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Mevrouw, Mijnheer de Advocaat,
Mevrouw, Mijnheer,

BETREFT:procedure omtrent (o.a.) onderhoudsgeld

U bent raadsman of procespartij in een procedure strekkende tot het bekomen van (o.a.) 
onderhoudsgeld, hetzij een herziening ervan, hetzij dringende en voorlopige maatregelen 
(art. 221 & 223 B.W.).

Teneinde het onderzoek van het dossier in het belang van een snelle rechtsbedeling te 
optimaliseren, stel ik u voor volgende werkwijze toe te passen:
- u rangschikt uw documentatie op de hierna aangegeven wijze;
- u neemt deze inventaris over bij uw besluiten (art. 743 Ger.W.)
- u voegt deze (ter controle afgepunte) inventaris vooraan in de kaft van uw 

overtuigingsstukken

A.Eerste reeks overtuigingsstukken in afzonderlijk bundel A: 
1. de (eventuele) transactionele overeenkomst E.O.T. of beschikking in kort geding, dan 
wel recentste titel inzake onderhoudsgeld.
2. vermelding van preciese bedrag van het lopende onderhoudsgeld (na recentste 

indexatie) waarover het eventueel gaat (dus enkel bij herziening): .................€
3. (voor toepassing art. 223 B.W.) recente klachten bij politie en/of medische attesten

B.Tweede reeks overtuigingsstukken in afzonderlijk bundel B: eigen inkomsten, met name 
(afzonderlijk genummerd volgens individueel document):
1.laatst ontvangen aanslagbiljet
2.laatst ingevulde Tax on Web;
Nota voor zelfstandigen en zaakvoerders: leg spontaan detail van beroepskosten voor.
3.alle loonstroken of attesten van vervangingsinkomen van het lopende jaar;
4.gezinssituatie: precisering indien herhuwd of kostendelend samenwonend (en in dat 
geval inkomstengegevens en eventuele onderhoudslasten van de partner);
5..bedrag van hypothecaire leningslast of huurlast (met recent betalingsbewijs);

C. Derde reeks gegevens in afzonderlijk bundel C in verband met kinderen (indien van 
toepassing):
1.betalingsbewijs van de recentste kinderbijslag;
2.medische kosten in afzonderlijk bundel per kind (ook orthodontie): chronologisch 
overzicht bij wijze van spreadsheet met opgave van betaalde bedragen en teruggave 
ziekenfonds;
3.schoolkosten in afzonderlijk bundel per kind: eveneens volgens spreadsheet met 
chronologisch gerangschikte en individueel genummerde verwijzing naar het telkens 
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bijhorende overtuigingsstuk.

Uiteraard betreft zulks slechts de opsomming van het minimum van de 
overtuigingsstukken waarmee u uw stelling zult willen documenteren, en vervolgens naar 
uw persoonlijke wens verder zult aanvullen in een vierde reeks 'overige stukken' (bundel 
D).

Evenwel benadruk ik dat het volgen van de hierboven uiteengezette systematiek zal 
toelaten een vertraging in de rechtsbedeling te vermijden, die dreigt ingevolge het groot 
aantal van dergelijke vorderingen in het algemeen en de hoge werkdruk in dit kanton in 
het bijzonder.

Aan dossiers die aldus volledig zijn (minstens aan de zijde van de vragende partij), 
wordt prioriteit gegeven. 

Partijen zijn verplicht op een loyale wijze mee te werken aan de bewijslevering. Wie 
openheid van informatie weigert, moet daar de consequentie van aanvaarden.

Uw medewerking wordt op prijs gesteld: deze werkwijze liep in dit kanton vooruit op en is 
ondertussen in overeenstemming met de Wet van 19/03/2010 inzake de objectieve 
berekening van onderhoudsbijdragen voor kinderen.

Verdere praktische info over deze oproeping en procedure kunt u vinden op de website 
www.vredegerechtroeselare.be (zie aldaar de pagina ‘veel gestelde vragen’ en de rubriek 
‘onderhoudsgeld’.

Met oprechte groeten.

De Vrederechter,

Jan Nolf.
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