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Wat is de DAVO?

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

De DAVO maakt deel uit van de Administratie van de niet-fi scale Invordering bij 
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. 

De dienst heeft 28 lokale kantoren die verspreid zijn over het ganse land. Hun 
adressen vindt u achteraan deze brochure (p. 27).

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

- het niet betalen van onderhoudsgeld (= alimentatie) aan kinderen en (ex-)
partner 

- de niet-uitvoering van gerechtelijke uitspraken en notariële aktes

Het gebeurt inderdaad dat uw ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt. Op dat 
moment kan de DAVO voor u, als onderhoudsgerechtigde (dwz. degene die het 
onderhoudsgeld moet krijgen), in actie treden om

- in uw naam en voor u het bedrag van het maandelijkse onderhoudsgeld (en 
van de achterstallen) bij uw ex-partner in te vorderen

- u op voorhand voorschotten op het nog te ontvangen onderhoudsgeld te 
betalen.

Het is belangrijk om te weten dat:

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

✓ de DAVO over alle uitvoeringsmaatregelen beschikt die aan u als onderhouds-
gerechtigde zijn toegekend
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✓ de wetgever aan de DAVO nog meer slagkracht heeft gegeven door te bepalen 
dat hij, als overheidsinstantie, zijn eigen uitvoeringsmiddellen kan gebruiken 
en dat hij alle informatie kan inwinnen over de vermogenstoestand van de 
onderhoudsplichtige (dwz. degene die het onderhoudsgeld moet betalen)

✓ de tussenkomst van de DAVO niet belet dat het parket de onderhoudsplichtige 
strafrechtelijk kan  vervolgen wegens niet-betaling van het onderhoudsgeld.
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Ik wil een beroep doen op de DAVO om het onder-

houdsgeld en de achterstallen terug te vorderen

Voor wie kan de DAVO tussenkomen?

✓ Voor de kinderen.

✓ Voor de echtgenoot aan wie onderhoudsgeld wordt toegekend:

● vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure of
● na de echtscheiding.

✓ Voor de samenwonende aan wie de rechter onderhoudsgeld heeft toegekend, 
ongeacht of de samenwoning werd beëindigd of niet.

Wat zijn de voorwaarden om een tussenkomst van de DAVO te 
genieten?

✓ U moet (als onderhoudsgerechtigde) in België wonen.

Opmerking: het is niet vereist 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 een periode van twaalf maanden voor de aan-
vraag, minstens tweemaal niet of niet volledig betaald.

Het is niet vereist dat de niet of de niet volledige betaling plaatsheeft in op-
eenvolgende maanden.
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Voorbeeld:

Het onderhoudsgeld werd vastgesteld op 200 euro per maand.

De onderhoudsplichtige betaalt:

● in de maand oktober: 150 euro

● in de maanden 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 uitvoerbare gerechtelijke beslis-
sing (zie Woordenlijst p. 23) (bv. een echtscheidingsvonnis, een vonnis hou-
dende dringende en voorlopige maatregelen …) of in een authentieke akte 
(zie Woordenlijst p. 23) (bv. de akte van de notaris opgemaakt naar aanleiding 
van een echtscheiding door onderlinge toestemming).

U moet dus in het bezit zijn van een vonnis of een authentieke akte waarin het 
bedrag van het onderhoudsgeld is vastgesteld.

De volgende documenten voldoen dus niet aan deze voorwaarde:

● een onderhands geschrift (zie Woordenlijst p. 23)
● een mondelinge afspraak (zie Woordenlijst p. 23)
● een vonnis of authentieke akte waarin geen bedrag wordt vermeld

Opmerking: wanneer het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een vonnis bij 
verstek (zie Woordenlijst p. 23), is betekening door de gerechtsdeurwaarder 
aan de onderhoudsplichtige noodzakelijk, ten laatste een jaar na de uitspraak 
van dit vonnis.
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Ik wil ook een beroep doen op de DAVO om 

voorschotten te krijgen

Wie kan voorschotten krijgen?

In de huidige stand van de wetgeving kunnen alleen kinderen voorschotten op 
het onderhoudsgeld krijgen.

De DAVO kan dus momenteel geen voorschotten geven aan:

✓ de echtgenoot aan wie onderhoudsgeld wordt toegekend:

● vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure of

● na de echtscheiding

✓ de samenwonende aan wie de rechter onderhoudsgeld heeft toegekend, on-
geacht of de samenwoning werd beëindigd of niet.

