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DEELI 

STAAT VAN DE PERSOON 

HOOFDSTUK 1 

STAAT VAN DE PERSOON IN DE GEMEENSCHAP 

AFDELING 1 

LEVEN EN LICHAAM 

§ 1. Medische wetenschap en recht 

A. Bibliografie 

1. In het tijdsbestek bestreken door dit overzicht is het thema ,medische 
wetenschap en recht' ', vooral dan het onderwerp ,bio-ethiek' ', aan de orde 
van de dag (Nys, H., Geneeskunde. Recht en medisch handelen, A.P.R., 
Brussel, Story-Scientia, 1991, 617 p.). 
Het denkwerk, dat verricht werd na de twee grote wetenschappelijke collo
quia georganiseerd in mei 1987, enerzijds door de Staatssecretaris voor 
Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid, Mevr. W. Demeester (Bio-ethica 
in dejaren '90, 2 vol., Gent, Omega Ed., 1987, 514 en 143 p.) en anderzijds 
door de Minister van Justitie, Dhr. J. Gol (Internationaal colloquium over de 
juridische aspecten van medisch begeleide voortplantingstechnieken, Bel
gisch Staatsblad, 1988, 209 p.), wordt in de literatuur verwoord in talrijke 
bijdragen rond de nieuwe voortplantingstechnieken en de menselijke gene
tica (o.m. De Meuter, S., ,Het kind en zijn moeder(s). Het moederschap na 
medisch begeleide voortplanting inzonderheid draagmoederschap' ', T.P.R., 
1990, 645-677; Dijon, X., ,La filiation patemelle de I' enfant ne par insemi
nation artificielle avec donneur", T.B.B.R., 1990, 95-112; Dustin, P., ,Be
roepsgeheim en genetisch patrimonium", T. Orde Geneesh., 1991, 72-74; 
Fauchet, J., ,Le statutjuridique du corps humain", ].J.D., 1988, afl. 56, 10-
12; Fonteyn, L., ,Groot-Brittannie weet geen raad met ,anonieme em
bryo's", A. Hosp., 1992, 56-58; Guldix, E., ,De rechtspositie van de vrouw 
in de nieuwe voortplantingstechnologie", Tijdschr. Belg. Fed. Vrouwelijke 
Universitair Gediplomeerden, 1990, 112, 8-29 en ,Legiferering van bio
ethische problemen: ,Haast U langzaam", Vlaanderen Morgen, jan-feb. 
1991, 19-25; Hennau-Hublet, C., ,Le droit penal beige et les techniques 
biomedicales modemes", R.D.P., 1988, 7 51-77 4; Heyvaert, A., ,De nieuwe 
procreatietechnieken en de afstammingswet van 31 maart 1987' ', Vl. T. Gez., 
1988, 227-246; Lahaye-Bekaert, N., ,Droit penal et techniques biomedicales 
modemes", R.D.P., 1988, 723-749; Nys, H., ,Predictief genetisch onder
zoek: enkele juridische aspecten", Vl.T.Gez., 1988-89, 235-241 en ,Van 
afkomst naar toekomst - juridische grenzen van het erfelijkheidsonderzoek 
bij verzekeringen", De Verz., 1992, 209; Screvens, R., ,Rechten en waar-
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digheid van de foetus", T. Orde Geneesh., 1990, 37-39; Senaeve, P., 
,Juridische aspecten van hetdraagmoederschap", Vl.T.Gez., 1987-88, 247; 
Van den Berghe, H., ,De ontwikkeling van de genetica. Enkele basisgege
vens en etische vragen", Hasp., 1990, 125-131; ,Welke belangen wegen het 
zwaarste? Genenpaspoort", Intermediair, 1989, afl. 1, 1-11; Wils, W., 
,Draagmoederschap: een vergelijkende studie vanuit het recht van de Ver
enigde Staten van Amerika", Jura Fate., 1988-89, 9-33 en ,Bio-ethiek en 
recht: het geval van draagmoederschap", N.Tijd.Pol., 1989, afl. 5, 7-14; X., 
Bio-ethiek. Waarheen met de nieuwe medische technieken random vrucht
baarheid- voortplanting en eifelijkheid ?, Brochure Socialistische Vrouwen, 
1990; X., Recht en medisch begeleide bevruchting, Verslagboek van de 
studiedag ,Leerstoel Rector E. Dhanis s.J.- 4 mei 1990, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1991, 236 p.). 

2. Daarnaast wordt het onderwerp van de rechten van de minderjarige en van 
de psychiatrische patient uitgebreid bestudeerd (Aerden, R., ,Patientenrecht 
in het huidig Belgisch positief recht", Vl.T.Gez., 1988-89, 123-128; Bac
quelaine, J., ,De rechten van het kind. De geneesheer en het kind", T.Orde 
Geneesh., 1990, afl. 47, 35-41; De Bruijn-Luckers, M. en Scheij, E., ,Eu
thanasie: de minderjarige wikt, de ouder(s) beschikt' ',in X., ,Met het oog op 
het belang van het kind''. Opstellen aangeboden aan Prof. M. Rood-De Boer, 
Deventier, Kluwer, 1988; Hancke, L., ,Is er nood aan wetgevende initiatie
ven?", Vl.T.Gez., 1988-89, 175-182; Leenen, H., ,Rechten van patienten; 
grondslagen en rechtssystematische aspecten' ', Vl. T. Gez., 1988-89, 117 -122; 
Lippens, R., ,Je moet kiezen voor de patient. Rechten van psychiatrische 
patienten en van patientenvertrouwenspersonen in Nederland'', Panoptic on, 
1990, 141-157; Massion, J., ,De rechten van het in een ziekenhuis opge
nomen kind. Actie ondernomen op Europees niveau, Hasp., 1988, 99-103; 
Schutyser, K., ,De rechten van de ziekenhuispatient", in X., Juridische 
aspecten van de geneeskunde, Heyvaert, A., Kruithof, R. en Vansweevelt, T. 
(ed.), Antwerpen, Kluwer Rec~tswetenschappen, 1989, 361-377; Vanswee
velt, T., ,Persoonlijkheidsrechten van minderjarigen en grenzen van het 
ouderlijk gezag: de toestemming van de minderjarige in een medische be
handeling", R. W., 1987-88, 897-912 en in X., Juridische aspecten van de 
geneeskunde, o.c., 269-310; Van Quickenborne, M., ,De instemming van de 
patient in de therapeutische relatie", in X., Juridische aspecten van de 
geneeskunde, o.c., 207-268; Vermeersch, E., ,Patientenrechten, een ethische 
benadering", Vl.T.Gez., 1988-89, 165-173). 

3. Het medisch experiment wordt onder meer behandeld door Delfosse, 
M.-L., ,Experimentation medicale sur l'etre humain en droit beige", 
R.G.A.R., 1988, nr. 11319. 

4. Ook de AIDS-problematiek blijft zeer actueel in het recht (Abbing, H., 
,Anoniem grootschalig AIDS-virus seroprevalentie-onderzoek: enkele juri-
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dische kanttekeningen", Vl.T.Gez., 1990, 242-246; Nys, H., ,Aids: juridisch 
modethema of bedreiging voor de mensenrechten", Vl.Jurist, 1989, afl. 1, 
17-18; Pinet, G., ,AIDS, legislative measures and ethical issues", Vl.T.Gez., 
1988-89, 3-14; Vansweevelt, T., AIDS en recht. Een aansprakelijkheids- en 
verzekeringsrechtelijke studie, Antwerpen, MAKLU, 1989, 152 p. en ,Aids 
en levensverzekeringen", Vl.T.Gez., 1989-90, 167-179). 

5. Alle belangrijke materies van gezondheidsrecht worden behandeld in de 
bijdragen voor het 9° Wereldcongres voor Medisch Recht gehouden te Gent 
van 18 tot 22 augustus 1991 (Verslagen, vol. I en II, Gent, 1991, 958 p.). 

B. De wetgeving 

6. In tegenstelling tot wat in het buitenland geschiedt, slaagt de Belgische 
wetgever er niet in gelijke tred te houden met de medische praktijk en het 
rechtsdenken (over de werkzaamheden van de Raad van Europa zie Oschin
sky, S., ,Les travaux du Conseil de l'Europe dans le domaine du droit de la 
medecine et de la biologie", J.T., 1992, 89-95). Voor fundamentele rechts
problemen als het statuut van het embryo in vitro, de verhouding zwijgplicht
spreekplicht bij levensbedreigende besmettelijke en erfelijke ziekten e.d. zijn 
er nog geen wettelijke oplossingen. Andere hete bio-ethische hangijzers 
zoals euthanasie, die wel in het bestaand wettelijk kader worden ingepast, 
nopen tot herziening (Verdonk, G., ,Ethische beslissingen rond het levens
einde en de publieke opinie", T. Or de Geneesh., 1992, 39-49; Bourgeault, 
G., L'ethique et le droit, face aux nouvelles technologies biomedicales, 
Brussel, De Boeck-Wesmael, Brussel, 1990, 253 p.). 

