Behoudens onderling akkoord tussen partijen, zullen als bijzondere kosten
(verblijfsoverschrijdende en buitengewone kosten) worden beschouwd, de kosten die
verband houden met de zaken opgesomd in het beschikkend gedeelte van het vonnis en
volgens de modaliteiten opgesomd in het beschikkend gedeelte van het vonnis.

ODR
Veroordeelt beide ouders vanaf @ tot betaling van @ (de helft) van de bijzondere kosten
(verblijfsoverschrijdende en buitengewone kosten) voor @, volgens volgende omschrijving
en modaliteiten.
Behoudens onderling akkoord tussen partijen, zijn als bijzondere kosten te beschouwen de
kosten die verband houden met de volgende zaken:
1) medische en paramedische kosten, namelijk:
- alle hospitalisatiekosten, alle consultaties van specialisten en alle door hen
voorgeschreven gespecialiseerde onderzoeken, medicaties en gespecialiseerde
verzorging
- de kosten voor aanschaf van brillen en/of contactlenzen, kinesitherapie, steunzolen,
revalidatie, logopedie, orthodontie, therapie of begeleiding door een psycholoog of
psychiater
en dit alles :
- voor zover deze voorgeschreven zijn door bevoegde artsen of door een bevoegde
instantie;
- en onder aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit, van een
hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering, waarbij de
premie van de hospitalisatieverzekering voor het betreffende kind als buitengewone
kost wordt aanvaard.
2) kosten verbonden aan een schoolse opleiding, namelijk:
- school- en studiereizen van langer dan één dag, sneeuw- bos- en zeeklassen
- aankoop schoolboeken en cursussen vanaf het middelbaar onderwijs, alsmede een
personal computer met de voor de studie noodzakelijke programma's
- noodzakelijke materialen die vermeld staan op een door de onderwijsinstelling
afgeleverde lijst
- abonnementen voor het vervoer van en naar school
- de inschrijvingsgelden en cursussen van hogere studies en stages inherent aan het
gevolgd onderwijs
en dit alles na aftrek van eventuele studietoelagen en/of studiebeurzen

3) kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing, namelijk:
- lidgeld en basisbenodigdheden voor een sportclub, jeugdvereniging, vakantiestages,
taal- en sportkampen
- desgevallend de kosten van internaat en de huur van een studentenkamer
behoudens indien deze niet noodzakelijk zouden zijn en/of een luxe-uitgave zouden
uitmaken
- het behalen van een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs school kan worden
behaald maar via een rijschool dient te geschieden

Partijen dienen - behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen - volgende
modaliteiten in acht te nemen:
a) partijen maken per 15 januari, 15 mei en 15 oktober telkens een gedetailleerde lijst met
facturen, rekeningen en/of betaalbewijzen over aan de andere ouder, bij gebreke
waaraan de partij die terugbetaling vordert geen recht op terugvordering meer kan doen
gelden;
b) de andere ouder die op genoemde wijze wordt aangesproken tot betaling, dient binnen
de vijftien dagen na ontvangst ervan, zijn/haar aandeel te betalen en wordt hiertoe
veroordeeld , behoudens uitdrukkelijke weigering tot toestemming zoals hierna bepaald;
c) ingeval van verrekening is alleen het verschil verschuldigd;
d) een partij, die een bijzondere uitgave wil doen, mag aannemen dat de andere partij met
de kosten akkoord gaat, zonder nog mogelijkheid tot betwisting, zo deze laatste bij
aangetekende brief, faxbericht of e-mail geen weigering tot toestemming heeft kenbaar
gemaakt binnen de vijftien dagen nadat de voorgenomen uitgave schriftelijk werd
meegedeeld;
e) de bijzondere kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en de
ontplooiing dienen het voorwerp te zijn van een voorafgaand overleg en een akkoord.
Aan de vereiste van een voorafgaand overleg en een akkoord zal voldaan zijn wanneer
de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht bij aangetekende brief,
faxbericht of e-mail, nalaat hierop te reageren binnen de vijftien dagen. In de
schoolverloven wordt deze termijn verlengd in alle redelijkheid.

Opgelet bij exclusief ouderlijk gezag: er is dan geen overleg mogelijk tussen de partijen. Er
kan desgevallend een all-in bedrag worden voorzien voor zowel de onderhoudsbijdrage als
de buitengewone kosten. Het is echter aangewezen om dit geval per geval te bekijken, gelet
op de specifieke situatie, daar exclusief ouderlijk gezag in veel mindere mate voorkomt.