Wat zijn de voorwaarden om voorschotten te krijgen?

U moet eerst voldoen aan dezelfde voorwaarden als deze die vereist zijn om het 
onderhoudsgeld en de achterstallen te kunnen terugvorderen (cfr. p. 7):

✓ U moet (als onderhoudsgerechtigde) in België wonen.

✓ Het onderhoudsgeld werd u, in een periode van twaalf maanden voor de aan-
vraag, minstens tweemaal niet of niet volledig betaald.
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✓ Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslis-
sing (zie Woordenijst p. 23) (bv.  een echtscheidingsvonnis, een vonnis hou-
dende dringende en voorlopige maatregelen,…) of in een authentieke akte 
(zie Woordenlijst p. 23) (bv. de akte van de notaris opgemaakt naar aanleiding 
van een echtscheiding door onderlinge toestemming).

Naast deze drie voorwaarden, is er een bijkomende voorwaarde:

✓ Uw nettobestaansmiddelen mogen (als onderhoudsgerechtigde) niet hoger 
zijn dan een welbepaald bedrag (= het inkomensplafond).

Dit inkomensplafond bedraagt voor 2012
1.344  eureuroo netto per maand.

 Als u kinderen ten laste heeft, wordt dat bedrag
verhoogd met 64 euro netto voor elk kind.

 Voorbeelden:

1. U doet een aanvraag om voorschotten te krijgen op het onderhouds-

geld. U heeft 1.300 euro netto bestaansmiddelen per maand en één 

kind ten laste.

 Bepaling van het inkomensplafond: 1.344 euro + 64 euro = 1.408 euro.

 Aangezien uw netto bestaansmiddelen lager zijn dan het inkomens-

plafond, kan de DAVO u voorschotten toekennen.

2. U doet een aanvraag om voorschotten te krijgen op het onderhouds-

geld. U heeft 1.500 euro netto bestaansmiddelen per maand en twee 

kinderen ten laste.

 Bepaling van het inkomensplafond: 1.344 euro +128 euro (= 2 x 64) = 

1.472 euro.

 Aangezien uw netto bestaansmiddelen hoger zijn dan het inkomens-

plafond, kan de DAVO u geen voorschotten toekennen.
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Wat is het bedrag van het voorschot?

✓ Het maximumbedrag van het voorschot bedraagt 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.

Hoe lang kan ik voorschotten krijgen?

De voorschotten worden toegekend voor een periode van 6 maanden. Die periode 
is hernieuwbaar voor zover u nog steeds aan de voorwaarden voldoet (o.a. het 
bedrag van de bestaansmiddelen - zie p. 10).

Opgelet: voor niet-betaalde achterstallen worden geen voorschotten betaald.
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Ik wil een aanvraag indienen

Hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

U maakt gebruik van het aanvraagformulier dat u kunt afhalen in een van de 
DAVO-kantoren. Maar ook via internet kunt u dat formulier gratis downloaden op 
de volgende internetsite: www.davo.belgium.be.

Dat aanvraagformulier kan zowel dienen voor:

- het invorderen van het onderhoudsgeld en de achterstallen
- als voor het aanvragen van voorschotten op het onderhoudsgeld

U moet het formulier in twee exemplaren indienen, ondertekend ofwel door uzelf, 
de aanvrager, ofwel door de wettelijke vertegenwoordiger (indien de onderhouds-
gerechtigde een minderjarig kind is, wordt de aanvraag ondertekend door de 
ouder-niet-onderhoudsplichtige) of door een advocaat.

De aanvraag bevat de volgende inlichtingen:

✓ de identiteit van de aanvrager en van de onderhoudsgerechtigden (de kinderen 
en eventueel de aanvrager zelf als die eveneens onderhoudsgerechtigde is)

✓ de identiteit van de schuldenaar - onderhoudsplichtige

✓ de gegevens met betrekking tot het onderhoudsgeld

✓ de aanduiding van de bedragen die niet of niet volledig werden betaald

✓ het rekeningnummer waarop de voorschotten en/of de door de DAVO inge-
vorderde bedragen moeten worden gestort.
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✓ Als u voorschotten aanvraagt, moet u nog de volgende bijkomende inlichtingen 
meedelen:

● het aantal kinderen waarvoor voorschotten worden aangevraagd
● het aantal kinderen ten laste
● uw maandelijkse bestaansmiddelen (netto bedrag)
● de identiteit van de kinderen ten laste waarvoor u geen voorschotten vraagt