7. Toch is de wetgever niet geheel afzijdig gebleven. Bij wet van 3 april 
1990 wordt, na lange parlementaire voorbereiding, een aangepaste regeling 
inzake zwangerschapsatbreking ingevoerd, die een nieuw licht werpt op het 
belangenconflict tussen het ongeboren kind en zijn ouder(s) (Amy, J., 
,Abortus: een maatschappelijk probleem, N.Tijd.V.U.B., 1990, 452-459; 
Nys, H., ,De nieuwe wetgeving inzake zwangerschapsatbreking", R. W., 
1990-91, 1189-1197; Witte, E., ,De politieke strijd rond de liberalisering van 
de abortuswetgeving in Belgie", N.Tijd.V.U.B., 1991, 48-56). De rechten 
van de psychiatrische patient krijgen vorm in de wet van 26 juni 1990 
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, bijgewerkt 
door de wet van 18 juli 1991 (specifiek in art. 32) (Baeteman, G. (ed.), Het 
nieuwe statuut van de ( geestes )zieken. Wetten van 1990-1991, Brussel, 
Story-Scientia, 1992, 287 p.). De bescherming van de genetische informatie 
wordt aangeraakt in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover
eenkomst (art. 5 en art. 95). Inzake bio-ethiek worden enkele voorstellen van 
wet bij het Parlement ingediend (voorstel Leonard en Van Parijs, Gedr. St., 
Kamer, 1989-90, nr. 1033/1, vgl. voorstel Bataille, Gedr. St., Senaat, 1986-
87, nr. 503/1; voorstel Monfils, Gedr. St., Senaat, B.Z. 1991-92, nr. 413(1)). 
Vroegere pogingen tot legiferering inzake euthanasie worden verder gezet 
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(voorstel Klein, Gedr. St., Kamer, 1985-86, nr. 398/1; voorstel van resolutie 
Lenfant, Gedr. St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 29111, bernomen Gedr. St., Senaat, 
B.Z. 1991-92, nr. 171/1). 

C. De rechtspraak 

8. In de bescbouwde periode werd in Belgie bijzonder weinig recbt ge
sproken in bio-etbiscbe aangelegenheden. Het draagmoederscbap wordt een
maal vernoemd in een adoptiearrest van bet Hof van Beroep te Gent 
(16 januari 1989, T.G.R., 1989, 52) zonder dat de omstandigbeden van de 
casus zeer duidelijk uit de beslissing blijken. Het Hof acbt de wettige redenen 
voor volle adoptie niet aanwezig, omdat de adoptie in casu bet sluitstuk zou 
zijn van een draagmoederovereenkomst. 
Tot een onvoorwaardelijke afwijzing in Belgie van bet draagmoederscbap, 
zoals zeer nadrukkelijk gedaan door bet Franse Hofvan Cassatie (Cass.fr. (ass. 
plen.), 31 mei 1991, D., 1991, Jur., 417, noot Tbouvenin, D. en J.T., 1991,767, 
noot Dijon, X. en Masson, J.P.) kan uit dit arrest evenwel niet worden besloten. 

9. In een zaak van vrucbtafdrijving door de feitenrecbters beoordeeld v66r 
de nieuwe wet van 3 april1990, beslist bet Hof van Cassatie dat bet recbt op 
leven, zoals bescbermd door artikel 2 E.V.R.M., zicb uitstrekt tot de periode 
v66r de geboorte en enkel bet recbt op fysiek leven in de gebruikelijke 
betekeni~ van _bej: woord b_ed~It,_cll1_s ni~t wat volge~. eige_ns11bje_ctie_ye 
opvatting zou kunnen geacbt worden een al of niet menswaardig leven te zijn 
(Cass., 22 december 1992, Pas., 1992, I, 1402 en R. W, 1993-94, 464, noot). 
Het Hof van Cassatie slaat biermee een andere weg in dan de Europese 
Commissie voor de Recbten van de Mens, die in 1980 geoordeeld beeft dat 
bet woord ,eenieder" in artike12 E.V.R.M. niet de ongeborene omvat en dit 
artikel geen absoluut recbt op leven van de foetus waarborgt (E.C.R.M., 
13 mei 1980, nr. 8416178, X. v. United Kingdom, N.J., 1981, 110). 

10. Hetzelfde discussiepunt komt opnieuw aan de orde met bet Verdrag 
betreffende de Recbten van bet Kind (1989), waarvan de preambule bet kind 
recbtsbescberrning verleent zowel v66r als na de geboorte, zonder dit even
wei even expliciet tot uitdrukking te brengen in de verdragsartikelen. Omdat 
artikel 1 van bet Verdrag bet kind omschrijft als ,ieder menselijk wezen 
jonger dan acbttien jaar'' en dus geen rninimumleeftijdsgrens stelt, kan uit 
dit verdrag niet meteen een beslissend besluit getrokken worden over de 
status van bet ongeboren leven (Adriaenssens, K., ,De recbten van bet 
kind", R.W, 1991-92, 1109, nr. 13; vgl. Willems, J., ,Het VN-Kinder
verdrag en bet recbt op abortus", N.J.B., 1990,776 (e.v.). 

11. In twee beslissingen van 24 oktober 1990 (arresten 32/90 en 33/90) 
verklaart bet Arbitragebof de vordering tot scborsing van enkele bepalingen 
van de zwangerscbapsafbrekingswet onontvankelijk, zowel in boofde van de 
vorderende privepersonen, als in hoofde van een V.Z.W. die bet ongeboren 
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Ieven wil beschermen (J.T., 1991,29, noot; vgl. i.v.m. de Franse abortuswet: 
Conseil d'Etat (fr.), 21 december 1990, J.T., 1991, 275 enRuiz Fabri, H., ,Le 
Conseil d'Etat face ala concilation du droit a la vie et de la liberalisation de 
l'avortement, R.U.D.H., 1991, 1-7). 

Bij arrest van 19 december 1991 weigert het Hof eveneens de gehele of 
gedeeltelijke nietigverklaring van de zwangerschapsafbrekingswet. Het stelt 
dat de artikelen 10 en 11 G.W. geen verschillende behandeling verhinderen 
van het geboren kind en het ongeboren kind en van verscheidene categorieen 
ongeboren kinderen onderling. De wet van 3 april 1990 discrimineert de 
vader niet ten opzichte van de moeder, de ouders van een minderjarige 
moeder niet ten opzichte van deze laatste, zekere geneesheren niet ten 
opzichte van anderen en, wat betreft het verbod van faltering, zekere 
vrouwen niet ten opzichte van anderen (J.T., 1992, 362, noot Coenraets, 
P., ,De nouvelles frontieres aux competences de la Cour d'arbitrage. Quel
ques consequences de l'arret n° 39/91 du 19 decembre 1991"). 

12. De meer klassieke thema' s in de bescherming van Ieven en lichaam van 
de mens zijn, in de beschouwde periode, wei in de rechtspraak terug te vinden. 

Zo beslissen het Arbeidshof te Gent en het Hof van Beroep te Brussel, 
conform vroegere rechtspraak, dat, ongeacht het principe dat niemand ge
dwongen kan worden een medische ingreep te ondergaan, het slachtoffer van 
een ongeval moet trachten de geleden schade zoveel mogelijk te beperken en 
dus een chirurgische behandeling moet ondergaan, indien deze geen buiten
sporig risico loopt en zijn medische toestand alleen maar kan verbeteren. 
Indien de getroffene weigert, moet hij zelf de gevolgen daarvan dragen op 
financieel vlak, m.n. zal zijn graad van ongeschiktheid bepaald worden in 
overeenstemming met het resultaat dat dank zij de ingreep had kunnen 
bereikt worden (Arbh. Gent, 20 oktober 1988, De Verz., 1989, 63 en Brussel, 
21 december 1988, R.G.A.R., 1990, nr. 11609). 

13. In de rechtspraak van de onderzochte periode zijn er ook enkele in
teressante uitspraken inzake medisch beroepsgeheim. Naar traditionele op
vatting heeft het beroepsgeheim een individueel en een maatschappelijk 
belang. Het laat de patient toe zich in volle vertrouwen tot de zorgenver
stre,kker te wenden en draagt zo bij tot de bescherrning van de volksgezond
heid. Wegens het aspect ,maatschappelijk belang" werd zeer lang aange
nomen dat de patient zijn arts niet van het beroepsgeheim kon ontslaan, 
opvatting die door het Hof van Cassatie strikt werd voorgestaan en de artsen 
dikwijls ook niet onwelgevallig was. In het arrest van 13 mei 1987 komt het 
Hof enigszins terug op zijn absoluut standpunt: in een noodtoestand kan het 
beroepsgeheim ondergeschikt gemaakt worden aan de morele verplichting 
om aan de overheid de schuilplaats bekend te maken van opgespoorde 
misdadigers, die zich aan zware misdrijven hebben schuldig gemaakt (Arr. 
Cass., 1986-87, 1203, Pas., 1987, I, 1061, R.C.J.B., 1989, 588, noot De 
Nauw, A., ,La consecration jurisprudentielle de l'etat de necessite", Jur. 
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Liege, 1987, 1165, noot Hannequart, Y., J.T., 1988, 170, Vl.T.Gez., 1988, 
173, noot Van Lil, M., ,De schending van bet medisch beroepsgeheim", 
Rev.Dr.Pen., 1987, 856 en T. Orde Geneesh., 1989, 58, noot Screvens, R., 
,Ret medisch geheim"). In zijn arrest van 9 februari 1988 gaat bet Hof van 
Cassatie op de ingeslagen weg verder (Arr. Cass., 1987-88,720 enR.G.A.R., 
1989, 11574; Janvier, R., ,Medisch Beroepsgeheim", Medi-Ius, 1991, 17-
18). Ret Hofbeslist dat bet verbod om feiten bekend te maken, die aanleiding 
kunnen geven tot strafrechtelijke vervolgingen ten laste van de patient, niet 
kan worden uitgebreid tot feiten waarvan de patient bet slachtoffer zou zijn. 
De feitenrechters hebben vaak een rninder absolute opvatting over bet be
roepsgeheim en aanvaarden de opheffing ervan zowel in bet algemeen als bet 
individueel belang (Vred. Brussel, 14 maart 1988, De Verz., 1990, 286, noot 
Claassens, H.; Pol. Hasselt, afd. St.-Truiden, 1 februari 1989, T. Vred., 1990, 
91; vgl. Brussel, 23 oktober 1990, J.T., 1991, 496). 

