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Artikel 69 AKBW – Aanvraag van de vader om met terugwerkende kracht als
bijslagtrekkende te worden aangeduid – Verdelen van de kinderbijslag
tussen de twee ouders
Vonnis van de arbeidsrechtbank van Luik, afdeling Huy van 19 september 2014 (E.R. vs K. 013 en
M.L., AR nr. 12/1278/A)

Onuitgegeven

Op 11 december 2012 dient de heer E.R. een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank van Luik, afdeling
Huy in tegen fonds 013 en mevrouw M.L. om als bijslagtrekkende van de twee gezamenlijke kinderen
van het koppel te worden erkend vanaf de dag waarop het verzoekschrift werd ingediend en om fonds 013
te laten veroordelen tot het aan hem betalen van de kinderbijslag.
In de veronderstelling dat de beslissing maar uitwerking zou hebben vanaf de maand na de betekening
van het vonnis vraagt de heer E.R. bovendien dat mevrouw M.L. veroordeeld wordt tot het aan hem
betalen van de helft van de sinds 11 december 2012 ontvangen kinderbijslag.
De rechtbank onderzoekt eerst de draagwijdte van artikel 69 AKBW en overweegt het volgende: Als de
vader als bijslagtrekkende wordt aangeduid, kan dat enkel voor de toekomst uitwerking hebben. De
arbeidsrechtbank is niet bevoegd om een uitspraak te doen over de verdeling van de kinderbijslag tussen
de ouders. De heer E.R. is de rechthebbende van de kinderbijslag en mevrouw M.L. is de
bijslagtrekkende. De heer E.R. kan een aanvraag doen om als de bijslagtrekkende voor de twee kinderen
in de toekomst en in het belang van de kinderen te worden aangeduid.
De rechtbank vindt dat de problematiek het gevolg is van het conflict tussen de ouders en dat de
uitvoering van de beslissingen uit het verleden er aan de grondslag van liggen. De beslissing van de
jeugdrechtbank van Huy moet worden nageleefd, ook al wordt de kinderbijslag rechtstreeks door de
schuldbemiddelaar ontvangen en heeft de heer E.R. daardoor geen beslissingsbevoegdheid meer over het
vermogen van mevrouw M.L., die daarentegen de verplichtingen tegenover de vader van haar kinderen
moet nakomen.
Ze leidt er uit af dat het belang van de kinderen een wijziging van bijslagtrekkende niet rechtvaardigt en
dat de ouders de al gemaakte beslissingen en akkoorden over de verdeling van de kinderbijslag moeten
uitvoeren.
Rekening houdend met het voorgaande is het verzoekschrift van de heer E.R. niet gegrond, zowel wat
betreft de aanduiding van hem als bijslagtrekkende als voor de veroordelingen van fonds 013 en mevrouw
M.L.
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