U moet bij de aanvraag voegen:

✓ de originele uitvoerbare titel, dit wil zeggen de uitgifte van de gerechtelijke 

beslissing of van de notariële akte waarin het onderhoudsgeld werd vastgesteld 

of gewijzigd. De uitvoerbare titel kunt u krijgen op de griffi e van de rechtbank 

waar de gerechtelijke beslissing is uitgesproken of bij de notaris en bevat de 

formule van tenuitvoerlegging (zie Woordenlijst p.  24). De aanvangszin daarvan 

luidt bv.  als volgt: “Wij, Albert II, Koning der Belgen, aan allen die nu zijn en wezen 

zullen, doen te weten…”

✓ alle akten van een gerechtsdeurwaarder die betrekking hebben op de gerech-
telijke beslissing of op de notariële akte

✓ een lijst met de niet of de niet volledig betaalde bedragen en de data waarop 
deze bedragen betaald moesten zijn

✓ als uzelf reeds stappen heeft gezet om de verschuldigde bedragen in te vorde-
ren, moet u dat aan de DAVO melden en de bewijsstukken daarvan overhandi-
gen (bv. aangetekende brieven, stukken van de gerechtsdeurwaarder ...)

✓ als u voorschotten aanvraagt, moet u de volgende bijkomende documenten 
ook nog bij uw aanvraag voegen:

● een kopie van het laatste aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen. Dit 
document kunt u downloaden en afprinten via uw elektronisch fi scaal dos-
sier op de site http://www.myminfi n.be

● een kopie van de drie laatste loonfi ches of van andere bewijsstukken in 
verband met de bestaansmiddelen (leefl oon, werkloosheidsvergoeding ...).

http://www.myminfin.be
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Waar moet ik mijn aanvraag indienen? 

U moet uw aanvraag indienen bij een van de DAVO-kantoren waarvan u de adres-
sen achteraan deze brochure vindt.

Deze DAVO-kantoren zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur.

Om lange wachttijden te vermijden maakt u best een afspraak.

Hoe verloopt de behandeling van de aanvraag?

✓ De DAVO zal de informatie van uw aanvraagformulier en de daar bijgevoegde 
documenten onderzoeken en de gegevens daarvan verwerken. De DAVO zal 
tegelijkertijd de nodige berekeningen maken: bv. de indexering van het onder-
houdsgeld, de interesten berekenen als die verschuldigd zijn …

Het is dus in uw eigen belang dat u alle gevraagde inlichtingen correct en vol-
ledig meedeelt en dat u alle vereiste documenten overhandigt (bv. het vonnis 
waarin het onderhoudsgeld wordt vastgesteld of gewijzigd, de notariële akte  ... 
- zie p. 12. “Ik wil een aanvraag indienen”).

✓ De DAVO zal u een “voorstel van mandaat” (zie Woordenlijst p. 24) opsturen. Dat 
is een document waarop u de verwerkte informatie uit uw aanvraagformulier 
terugvindt. Zo kunt u alles controleren.

U stuurt dat voorstel van mandaat, ondertekend voor akkoord, terug naar de 
DAVO. Het is belangrijk dat u dat zo snel mogelijk doet aangezien de dag dat 
de DAVO het ondertekende voorstel van mandaat terug ontvangt, dat ook de 
dag is waarop uw dossier als volledig zal worden beschouwd.

Het door u teruggestuurde en ondertekende mandaat houdt eveneens de 
bevestiging in van de opdrachten die u aan de DAVO geeft, namelijk het on-
derzoeken van uw aanvraag tot het invorderen van het onderhoudsgeld, de 
achterstallen daarvan en eventueel bijkomende sommen en - in voorkomend 
geval - uw aanvraag tot het betalen van voorschotten op onderhoudsgeld.
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✓ De DAVO brengt u schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing. Die beslissing 
wordt genomen op basis van de gegevens vermeld in het mandaat en de reactie 
van de onderhoudsplichtige op deze gegevens

De onderhoudsplichtige

✓ wordt met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de aanvraag en

✓ kan hierop bij de DAVO reageren (zie p. 21 “Wat zijn de rechten van de onderhouds-
plichtige?”).

Wat gebeurt er als mijn aanvraag niet wordt aanvaard?