14. Enkele beslissingen doen uitspraak in de nog steeds omstreden kwestie 
van de eigendom van bet medisch dossier (Laffineur, J., ,Dossier medical et 
droits du patient", D.C.C.R., 1991-92, 966-1002). Ook in deze materie 
worden de rechten van de patient steeds beter gewaarborgd. Volgens de 
Rechtbank te Aarlen impliceert bet informatierecht van de patient bet recht 
op toegang tot en kennis van zijn medisch dossier (Rb. Aarlen, 6 maart 1992, 
J.T., 1992, 642). Ret Hofvan Beroep te Bergen stelt in zijn arrest categorlsch 
dat bet 1Iledisch dossier in beginsel aan de -patient toebehoort en -dat de 
ziekenhuisgeneesheer niet de stilzwijgende lasthebber of de zaakwaarnemer 
van de patient is (Bergen, 2 februari 1989, Pas., 1989, II, 189). Zonder 
uitspraak te doen over het eigendomsrecht beveelt bet Hof van Beroep te 
Brussel de overhandiging van het medisch dossier aan de patient, die zijn arts 
aansprakelijk wil stellen, met uitzondering evenwel van de persoonlijke 
notities van de arts (Brussel, 20 juli 1989, R.G.A.R., 1990, nr. 11701; zie 
ook Corbisier, I., ,Pouvoirs et transparence dans la relation th6rapeutique' ', 
R.G.A.R., 1990, nr. 11682; Poullet, Y. en Boulanger, M., ,Legal aspects of 
the medical data card", Comp.Law.Sec., 1990-91, afl. 3, 8-11; in Nederland: 
Lambers, C., ,Toezending van medische dossiers. Een papieren recht?", 
Advocatenblad, 1989, 155-157). 

Steunend op de artikelen 42 en 62b Code Geneeskundige Plichtenleer beslist 
de Rechtbank te Brussel dat de geneesheer-directeur van het ziekenhuis waar 
de patient in behandeling is geweest bet gehele medische dossier (de ront
genopnamen, de negatiefopnamen, de onderzoeksresultaten, de medische 
protocollen en de nota's van de artsen) moet overhandigen aan de genees
heren, die als gerechtsdeskundigen worden aangesteld, opdat zij een klasse
ment zouden kunnen aanleggen van de stukken, die door het beroepsgeheim 
beschermd worden en niet vermeld mogen worden in hun versl&g over de 
gezondheidstoestand van de patient en die die niet onder het beroepsgeheim 
vallen en wei in hun verslag mogen figureren (Rb. Brussel, 18 januari 1991, 
R.G.A.R., 1992, nr. 11905; vgl. Arbrb. Brussel, 2 februari 1990, J.T.T., 1990, 276). 
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§ 2. Bescherming van het lijk 

A. Beslissingsrecht inzake lijkbezorging 

15. Iedere bekwame fysieke persoon bezit tijdens zijn leven het persoon
lijkheidsrecht om expliciet of impliciet te beslissen over de bestemming van 
zijn stoffelijk overschot. Een impliciete keuze zal blijken uit zijn !evens
wandel, een expliciete uit een mondelinge of geschreven mededeling. 

16. Nadat de rninisteriele omzendbrieven van 30 april 1987 (B.S., 12 mei 
1987) en 22 februari 1988 (B.S., 4 maart 1988) de bevoegdheid van de 
gemeente bevestigd hadden om, op facultatieve basis, de laatste wilsbe
schikkingen omtrent de wijze van teraardebestelling van haar ingezetenen 
te ontvangen, kreeg deze aangelegenheid een wettelijke basis met de wet van 
28 december 1989 tot aanvulling van de wet van 20 juli 1971 op de begraaf
plaatsen en de lijkbezorging (B.S., 12 januari 1990, 435), uitgevoerd door het 
K.B. van 2 augustus 1990 (B.S., 29 augustus 1990, 16528) (Meulders, E., 
,Lijkbezorging. De nieuwe wetgeving", De Burg.St., 1990, 257-264). Met 
deze nieuwe regeling wordt een artikel 15bis ingevoegd in de wet van 20 juli 
1971 volgens welk de teraardebestelling kan gebeuren door begraving of 
lijkverbranding. Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke 
kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezor
ging richten tot de burgerlijke stand van zijn gemeente. Deze kennisgeving 
heeft de vorm van een gedateerd en ondertekend geschrift, waarin duidelijk 
en ondubbelzinnig geopteerd wordt voor begraving of lijkverbranding. Het 
wordt tegen ontvangstbewijs aan de betrokken ambtenaar overhandigd. 
Intrekking of wijziging van een eerder gedane verklaring is mogelijk. Bij 
verblijfsverandering van de declarant volgt de verklaring van uiterste wil 
hem naar de nieuwe gemeente van verblijf (Meulders E., ,Lijkbezorging. De 
in het bevolkingsregister geregistreerde laatste wilsbeschikking, De Burg.St., 
1990, 282-285). 
Het spreekt voor zich dat, naast deze registratie van uiterste wilsbeschikkin
gen door de gemeenten, het mogelijk blijft de keuze van lijkbezorging vast te 
leggen in een op andere wijze bewaard document, hetzij een testament of 
enig ander geschrift van uiterste wil (het zgn. filosofisch testament). 

17. Een tweede wet van 28 december 1989 wijzigt het voorlaatste lid van 
artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 en laat toe dat de as van verbrande 
lijken uitgestrooid wordt op een daartoe bestemd perceel van de begraaf
plaats of in de aan het grondgebied van Belgie grenzende territoriale zee 
(B.S., 12 januari 1990, 436). Het K.B. van 25 juli 1990 treft in dit verband de 
nodige uitvoeringsmaatregelen (B.S., 29 augustus 1990, 16527) (Leboutte, J., 
,De uitstrooiing van de as van overledenen in de aan het grondgebied van 
Belgie grenzende territoriale zee", De Gem., 1992, 325-326). 

18. Indien de overledene zijn keuzerecht expliciet uitgeoefend heeft, is 

2085 



elkeen - ook de overheid - gehouden zijn beslissing te eerbiedigen voor 
zover zij niet indruist tegen de geldende wetten en reglementen. 
Indien de keuze slechts impliciet gemaakt werd, dient zij vertolkt te worden 
door degenen, die de overledene het naast stonden gedurende zijn leven. Ook 
wanneer noch expliciet noch impliciet een beslissing getroffen werd, zullen 
de nabestaanden de niet uitgedrukte wil van de afgestorvene gestalte moeten 
geven in overeenstemming met hun kennis van zijn persoonlijkheid. Zij doen 
dit uit hoofde van een familiaal persoonlijkheidsrecht, dat hun individueel 
toekomt wegens hun feitelijke leefverbondenheid met de de cujus. Zoals de 
Rechtbank te Luik terecht stelt, betreft het een moreel recht, dat geen ver
band houdt met de eventuele hoedanigheid van erfgenaam (Rb. Luik, 16 ok
tober 1989, T.B.B.R., 1990, 355, Jur. Liege, 1989, 1382 en Rev.Not.B., 1990, 
202; Voorz. Luik, 17 oktober 1989, Jur. Liege, 1989, 1382, noot en Rev.
Not.B., 1990, 666). 
Dit familiaal persoonlijkheidsrecht lean slechts uitgeoefend worden door 
degene, die de overledene het best gekend heeft, wat in een traditioneel 
samenlevingspatroon wellicht, in eerste instantie, de huwelijkspartner is, 
indien hij met de overledene in goede verstandhouding heeft samengeleefd 
(Luik, 23 september 1988, Jur. Liege, 1988, 1394; Voorz. Luik, 17 oktober 
1989, geciteerd; R.v.St., nr. 35.974, 11 december 1990, Arr.R.v.St., 1990, 
z.p.; Voorz. Luik, 13 december 1991, Jur. Liege, 1992, 959, Pas., 1992, III, 
36 en T.B.B.R., 1992, 426). 
Na de -echtgerioon<:oriien ae andere bloedverwalifen in -aa.nmemng,- aocli 
steeds enkel op grond van een appreciatie in concreto van de affectieve 
relatie met de overledene (Rb. Luik, 16 oktober 1989, geciteerd). 
Terecht verleent de rechter te Luik aan de buitenhuwelijkse partner van de 
overleden weduwe met wie hij vijftien jaar heeft samengeleefd, bij voorrang 
op haar broer, toelating om over de autopsie en begraving van de afgestor
vene te beslissen (Voorz. Luik, 13 december 1991, T.B.B.R., 1992, 426 en 
Jur. Liege, 1992, 959). 

