/123 02



E-mail davo.centraal@minfin.fed.be



Website www.fin.belgium.be, zoekterm ‘DAVO’



Gratis brochure
-

te downloaden via de website www.fin.belgium.be

-

te bestellen:
1. via de website www.fin.belgium.be
2. via e-mail: publicaties@minfin.fed.be
3. met een brief naar het volgende adres:
Federale Overheidsdienst Financiën
Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie
North Galaxy B24
Koning Albert II-laan 33, bus 70
1030 Brussel
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