De DAVO kan beslissen dat u (als onderhoudsgerechtigde) geen recht heeft op 
een tussenkomst omdat:

✓ u niet behoort tot de categorieën van personen die recht hebben op zo’n tus-
senkomst (zie p. 7  “Ik wil een beroep doen op de DAVO om het onderhoudsgeld en 
de achterstallen terug te vorderen” en p. 9 “Ik wil ook een beroep doen op de DAVO 
om voorschotten te krijgen”)

✓ u niet voldoet aan de gestelde voorwaarden (zie daarover p. 7 ”Wat zijn de 
voorwaarden om een tussenkomst van de DAVO te genieten?” en p. 9  “Wat zijn de 
voorwaarden om voorschotten te krijgen ?” ).

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

Het is ook mogelijk dat de DAVO beslist een lager bedrag in te vorderen dan datgene 
waarop u recht meent te hebben. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de onder-
houdsplichtige kan bewijzen dat hij wel degelijk bepaalde sommen heeft betaald.
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In die gevallen kunt u in beroep gaan bij de beslagrechter in wiens rechtsgebied 
u woont.

Ook als de DAVO geen beslissing neemt binnen een termijn van dertig dagen na 
ontvangst van het “voor akkoord teruggestuurde voorstel van mandaat”, kunt u in 
beroep gaan bij de beslagrechter.

Kan het dat de DAVO een terugbetaling vraagt van reeds aan mij 
betaalde sommen?

Dat is mogelijk. In de volgende gevallen kan de DAVO u een volledige of gedeel-
telijke terugbetaling vragen:

✓ u heeft de DAVO niet op de hoogte gebracht van nieuwe informatie over het 
bedrag van de voorschotten of het onderhoudsgeld

Voorbeeld: u heeft de DAVO niet laten weten dat de onderhoudsplichtige (de 
schuldenaar) u het maandelijks onderhoudsgeld rechtstreeks betaalde.

✓ u heeft bewust onjuiste of onvolledige verklaringen afgelegd, o.a. over het 
bedrag van uw bestaansmiddelen

✓ er werd vastgesteld dat het onderhoudsgeld op basis van bedrieglijke hande-
lingen of verklaringen werd bepaald.
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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 invordering van deze sommen

In het bijzonder moet u de DAVO in kennis stellen van de betaling van som-
men die de onderhoudsplichtige heeft gedaan (zelfs na de indiening van de 
aanvraag).

✓ Als onderhoudsgerechtigde verbindt u zich ertoe om aan de DAVO zo spoedig 
mogelijk alle veranderingen in uw situatie en, als u optreedt als vertegenwoor-
diger van een kind, in die van het kind mee te delen.

✓ Het is bovendien in uw eigen belang dat u de DAVO steeds onmiddellijk op de 
hoogte brengt van de wijziging van het rekeningnummer waarop de ingevor-
derde bedragen en/of de voorschotten moeten worden gestort.

Indien u dat nieuwe nummer niet meedeelt, zullen de betalingen worden on-
derbroken tot wanneer u het nieuwe nummer aan de DAVO doorgeeft.

✓ Aangezien de DAVO geen waarborg kan geven met betrekking tot het resultaat 
van de invordering van het onderhoudsgeld of de achterstallen, en dus ook niet 
over de doorstorting daarvan, is het belangrijk dat u, als u daarover beschikt, 
zo spoedig mogelijk alle informatie over het inkomen of het vermogen van de 
onderhoudsplichtige meedeelt.
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Wat zijn mijn rechten als onderhoudsgerechtigde?

✓ U ontvangt de bedragen van het onderhoudsgeld en van de achterstallen waar-
van de DAVO de betaling heeft verkregen, weliswaar nadat de bijdrage in de 
werkingskosten werd verrekend (zie hieronder:  “Welke kosten zijn er verbonden 
aan de tussenkomst van de DAVO?”).

✓ U ontvangt de voorschotten op onderhoudsgeld als u dat heeft gevraagd en 
aan de vereiste voorwaarden voldoet.

✓ U kunt op elk ogenblik een einde stellen aan de tussenkomst van de DAVO. Dat 
gebeurt bij voorkeur met een aangetekende brief.

Welke kosten zijn er verbonden aan de tussenkomst van de DAVO?

De tussenkomst van de DAVO is niet gratis. Zowel u (als onderhoudsgerechtigde) 
als de onderhoudsplichtige, moeten werkingskosten betalen aan de DAVO.

De bijdrage is wettelijk als volgt vastgesteld:

✓ de onderhoudsplichtige betaalt een bedrag dat gelijk is aan 10 % van het bedrag 
van de onderhoudsgelden die hij moet betalen, achterstallen inbegrepen.