B. Grafconcessie 

19. AI de afstammelingen van de aanvrager van een grafconcessie genieten 
in onverdeeldheid een ,ius sepulchri' ', i.e. een extrapatrimoniaal sui-gene
risrecht op bijzetting, in volgorde van overlijden in het familiegraf. Dit recht 
heeft dus niets van doen met enig erfrecht of eigendomsrecht en vindt zijn 
enige grondslag in de bestemming, die de aanvrager aan de grafkelder heeft 
willen geven. Het bewijs van die bestemming mag, bij gebrek aan andere 
elementen, afgeleid worden uit bet gebruik. De concessie is behoudens 
andersluidende wil van de aanvrager overdraagbaar aan zijn verwanten lato 
sensu (Luik, 24 november 1988, Jur. Liege, 1989, 258). 

20. Een van de doelstellingen van de wet van 20 juli 1971 bestaat erin te 
verhinderen dat eeuwigdurig gegeven concessies, die niet meer onderhouden 
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worden, zouden blijven bestaan. Om die reden worden de concessies voor 
beperkte dour gegeven en kunnen ze hernieuwd worden op aanvraag. De 
aanvraag doet de belangstelling van de nabestaanden blijken. Onder een 
vernieuwing van een concessie, in de zin van de wet, kan alleen de verlen
ging van de concessie verstaan worden, op dezelfde plaats en voor een 
periode, die de dour van de aanvankelijke concessie niet overschrijdt 
(R.v.St., m. 37.885, 21 oktober 1991, T.Gem., 1992). 
De Rechtbank te Leuven meent dat het duidelijk de wil van de wetgever is 
dat, vanaf de inwerkingtreding van de Wet van 4 juli 1973 tot wijziging van 
de Wet van 20 juli 1971, iedere eeuwigdurende grafconcessie, die bij gebrek 
aan tijdig ingediende vernieuwingsaanvraag vervallen is, van rechtswege 
vervangen wordt door een concessie van vijftig jaar, te rekenen vanaf de 
laatste bijzetting, zelfs indien deze plaats had v66r de inwerkingtreding van 
de wet. De gemeente, die tijdens de nieuwe concessie onwettig een grafsteen 
verwijdert, moet de farnilie schadeloos stellen (Rb. Leuven, 17 februari 
1989, Pas., 1989, III, 85). 

21. De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging bezigt 
m.b.t. de grafconcessie (art. 6 e.v.) de uitdrukking ,enige belanghebbende''. 
Daarmee worden bedoeld: iedere derde, die van een belang doet blijken bij 
de persoonlijkheid of het oeuvre van de overledene en die er de nagedachte
nis van wil bestendigen. Het bedoelde belang kan looter moreel zijn als 
uiting van affectie, waardering en erkentelijkheid. · Het kan bestaan zowel in 
hoofde van een fysieke persoon, een bewonderaar van een overleden kunste
naar bijvoorbeeld, als van een rechtspersoon, een culturele vereniging bij
voorbeeld. Hoewel deze belanghebbenden geen subjectief recht bezitten dat 
vergelijkbaar is met de rechten, die de afstammelingen van de de cujus 
hebben t.a.v. de concessie en het stoffelijk overschot, kunnen zij toch de 
vereiste hoedanigheid en het belang bezitten om de rechter in kort geding om 
maatregelen te verzoeken ter vrijwaring van het subjectief recht op behoud 
en eerbiediging van de grafconcessie, hun door de wet verleend. Er is sprake 
van machtsafwending, wanneer de burgemeester toelating geeft het stoffelijk 
overschot weg te nemen uit het graf waarvoor een geldige niet vervallen 
concessie bestaat om het college van burgemeester en schepenen toe te laten 
het te schenken aan derden (Brussel, 13 maart 1990, fur. Liege, 1990, 398 en 
J.T., 1990, 660). 

C. Opgraving en autopsie 

22. De burgemeester heeft de discretionaire bevoegdheid om al dan niet 
toelating te verlenen tot het opgraven van lijken. Indien hij echter een 
ogenschijnlijk gerechtvaardigde vraag tot opgraving afwijst, maakt hij zich 
schuldig aan machtsafwending. Iedereen, die bij het verlenen of weigeren 
van de toelating belang heeft kan de betwisting bij eenzijdig verzoekschrift 
aanhangig maken bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Een 
V.Z.W., die tot doel heeft de begraafplaats te onderhouden, kan als belang-
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hebbende beschouwd worden (Brusse1, 12 februari 1990, fur. Liege, 1990, 
305). 

23. W anneer de overledene, tijdens zijn leven, zijn intenties omtrent een 
eventue1e autopsie niet heeft 1aten blijken, komt het beslissingsrecht, zoa1s 
voor de lijkbezorging, toe aan de nabestaanden. Hun beslissingsrecht reikt 
hier nochtans minder ver, omdat het afgewogen dient te worden aan de 
concurrerende be1angen van derden. Zo beslist de voorzitter van de Arbeids
rechtbank te Luik dat hij ongeacht het verzet van de weduwe, de opgraving 
en autopsie van een man kan beve1en om uit te maken of de man was 
bezweken aan een arbeidsongeva1 (Voorz. Arbrb. Luik, 18 september 
1987, J.T.T., 1988, 81). 

24. De onaantastbaarheid van het lijk is aan minder voorwaarden gebonden 
dan de onschendbaarheid van de fysieke integriteit van de 1evende persoon. De 
1ijkopening is principiee1 geoor1oofd. Ze wordt s1echts onrechtmatig, wanneer 
zij met kwaad opzet of op grond van oneerlijke motieven gebeurt, de pieteits
gevoe1ens van de nabestaanden kan krenken of 1outere privebe1angen moet 
dienen. De vervanging in academische ziekenhuizen van het toestemmings
systeem inzake autopsie door het ,geen-bezwaarsysteem' ', o.m. in het be1ang 
van de wetenschap en om onder de erkenningsnorm voor universitaire zieken
huizen te vallen, is niet ongeoorloofd. De lijkschouwing, in dit milieu, zonder 
voorafgaande-toestemming-van-de-nabestaanden-is dan ookniet onrechtmatig 
a1s ze op een decente en zo discreet moge1jke manier verricht wordt door een 
bevoegd geneesheer met de bedoeling de doodsoorzaak op te sporen (Rb. 
Leuven, 25 november 1986, Vl.T.Gez., 1988-89, 257, noot Vansweevelt, T., 
,De klinische autopsie a1s medisch-juridisch prob1eem"). 

AFDELING2 

PERSOONLUKHEIDSRECHTEN - PERSOONLIJKHEIDSBELANGEN 

25. De re1atief nieuwe materie van de persoonlijkheidsrechten heeft haar 
p1aats gekregen in de jongste uitgave door J.P. Masson van het tweede 
boekdee1 van H. De Pages ,Traite e1ementaire de droit civil be1ge" (II, 1, 
Brusse1, Bruy1ant, 1990, II, 17, e.v., nr. 8 e. v.) (zie ook De1ogne, F., Le sort 
des droits de 1a personna1ite au deces, Rev.Not.B., 1990, 126-154). 
Onder a1 de tot op heden erkende persoonlijkheidsrechten gaat in de 1itera
tuur, in de periode waarop dit overzicht betrekking heeft, de meeste aandacht 
naar het recht op prive1even en de voorbereiding van de wette1ijke bescher
ming ervan (o.m. Decoster, C., ,De privacybescherming in de gezondheids
zorg in het kader van het gebruik van geautomatiseerde persoonsgegevens
banken", Vl.T.Gez., 1991-92, 9-32 en Hasp., 1991, 97-117; Dejaegere, P., 
,Juridische waarborgen bij automatische verwerking van persoonsgegevens 
in Be1gie' ', T.B.P., 1988, 653-658; De Langen, M., ,Het recht van kinderen 
op de eerbiediging van hun prive- en gezinsleven door de overheid' ', in X., 
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Kinderen en recht. Opstellen over de positie van minderjarigen in het recht, 
De Langen, M., DeGraaf, J.H. en Kunneman, F.B.M. (ed.), Arnhem, Gouda 
Quint, 1989, 287-299; Oversteyns, B., ,Het recht op eerbiediging van het 
prive-leven", R. W, 1988-89, 488-498; Rigaux, F., ,Le traitement des don
nees a caractere personnel'', H. O.R., 1992, 97-100 en La protection de la vie 
privee et des autres biens de la personnalite, Brussel, Bruylant, 1990, 849 p.; 
Robben, F. en Viaene, J., ,Het voorontwerp van wet tot oprichting van een 
kruispuntbank voor de sociale zekerheid", Or(M), 1989, 157-164; Sprey, J., 
,De databank en artikel 7 Grondwet, Informatierecht, 1988, 71-74; Thewes, 
M., ,La presse et la vie privee en droit luxembourgeois", R.G.A.R., 1991, nr. 
11.823; X., ,Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: X., Het recht op 
privacy en de sluiers van het recht, Tegenspraak, Cahier 5, Antwerpen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, 1988. 