Die bijdrage moet de onderhoudsplichtige er immers toe aanzetten zijn 
verplichtingen vrijwillig na te komen zodat de onderhoudsgerechtigde geen 
beroep (meer) moet doen op de DAVO.

✓ u (als onderhoudsgerechtigde) krijgt van de bedragen die de DAVO eerst heeft 
ingevorderd 5 % minder doorgestort.

De DAVO maakt het u immers veel gemakkelijker aangezien die dienst alle initia-
tieven neemt om het onderhoudsgeld en eventuele achterstallen in te vorderen. 
Uzelf moet hiervoor geen gerechtelijke stappen zetten. 

Opgelet: op de voorschotten die u van de DAVO krijgt, is geen bijdrage van 5 % 
verschuldigd.
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Voorbeeld:

Het onderhoudsgeld waarop u recht heeft, werd destijds vastgesteld op 200 
euro per maand. Volgens de ingediende aanvraag heeft de onderhoudsplich-
tige al vier maanden niet betaald. U (als onderhoudsgerechtigde) heeft de 
tussenkomst (om onderhoudsgeld en achterstallen terug te vorderen) van de 
DAVO gevraagd en verkregen.

Vanaf het moment dat de DAVO de onderhoudsplichtige heeft laten weten 
dat er een tussenkomst volgt, vraagt die dienst aan de onderhoudsplichtige 
de betaling van:

● het maandelijkse onderhoudsgeld, voor een bedrag van 200 euro + 10 % 
als bijdrage in de werkingskosten (= 20 euro), dus in totaal 220 euro per 
maand

● de achterstallen, voor een bedrag van 200 euro per maand x 4 of 800 euro 
+ 10 % als bijdrage in de werkingskosten (= 80 euro), dus in totaal 880 euro

In het geval dat de onderhoudsplichtige aan de DAVO zonder problemen de 
verschuldigde bedragen betaalt, krijgt u, als onderhoudsgerechtigde:

● maandelijks het onderhoudsgeld ten bedrage van 200 euro, te verminderen 
met 5 % als bijdrage in de werkingskosten (10 euro), dus 190 euro;

Als u van de DAVO al een voorschot had gekregen van bv. 175 euro, stort de 
dienst u het saldo door van (200 euro – 175 euro =) 25 euro, te verminderen 
met 5 % als bijdrage in de werkingskosten (= 1,25 euro), dus 23,75 euro.

● het bedrag van de achterstallen (800 euro), te verminderen met 5 % als 
bijdrage in de werkingskosten (= 40 euro), dus 760 euro.
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Op welke manier kan mijn dossier stopgezet 

worden?

De duur van de tussenkomst van de DAVO wordt bepaald door de onderhouds-
gerechtigde en de onderhoudsplichtige. Want:

✓ u kunt (als onderhoudsgerechtigde) op elk ogenblik een einde stellen aan de 
tussenkomst van de DAVO

✓ wanneer de onderhoudsplichtige gedurende ten minste zes opeenvolgende 
maanden het onderhoudsgeld verhoogd met de werkingskosten en - in voor-
komend geval - de vervolgingskosten heeft betaald, wordt de invordering van 
het nog te vervallen onderhoudsgeld en de uitbetaling van de voorschotten 
stopgezet.

Het kan echter gebeuren dat er nog achterstallen verschuldigd zijn. In dat geval zal 
de DAVO proberen om die sommen verder in te vorderen. Wanneer dat effectief is 
gebeurd, stopt de tussenkomst van de DAVO volledig.

De DAVO brengt zowel u (als onderhoudsgerechtigde) als de onderhoudsplichtige 
schriftelijk op de hoogte van de beëindiging van de tussenkomst. Bovendien deelt 
hij aan de onderhoudsplichtige mee dat hij vanaf het moment van de kennisgeving 
niet meer moet betalen aan de DAVO, maar wel rechtstreeks aan u.
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Rechten en plichten van de onderhoudsplichtige

Wat zijn de plichten van de onderhoudsplichtige?

✓ De onderhoudsplichtige moet het onderhoudsgeld en de eventuele achterstal-
len betalen (verhoogd met de bijdrage in de werkingskosten – zie p. 18 “Welke 
kosten zijn er verbonden aan de tussenkomst van de DAVO?”).