§ 1. Recht op bescherming van bet priveleven 

A. De wetgeving 

26. Het recht op privacy geniet in het Belgisch privaatrecht nog steeds geen 
wettelijke bescherming in zijn algeheelheid, zoals dit in Frankrijk reeds met 
de wet van 17 juli 1970 verwezenlijkt werd, die in artikel 9, al. 1 Code Civil 
de basisregel inschreef: ,Chacun a droit au respect de sa vie privee". 
Daarvoor is de burger bij ons momenteel nog op de jurisprudentiele con
structie van het persoonlijkheidsrecht op privacy aangewezen (of op art. 1382 
B.W., art. 8 E.V.R.M. en art. 17 I.V.B.P.R. voor zover het geschil in het 
bijzonder toepassingskader van deze artikelen blijft en voor zover derden
werking aanvaard wordt met betrekking tot de twee laatstgenoemde artike
len). 
In het publiekrecht en buiten het bestek van de tijdspanne waarop dit over
zicht betrekking heeft, wordt het recht op eerbiediging van het priveleven 
tenslotte opgenomen in artikel 22 van de op 17 februari 1994 afgekondigde 
nieuwe, gecoordineerde Grondwet. 

27. Aspecten van het priveleven waren voordien opeenvolgend door de 
wetgever beschermd geworden met het K.B. nr. 141 van 30 december 
1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van 
de overheidssector (B.S., 13 januari 1983), de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen (B.S., 21 april 
1984), de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 
een kruispuntbank van de sociale zekerheid (B.S., 22 februari 1990), de wet 
van 18 juli 1990 tot wijziging van de wet betreffende de politie van het 
wegverkeer (i.v.m. het rijbewijs) (B.S., 8 november 1990), de wet van 12juni 
1991 op het consumentenkrediet (B.S., 9 juli 1991), de wet van 4 augustus 
1992 op het hypothecair krediet (B.S., 19 augustus 1992) en de wet van 
8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten op
zichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S., 18 maart 1993) 
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(Boulanger, M., De Terwagne, C. en Leonard, T., ,La protection de la vie 
privee a l'egard des traitements de donnees a caractere personnel. La loi du 
8 decembre 1992", J.T., 1993, 369-388; X., ,De Belgische privacy-wetge
ving, een eerste analyse", R.W., 1992-93, 1145-1154). 

28. Zowel het K.B. nr. 141 van 30 december 1982 'als de Wet op het 
Rijksregister stelden de oprichting in het vooruitzicht van een ,Raadgevende 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer'' (Dejae
gere, P., ,De raadgevende Commissie voor de bescherming van de persoon
lijke levenssfeer: vijfjaar werking en ,rechtspraak", T.B.P., 1990, 242-251). 
In artikel 92 van de wet op de kruispuntbank wordt zij vervangen door de 
,Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer' '. De 
artikelen 23 en volgende van de wet van 8 december 1992 regelen haar 
organisatie en bevoegdheden. 

29. Iedere persoon, die in het rijksregister opgenomen is, heeft een identi
ficatienummer. De gemeenten mogen dit nummer niet meedelen aan derden 
(Parl.Vr., 19 maart 1980, Pari. Vr. en Antw., Kamer, 1989-90, 8743). 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de toegang tot het Rijks
register van de natuurlijke personen en de aanvragen aan gemeentebesturen 
om inlichtingen uit het bevolkingsregister te krijgen. 
De toegang tot het Rijksregister is strikt gereglementeerd in artikel 5 Rijks
registei. De toegangis voor-ae daar verrhel<:leoverlieden afhaiikelijk van een
machtiging door de Koning en alleen voor de informatie, die zij krachtens 
een wet of decreet bevoegd zijn te kennen. Ontelbare Koninklijke en 
Ministeriele besluiten (zie de jaarlijkse lijst in Rechtsdocumentatie, Antwer
pen Kluwer Rechtswetenschappen en in TWS Burgerlijk Recht hebben 
sedertdien niettemin de toegang tot het Rijksregister breed opengesteld voor 
allerhande overheidspersonen en -instellingen. 
De gemeenteoverheden, in het bijzonder het college van burgemeester en 
schepenen en de ambtenaar van de burgerlijke stand, oordelen over het 
gevolg dat wordt gegeven aan aanvragen om informatie uit de bevolkings
registers. Zij dienen daarbij te waken over de bescherming van het priveleven 
van de inwoners (Parl. Vr., 6 november 1989, Pari. Vr. en Antw., Kamer, 
1989-90, 6934). 

B. De rechtspraak 

I. Het communicatiegeheim 

30. Het recht op eerbiediging van het priveleven vindt een bijzondere 
toepassing in het geheim van telefoongesprekken en briefwisseling (Blon
trock, P., en De Hert, P., ,Telefoonaftap: Tournet, Peureux, Derrien, Hiivig, 
Kruslin et les autres", R. W., 1991-92, 865-871). Niettegenstaande het bewijs 
in commerciele zaken vrij is, komt het uitgetikt relaas van een clandestien 
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afgeluisterd telefoongesprek niet als bewijsmiddel in aanmerking (Kh. Brus
sel, 7 mei 1991, J.T., 1991, 568). 

Het Hof voor de Mensenrechten te Straatsburg heeft de opname van tele
foongesprekken in het kader van het strafrechtelijk onderzoek veroordeeld, 
als de daaruit vloeiende schending van het priveleven niet gerechtvaardigd 
kan worden onder de voorwaarden van artikel 8, tweede lid E.V.R.M. (Hof 
Mensenrechten, 24 april 1990 (Kruslin en Hiivig t. Frankrijk) Ars Aequi, 
1991, 160, noot Swart, A. en N.J.B., 1990, 1170). In het tegenovergestelde 
geval is de telefoonafluistering wel toelaatbaar. De Nederlandse wet, die, in 
het kader van het strafonderzoek, het afluisteren van telefoongesprekken van 
verdachten toelaat, is overigens niet in strijd met onze Belgische intematio
nale openbare orde (Cass., 10 april 1990, Arr. Cass., 1989-90, 1052, Pas, 
1990, I, 932). Niet vervulling van de voorwaarden van artikel 8, tweede lid 
E.V.R.M. is eveneens de grondslag voor de veroordeling van de werkgever, 
die de telefoongesprekken van zijn aangestelden opneemt om hun gedrag te 
controleren of om de afwikkeling van een rechtsgeding te bespoedigen. Deze 
afluisterpraktijk valt tevens onder toepassing van artikel 17 van de wet van 
13 oktober 1930. De onrechtmatig verkregen informatie kan geen geldig 
bewijsmiddel vormen tegen de afgeluisterden. Het strafonderzoek en de 
vervolgingen, die erop steunen, zijn nietig (Luik, 22 september 1988, Pas., 
1989, II, 47; zie ook Peles, S., ,L'informatique et la protection de la vie 
privee des travailleurs: approche juridique, Soc.Kron., 1990, 41-48). 

31. V66r de wet van 11 februari 1991 tot invoeging van artikel 88bis in het 
Wetboek van Strafvordering (B.S., 16 maart 1991) (Deruyck, F., ,De wet van 
11 februari 1991 tot invoeging van een artikel 88bis in het Wetboek Straf
vordering betreffende het opsporen van telefonische mededelingen' ', R. W., 
1991-92, 1015) was het bij toepassing van artikel 8 E.V.R.M. verboden in 
het kader van een gerechtelijk onderzoek buiten het weten van een abonnee 
zijn telefoongesprekken op te sporen en na te gaan met de bedoeling het 
tijdstip, de duur en het nummer van de bestemmeling te achterhalen (Cass., 
2 mei 1990, Journ.Proces, 1990 afl. 178,31, Rev.Dr.Pen., 1990, 974, noot 
J.S.,Arr. Cass., 1989-90, 1121,Pas., 1990,I, 1005,D.C.C.R., 1990-91,566, 
noot Boulanger, M. en J.T.,l990, 480, noot J.M.; Cass., 23 januari 1991, Jur. 
Liege, 1991, 1420, noot Piedboeuf, F., ,Le nouvel article 88bis du code 
d'instruction criminelle" en Pas., 199l,I, 551). Thans kan de onderzoeks
rechter onder bepaalde voorwaarden de nummers doen opsporen van de 
telefoontoestellen waarmee of waarnaar getelefoneerd wordt. 

32. Het recht op briefgeheim beschermt de boodschap opgenomen in ver
trouwelijke brieven, maar strekt zich ook uit tot de mogelijke andere onder
werpen van brieven. Zo blijkt uit een arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel dat het voor andere onderzoekers dan de onderzoeksrechter verboden 
is brieven te openen, die vermoed worden cocai'ne te bevatten. De vervol
ging, die op de aldus gedane vasts telling steunt, is wegens schending van het 
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briefgeheim nietig (Brussel, 16 maart 1988, J.T., 1988, 569, noot Klees, 0.; 
over briefgeheim zie ook Leboutte, J., ,De wettelijke bescherming van het 
briefgeheim, De Gem., 1988, 369-371 en Van Vaerenbergh, E., ,Wettelijke 
bescherming van het briefgeheim", De Gem., 1989, 165-166). 
In de zaak Pfeifer en Plankl tegen Oostenrijk beslist het Rof voor Mensen
rechten dat het censureren in een brief aan een gedetineerde van passages, die 
beledigend zijn voor het gevangenispersoneel, een ongeoorloofde inmenging 
in het priveleven van de correspondenten is (Rof Mensenrechten, 25 februari 
1992, Liga, 1992, afl. 5-6, 22; Human Rights Law Journal, 1992, 355). Een 
gedetineerde moet vrij met zijn raadsman en met de Europese Commissie 
voor de Mensenrechten kunnen corresponderen. In de zaak Campbell oor
deelt het Rof het toezicht dat de gevangenisautoriteit op deze briefwisseling 
pleegde uit te oefenen niet ·ingegeven door een zo dringende maatschappe
lijke noodzaak dat het op het recht op privacy van betrokkene kan primeren 
(Rof Mensenrechten, 25 maart 1992 (Campbell t. Verenigd Koninkrijk), 
Liga, 1992, afl. 5-6, 26; Ars Aequi, Human Rights Law Journal, 1992, 371). 

II. Varia 

33. Ret recht op privacy werkt nog op andere terreinen door. De Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik, rechtsprekend in boger beroep, probeert de kool 
en de geit te sparen in een geschil tussen appartementbewoners over buren
hinder wegens een blaffende bond. Ret totaal verbod op het houden van een 
huisdier, zonder verwijzing naar het criterium ,schadelijkheid' ', vofmt 
volgens de rechtbank een inbreuk op het recht op priveleven, gezinsleven 
en onschendbaarheid van de woning en op de aanverwante rechtmatige 
aanspraak jegens de verhuurmaatschappij op behoorlijke woongelegenheid. 
Nu de maatschappij in casu de bond tolereert, gaat de eigenaar van het beest 
niet in de fout zolang niet bewezen is dat het dier de objectieve oorzaak is 
van overmatige hinder. Anderzijds vergt de subjectieve situatie van de 
klagers (een bejaard echtpaar met gezondheidsproblemen) en hun even
waardig recht op behoorlijke huisvesting evenzeer aandacht. De rechtbank 
vindt de oplossing in de aanmaning aan het adres van de eigenaar van de 
hond het dier niet meer aileen achter te laten in het appartement en in de 
opdracht aan de verhuurmaatschappij een logement aan de klagers aan te 
bieden dat beter geschikt is, gelet op hun gezondheidstoestand (Rb. Luik, 
16 januari 1990, T.B.B.R., 1990, 474). 

34. Een prive-detective, die de opdracht kreeg clandestien foto's te maken 
van een bepaald persoon, kan niet in rechte vergoeding voor zijn werk 
vragen, omdat de overeenkomst wegens schending van artikel 8 E.V.R.M., 
ongeoorloofd was (Vred. Roeselare, 24 juni 1988, T. Vred., 1988, 319). 

35. Ret feit dat de foto van een beklaagde buiten zijn weten in de fichier van 
de politie zit, schendt geenszins zijn recht op privacy, indien hij reeds het 
voorwerp was van een toezichtsmaatregel van de jeugdrechtbank, van twee 
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met een minnelijke schilling besloten strafonderzoeken en een afgesloten 
strafonderzoek wegens weerspannigheid (Corr. Brussel, 14 augustus 1991, 
Pas., 1991, III, 106 en Rev.Dr.Pen., 1992, 133). 

36. Het beheer van een gegevensbestand dient openlijk en zorgvuldig te 
gebeuren. Het extralegaal bijhouden in een geautomatiseerd hestand van 
informatie over kredietnemers, die op een bepaald ogenblik in gebreke zijn 
gebleven bij de terugbetaling, in de vorm van een geheime ,zwarte lijst'', 
schendt het recht op priveleven van betrokkenen, als niet verder rekening 
gehouden wordt met de ontwikkeling van het krediet, een latere afbetaling of 
een gerechtelijke beslissing, die vaststelt dat de schuldvordering niet bestaat 
of die geen fout in hoofde van de schuldenaar aanvaardt (Rb. Luik, 11 maart 
1987, J.T., 1987,426, Computerr., 1988, 94, Jur. Liege, 1987,549, met noot 
Poulet, Y., in Dr. Inform., 1988, 45: Luik, 5 juni 1991, Jur. Liege, 1992, 192, 
noot Domont-Naert, F., ,De nouvelles normes de comportement pour les 
banques de donnees dans le secteur du credit" en J.T., 1992, 36; vgl. Vred. 
Namen, 13 januari 1987, Computerr., 1988, 91, noot Poulet, Y., dat de 
houder van een hestand verplicht de naam van eiser te verwijderen uit zijn 
geschillenbestand; Henry, M., ,Droit au credit et libertes: un equilibre 
delicat", Rev.Reg.Dr., 1989, 145-171; Dejemeppe, P., ,Credit ala consom
mation: de nouvelles donnees, D.C.C.R., 1992-93, 102-115). 

37. Aan het individu komt oak een recht op inzage toe in het dossier dat de 
overheid over hem aanlegt. Dat is tenrninste de kern van het arrest van het 
Hof te Straatsburg in de zaak Gaskin. Betrokkene was als kind, na het 
overlijden van zijn moeder, in verscheidene onthaalgezinnen geplaatst ge
worden en daar naar zijn oordeel slecht behandeld geworden. Na zijn meer
derjarigheid wil hij de lokale overheid, die voor de plaatsing verantwoorde
lijk was, aanspreken in schadevergoeding wegens nalatigheid. Daartoe 
vraagt hij inzage van zijn persoonlijk dossier wat hem door de overheid 
geweigerd wordt. Het Hof voor de Mensenrechten ziet hierin een schending 
van artikel8 E.V.R.M. (HofMensenrechten, 7 juli 1989 (Gaskin t. Verenigd 
Koninkrijk), Rev.Trim.Dr.Homme, 1990, 353, noot Lambert, P., ,Le droit 
d' acces aux documents administratifs personnels' '). 

38. In het Parlement werden, midden de jaren '80, enkele wetsvoorstellen 
ingediend, die tot doel hadden de mediaverslaggeving over gerechtszaken 
aan banden te leggen in het belang van de privacy van de beklaagde. De 
verslaggeving door de pers werd namelijk aangevoeld als een inbreuk op het 
vermoeden van onschuld dat o.m. gewaarborgd wordt door artikel 6, tweede 
lid E.V.R.M. In de periode bestreken door dit overzicht werd een voorstel in 
die zin ingediend houdende verbod op het bekendmaken van de identiteit van 
personen, die verdacht ofbeticht worden van misdaden en wanbedrijven. Het 
verbod geldt zolang de schuld niet is vastgesteld bij een in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke beslissing. Ben uitzondering is voorzien in 
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geval van verwijzing naar het Hof van Assisen (Wetsvoorstel, 19 april1988, 
Gedr.St., Senaat, B.Z. 1988, nr. 250/1). 

Precies omwille van de voorlopige onschuld van de verdachte, het geheim 
van het onderzoek en de impact van het televiesiemedium op de publieke 
opinie legt de kortgedingrechter te Brussel een uitzendverbod op t.a.v. een 
R.T.B.F.-programma waarin het gerechtelijk dossier van een verdachte be
handeld wordt (Voorz. Brussel, 25 oktober 1989, Journ. Proces, 1989, 
afl. 159, 31). De marge tussen het belang van de verdachte en het belang 
van de vrije berichtgeving is echter zeer smal. In twee andere zaken oordeelt 
de voorzitter te Brussel, bijvoorbeeld, dat het hem niet toekomt de publicatie 
te verhinderen van onjuiste feiten of tendentieuze berichten, als dit in feite 
neerkomt op preventieve censuur. Het vermoeden van onschuld van de 
verdachte is wel absoluut en mag niet teniet gedaan worden door de publi-

- ~atie van een hoek, maar de verdachte kan niet de voorlegging eisen van een 
manuscript, noch de publicatie van een hoek, waarvan de inhoud en titel 
momenteel nog onzeker zijn, aan zijn voorafgaandelijk akkoord onderwer
pen (Voorz. Brussel, 12 oktober 1990, Journ.Proces, 1990, afl. 181, 27, noot 
Jongen, F., ,Liberte d'expression et droits de la defense"; Voorz. Brussel, 
22 augustus 1991, Pas., 1992, III, 1, noot F.B. en Journ.Proces, 1991, 
afl. 199, 27, noot Jongen, F., ,Laliberte de la presse existe toujours"). 

39. In een cassatierniddel voert een drugverslaafde aan dat het bezit van 
verdovende-rniddelen-voer-eigen-gebruik-niet strafbaar- kan-worden gesteld, · 
omdat hierdoor het recht op priveleven bedoeld in artikel 8 E.V.R.M. zou 
geschonden worden. Niettegenstaande het tweede lid van dit artikel de 
inmenging van het openbaar gezag in de uitoefening van het recht op privacy 
mogelijk maakt, zou volgens eiser de inmenging niet voldoen aan de in het 
verdrag gestelde voorwaarden. Het Hof van Cassatie antwoordt dat uit de wet 
van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaap
rniddelen en verdovende rniddelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica volgt 
dat de tegen hem bewezen verklaarde rnisdrijven, waaronder het bezit van 
verdovende rniddelen, door de wet strafbaar worden gesteld in het belang van 
de openbare gezondheid. Aan artikel 8, tweede lid E.V.R.M. wordt dus wel 
voldaan (Cass., 7 februari 1990, Arr. Cass., 1989-90, 743, Pas., 1990, I, 668). 