✓ Hij moet die bedragen rechtstreeks aan de DAVO betalen, zo niet loopt hij het 
risico tweemaal te moeten betalen.

De onderhoudsplichtige betaalt rechtstreeks aan de DAVO vanaf het moment 
dat die dienst hem met een - aangetekende brief laat weten dat u, als onder-
houdsgerechtigde, recht heeft op een tussenkomst.

✓ Net zoals de onderhoudsgerechtigde, bezorgt de onderhoudsplichtige de DAVO 
alle informatie die een invloed kan hebben op het bedrag van het onderhouds-
geld of op de invordering van die sommen.

Wat zijn de rechten van de onderhoudsplichtige?

✓ Hij kan bewijzen dat hij regelmatig heeft betaald of dat de gegevens in de 
aanvraag niet correct of gewijzigd zijn.

Hij moet dat doen binnen een termijn van vijftien dagen na de kennisgeving 
van de aanvraag (zie p. 14 ”Hoe verloopt de behandeling van de aanvraag?”).

✓ De invordering van het onderhoudsgeld mag niet gebeuren zolang de onder-
houdsplichtige een leefl oon krijgt of indien hij slechts beschikt over bestaans-
middelen die lager liggen dan of gelijk zijn aan het bedrag van dat leefl oon 
waarop hij aanspraak zou kunnen maken.
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✓ De onderhoudsplichtige kan aan de DAVO vragen om hem een betalingsrege-
ling toe te staan. Dat kan als de onderhoudsplichtige aantoont dat hij werkelijk 
moeilijkheden ondervindt om te betalen.

✓ In bepaalde omstandigheden kan de onderhoudsplichtige aan de rechter 
vragen om het onderhoudsgeld te verlagen of af te schaffen.

Het kan immers zijn dat de toestand van de onderhoudsgerechtigde of van de 
onderhoudsplichtige zodanig is gewijzigd dat het bedrag van het onderhouds-
geld niet meer verantwoord is.

✓ Als de rechter ingaat op de vraag van de onderhoudsplichtige om het onder-
houdsgeld te verlagen of af te schaffen, heeft de onderhoudsplichtige er uiter-
aard alle belang bij om de DAVO hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen 
(zie p. 21 ”Wat zijn de plichten van de onderhoudsplichtige?”).
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Woordenlijst

■ Uitvoerbare gerechtelijke beslissing (p. 8)

Een beslissing van een rechter. Zij is bekleed met de uitvoerbare formule die het 
de schuldeiser (diegene die het recht nastreeft) mogelijk maakt om, voor zoveel als 
nodig, de tussenkomst van de openbare macht in te roepen teneinde de uitvoering 
van zijn recht te bekomen.

■ Authentieke akte (p. 8)

Een document opgemaakt door een openbare ambtenaar die daartoe door de 
wet is gemachtigd (notaris, gerechtsdeurwaarder, …) volgens formaliteiten die 
door de wet zijn vereist en waarvan men de gedwongen uitvoering kan bekomen.

■ Vonnis bij verstek (p. 8)

Een veroordeling van een persoon die afwezig en niet vertegenwoordigd is op de 
dag van de zitting van de rechtbank of het hof, die geen kennis had van de datum 
van de zitting alhoewel hij volgens de regels was opgeroepen. 

■ Onderhandse akte (p. 8)

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

■ Mondelinge overeenkomst (p. 8)

Een akkoord tussen twee of meer personen dat niet het voorwerp is geweest van 
een geschrift.
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■ Uitvoerbare formule (p. 13)

De formule die aangebracht wordt op het einde van de gerechtelijke beslissing 
en die het mogelijk maakt over te gaan tot de gedwongen uitvoering ervan. Zij 
begint bijvoorbeeld als volgt: “Wij, Albert II, Koning der Belgen, aan allen die nu zijn 
en hierna wezen zullen, doen te weten ...”.

■ Mandaat (p. 14)

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.
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Bijlage
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Lijst van de DAVO-kantoren waar u hulp kunt krijgen en waar u uw 
aanvraagformulier kunt indienen



28



29

Deze brochure kan worden gedownload of besteld via de website:

www.davo.belgium.be

of op het volgende adres:

Federale Overheidsdienst Financiën
Stafdienst Strategische Coördinatie en Communicatie

North Galaxy
Koning Albert II-laan 33 - bus 70

1030 Brussel

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij:

De Dienst voor Alimentatievorderingen
(DAVO)

Gratis nummer:
0800/12302

www.davo.belgium.be
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