40. In een heel andere context- nietigverklaring van een geveinsd huwelijk 
- tracht een appellant op analoge wijze de vordering van de Procureur des 
Konings af te weren door staande te houden dat het informatief onderzoek, 
dat de vordering voorafgegaan is, een ongeoorloofde inmenging in zijn 
priveleven is. Ook krijgt hij lik op stuk, want het Hof oordeelt dat het 
huwelijk, als basis van de farnilie en de geordende samenleving, de openbare 
orde raakt. Deze orde wordt verstoord als het huwelijk aangewend wordt om 
doeleinden nate streven, die vreemd zijn aan het wezen van de instelling. Het 
openbaar rninisterie is als bewaarder van de open bare orde wettelijk gerech
tigd ambtshalve tegen een dergelijk rnisbruik op te treden: dus geen schen-
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ding van artikel 8 E.V.R.M. (Antwerpen, 17 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 
355, noot Roodhooft, J., 360 e.v.). 

41. Dat het recht op privacy in artikel 8 E.V.R.M. niet onvoorwaardelijk 
beschermd wordt, is zonet gebleken, maar het moet soms ook andere rechten 
en vrijheden vermeld in het E.V.R.M.laten voorgaan. Zo beslist de Raad van 
State ten aanzien van een godsdienstlerares, die omwille van een tweede 
burgerlijk huwelijk zonder ontbinding van haar kerkelijk huwelijk volgens 
de kerkelijke overheid uit haar functie moest ontzet worden, dat de vrijheid 
van godsdienst, die ook in het belang van de Kerk bestaat, en de vrijheid van 
onderwijs het ontslag verantwoorden van een lesgever, die zich in zijn 
priveleven niet gedraagt naar de voorschriften van de godsdienst (R.v.St., 
20 december 1985, Pas., 1989, IV, 41; zie over dezelfde problematiek in het 
privaat arbeidsmilieu ook Cloetens, J., ,Faits de la vie privee: motif grave de 
licenciement?", Waarvan akte, 1988, 133-134). 

42. Tenslotte nog dit. Waar er in de praktijkjarenlang discussie over bestond 
of de gerechtsdeurwaarder, die een vaststelling van overspel komt doen, de 
rechterlijke beschikking, die hem daartoe machtigt, vooraf aan de bewoner 
moet betekenen, beslist het Hof van Cassatie dat de niet-betekening, gelet op 
de afwezigheid van de bewoner, geen schending van zijn recht op privacy 
oplevert (Cass., 18 december 1992, R.W., 1992-93, 1061 en Pas., 1992, I, 
1394, Arr. Cass., 1991-92, 1453 en R.Cass., 1993, 64, noot Laenens, J.). 

§ 2. Recht op afbeelding 

43. Sedert de ,ontdekking'' van de persoonlijkheidsrechten in Belgie in de 
jaren '70 worden geregeld uitspraken geveld, waarin het recht op afbeelding 
centraal staat. De rechtscolleges zien nog steeds streng toe op de eerbiediging 
ervan en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel bevestigt voor aile 
duidelijkheid nog maar eens dat het recht om niet buiten zijn wil afgebeeld te 
worden principieel voorgaat op de vrijheid van expressie door middel van de 
pers (Rb. Brussel, 16 december 1987, J.T., 1988, 500). Niettegenstaande de 
motivering van de beslissingen omstandiger geworden is en de afweging van 
de concurrerende belangen van partijen zorgvuldiger en explicieter gebeurt 
dan vroeger, valt de ultieme beslechting nog steeds overwegend uit in het 
voordeel van de onrechtmatig afgebeelde persoon. 

44. Soms wordt het recht op afbeelding nog aangeknoopt bij de bescherming 
van het portret door artikel20 Auteurswet, intussen artikel10 van de nieuwe 
Auteurswet van 30 juni 1994 (Rb. Brussel, 12 oktober 1988, T.B.B.R., 1990, 
250). Daar is in se geen bezwaar tegen als de overtreding in het strikte 
toepassingsgebied van dit artikel kan ingepast worden, maar het is wei zo dat 
het jurisprudentiele recht op afbeelding een ruimer gebied van de persoon
lijkheid beschermt. 
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Elk van de verder aangehaalde beslissingen houdt trouw de hand aan de 
bijzonderheid van de toelating van de afgebeelde: toelating om de afbeelding 
te maken includeert geen toelating om ze te publiceren en toelating voor het 
ene publicatiemedium is geen toelating voor het andere. Dit geldt ook ten 
gunste van wie als fotomodel optreedt (Rb. Brussel, 12 oktober 1988, 
geciteerd; Rb. Brugge, 31 januari 1990, R.W., 1991-92, 234). 

45. Een bekende sportbeoefenaar kan zich, als publieke persoon, niet ver
zetten tegen bet afdrukken van zijn foto in een krant, indien deze publicatie 
het publiek wil informeren over de sportactualiteit en het priveleven van 
betrokkene niet blootgeeft. Er wordt echter wei inbreuk gemaakt op zijn 
recht op afbeelding als de foto zonder zijn akkoord wordt gepubliceerd voor 
de promotie van een automerk (Brussel, 4 oktober 1989, R. W., 1989-90, 651, 
noot Voorhoof, D., ,Het recht op afbeelding"). 

46. Over een foto van een openbare plaats stelt de Rechtbank te Antwerpen 
dat zij toelaatbaar is, wanneer ze aileen de openbare plaats wil voorsteilen. 
Zodra echter de focus gericht wordt op de personen, die zich op deze plaats 
bevinden, moet de fotograaf zich van hun instemming vergewissen. In casu 
was een dergelijke foto zonder toelating gebruikt ter illustratie van een 
magazine en folder uitgegeven door een organisatie van welbepaalde poli
tieke strekking, wat de suggestie wekte dat de gefotografeerde personen dit 
gedachtengoed deelden. 

Zeer correct preciseert de rechtbank dat de vordering wegens schending van 
het recht op afbeelding van een andere aard is dan de aansprakelijkheids
vordering gesteund op artikel1382 B.W. in zover het bewijs van het gebrek 
aan toelating een voldoende grond is voor toekenning van een schadevergoe
ding. De eis inzake recht op afbeelding kan desgevailend wei gecumuleerd 
worden met een aquiliaanse aansprakelijkheidsvordering als de toepassings
voorwaarden van deze laatste vervuld zijn (Rb. Antwerpen, 12 mei 1989, 
R. W., 1989-90, 654; zie over deze benadering het kritisch standpunt van L. 
Cornelis, die haar ten onrechte terugbrengt tot de voorbijgestreefde theorie 
van Procureur-Generaal P. Leclercq: Cornelis, L., Beginselen van het Bel
gische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. De onrechtmatige daad, 
Antwerpen, Maklu, 1989, 146, nr. 83 e.v.). Vanuit praktisch oogpunt daarom 
misschien aannemelijk maar theoretisch toch aanvechtbaar, is de vaststelling 
van de Rechtbank te Brussel dat de inroeping van het recht op afbeelding 
overbodig is als reeds de schending van artikel 1382 B.W. vaststaat (Rb. 
Brussel, 16 december 1987, geciteerd). 

47. Het valt op dat zelfs in die beslissingen waar bet recht op afbeelding als 
enige rechtsgrond in aanmerking genomen wordt, de morele schadevergoe
ding niet meer aileen tot een symbolische frank beperkt wordt. 

In de aangehaalde beslissingen varieert de vergoeding wegens morele en 
materiele schade, ex aequo et bono begroot, van 100.000 tot 300.000 F. 
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Wanneer er aanleiding is te denken dat de litigieuze afbeelding opnieuw 
onrechtmatig gepubliceerd zal worden, kan een dwangsom worden opgelegd 
(Rb. Antwerpen, 12 mei 1989, geciteerd). 
Soms poogt de overtreder nog snel de nakende veroordeling tot schade
vergoeding te ontwijken door een voorstel van rechtzetting te formuleren. Zo 
biedt de aansprakelijke voor schending van het recht op afbeelding van een 
geneesheer aan een nieuw persartikel te laten verschijnen, waarin de genees
heer zelf zou kunnen rechtzetten wat in de eerste publicatie, die met zijn foto 
gei1lustreerd werd, vertekend was. De rechter laat zich echter- zeer terecht 
- niet rnisleiden en veroordeelt de schuldige tot een forse schadevergoeding 
(Brussel, 8 november 1989, R.G.A.R., 1992, 11906). 

§ 3. Eerbied voor goede faam 

48. Eenieder heeft er belang bij dat zijn goede faam ongeschonden bewaard 
blijft. Of dit persoonlijkheidsbelang tot een afdwingbaar persoonlijkheids
recht uitgegroeid is, kan betwijfeld worden nu in de rechtspraak, ongeacht de 
veelvuldig gebruikte uitdrukking ,recht op eer en goede naam' ', de geleden 
schade, veralgemeend, op grond van artikel1382 B.W. hersteld wordt. Het 
beroep op artikel 1382 B.W. ligt ook voor de hand. De goede of minder 
goede faam van een_persoon is een maatschappelijk gegeven en niemand kan 
een afdwingbaar recht op goede faam laten gelden. Wel zal de reputatie van 
een persoon aangetast zijn, als negatieve kritiek geuit wordt op zijn morele 
persoonlijkheid of zijn professionele activiteiten en in functie van de omstan
digheden van de kritiek zal dan geoordeeld moeten worden of een normaal 
zorgvuldige huisvader op dezelfde wijze zou opgetreden zijn m.a.w. of de 
aantasting foutief is of niet. 
De werkgever miskent de goede trouw, waarmee de arbeidsovereenkomst 
uitgevoerd moet worden, als hij zijn werkneemster vernedert door in zijn 
bedrijf ad valvas bekend te maken aan welke speciale gebods- en verbods
bepalingen hij haar onderwerpt (Arbrb. Brussel, 26 november 1990, J.T.T., 
1991, 302). 

A. De geoorloofdheid van journalistieke kritiek 

49. De vrijheid van meningsuiting en het belang van voorlichting van het 
publiek kunnen de bevoegdheid van de journalist verantwoorden om het 
wereldgebeuren en zijn deelnemers kritisch te beoordelen. Het Hof van 
Cassatie eist dat de feitenrechter, die recht moet doen inzake misbruik van 
de vrijheid van meningsuiting naar een evenwicht streeft tussen het behoud 
van deze vrijheid en de nood aan beperking ervan (Cass., 13 september 1991, 
R. W., 1991-92,464, J.T., 1992, 98 en Pas., 1992, I, 41). Het HofvanBeroep 
te Brussel schikt zich naar deze rechtspraak (Brussel, 20 december 1991, 
Rev.Dr.Pen., 1992, 686; vgl. Rb. Brussel, 4 november 1992, Journ.Proces, 
1992, afl. 228, 24, noot Jongen, F., ,Les limites de la responsabilite civile de 
la presse"). 
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50. Kritiek is rechtmatig als zij steunt op een zo ernstig, diepgaand en 
nauwkeurig onderzoek als mogelijk van het gekozen object. Als deze pre
misse vervuld is, mag de criticus zijn oprechte appreciatie kenbaar maken, 
desnoods in strenge, scherpe of gepassioneerde bewoordingen (Voorz. Kh. 
Antwerpen, 6 december 1990, faarboek Handelspraktijken 1990, De Bauw, 
H. (ed.), Brussel, Story Scientia, 1991, 511, noot Guldix, E., ,Balancerend 
tussen grondwettelijke vrijheden en economische integriteit: het recht op 
commerciele kritiek'', 520, m. 6; Rb. Brussel, 21 november 1990, fur. Liege, 
1991, 24). 

Het verspreiden van ongecontroleerde, zelfs manifest onjuiste berichten is 
dus alleszins een fout (Rb. Antwerpen, 28 oktober 1987, R. W, 1987-88, 820; 
Rb. Brussel, 14 september 1988, fur. Liege, 1988, 1227; Brussel, 5 februari 
1990, Pas., 1990, II, 154; Brussel, 21 november 1990, fur. Liege, 1990, 24; 
Rb. Brussel, 28 december 1990, fur. Liege, 1991, 672; Van Durme, J.M., 
,Presse: liberte et responsabilite' ', in fur. Liege -fur. Liege Centenaire, 
Brussel, Story Scientia, 1988, 396). Wanneer een persbericht over de ge
zondheidstoestand van een staatshoofd zeer algemeen is en geen precieze 
indicatie van enige ziekte inhoudt, lijdt de vernoemde persooon geen schade 
(Rb. Kortrijk, 17 november 1989, T.G.R., 1990, 116, noot Voorhoof, D., 
,Het recht op privacy van politici' '). Het behoort alleen aan de feitemechter 
ten grande hierover te oordelen. De kort-gedingrechter, die een publicatie
verbod zou opleggen ten aanzien van een persartikel waarvan de inhoud nog 
niet gekend is err de publicatie nug-niet zeker is-bij de inleiding van de-eis~ 
miskent de persvrijheid (Voorz. Brussel, 31 augustus 1988 en 2 september 
1988, fur. Liege, 1988, 1212; vgl. Voorz. Brussel 12 oktober 1990, fourn. 
Proc., 1990, afl. 181, 27, noot Jongen, F., ,Liberte d'expression et droits de 
la defense" en Voorz. Brussel, 22 augustus 1991, fourn.Proc., afl. 199, 
1991, 27, noot Jongen, F., ,Laliberte de la presse existe toujours"). 

51. Het Hof voor de Rechten van de Mens brengt in de zaak Barfod, m.b.t. 
artikel 10 E. V .R.M., een strenge appreciatie nit over de journalistieke kritiek 
aan het adres van de rechterlijke macht. Het wijkt daarmee af van zijn 
rechtspraak in de periode 1976-88 en van het oordeel van de Commissie 
voor de Rechten van de Mens in dezelfde zaak. Het Hof aanvaardt dat de 
journalist wel mag deelnemen aan het publieke debat over de structurele 
(on)partijdigheid van een rechtbank (i.e. wegens zijn samenstelling), maar 
geen concreet vermoeden van partijdigheid aan het adres van bepaalde 
rechters mag uiten, omdat daardoor het openbaar gezag en de reputatie 
van de rechterlijke macht geschaad worden. Het feit dat er voor de geuite 
beschuldigingen, naar de mening van het Hof, geen ernstig bewijs was, is een 
argument in zijn beoordeling (Hof Mensemechten, 22 februari 1989, (Bar
food t. Denemarken), Rev.Trim.Dr.Homme, 1990, 51, noot Verdussen, M., 
,Perskritiek op leden van de rechterlijke macht en de bescherming van de eer 
en goede naam van de magistraten - Enkele beschouwingen bij het arrest 
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Barfod' ', R. W., 1988-89, 1201-1204; zie ook van dezelfde auteur ,Media en 
gerechtsverslaggeving", Panopticon, 1989, 217-237, vooral 223 e.v.). 
In de zaak Oberschlick t. Oostenrijk, waar een journalist veroordeeld was 
geworden we gens een beledigende publicatie aan het adres van een politicus, 
die shockerende uitspraken had gedaan over immigranten, stelt het Hof wel 
een schending van artikel 10 E.V.R.M. vast. De journalist werd i.e. veroor
deeld, omdat hij, ongeacht zijn correcte feitenweergave, de waarheid van zijn 
daaromtrent uitgebrachte waardeoordelen niet kon bewijzen. De bewijsleve
ring m.b.t. waardeoordelen is echter onmogelijk en de verplichting daartoe 
houdt daarom op zichzelf reeds een aantasting in van de meningsvrijheid 
(HofMensenrechten, 23 mei 1991 (Oberschlick t. Oostenrijk), N.J.B., 1991, 
1431; Rev.Trim.Dr.Homme, 1992, 379, noot Lambert, P., ,Laliberte de la 
presse et la reputation de l'homme politique", Ars Aequi, 1992, 1942). 
In de zaak Ezelin was aan een advocaat op Guadeloupe een tuchtsanctie 
opgelegd wegens deelname aan een vreedzame demonstratie, waarin slogans 
werden meegedragen, die kritiek inhielden op de politie en de rechterlijke 
macht. Ook hier acht het Hof de samenhangende artikelen 10 en 11 E. V .R.M. 
geschonden: de vrijheid om deel te nemen aan een vreedzame vergadering is 
zo belangrijk dat zij niet kan beperkt worden, ook niet ten aanzien van een 
advocaat (Hof Mensenrechten, 26 april 1991 (Ezelin t. Frankrijk), N.J.B., 
191, 1388). 
Inzake Castells t. Spanje betreffende de veroordeling van een Baskisch 
senator wegens een persartikel waarin hij de regering verantwoordelijk stelt 
voor het straffeloos optreden van bepaalde gewapende groepen beslist het 
Hof dat de regering zich zeer terughoudend moet opstellen bij het sanctio
neren van kritiek op haar beleid: als de criticus niet de kans krijgt het 
waarheidsbewijs van zijn aantijgingen te leveren voor de Spaanse rechts
instanties, is artikel 10 E.V.R.M. geschonden (Hof Mensenrechten, 23 april 
1992, Liga, 1992, 30, R.U.D.H., 1992, 234, E.L.Rev., 1992,471 en N.J.B., 
1993, 41). 

B. De relatie interviewer-gei"nterviewde 

52. Vaak gebeurt het dat een ge'interviewde persoon zich niet terugvindt in 
de voor publicatie of uitzending bewerkte versie van het interview dat hij aan 
een journalist heeft toegestaan. Hij kan de beweerde denaturatie van zijn 
uitspraken nochtans niet aanvechten door een auteursrecht op het interview 
in te roepen, wanneer het niet als een originele gesproken creatie onder de 
bescherming van de auteurs wet kan gebracht worden. V olgens het Hof van 
Beroep te Brussel rechtsprekend in beroep over een kort geding heeft de 
ge'interviewde geen controlerecht over de televisieuitzending waarin het 
interview werd verwerkt. Het te goeder trouw weglaten van passages bij 
de montage is niet onrechtmatig als de woorden van de ge'interviewde niet 
verkeerd worden weergegeven (Brussel, 26 oktober 1989, fur. Liege, 1989, 
1309). De rechter in hoger beroep geeft hiermee een andere beoordeling over 
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de feiten dan de voorzitter in eerste aanleg, die de conformiteit van de 
montage met het interview aan de appreciatie van de ge'interviewde had 
overgelaten (Voorz. Brussel, 16 november 1988, Jur. Liege, 1988, 1443). 

53. Twee auteurs vatten het plan op een biografie te schrijven over de 
bekende striptekenaar Herge. Daartoe interviewden ze talrijke oud-mede
werkers , vrienden en verwanten van Herge. Als de biografie verschijnt stelt 
ook bier een van de ondervraagden vast dat zijn interview niet exact 
weergegeven is. Hij eist de verwijdering van bepaalde passages. De Recht
bank oordeelt dat zijn voorafgaande toelating tot publicatie niet vereist was, 
omdat de gepubliceerde informatie tot het beroepsleven van eiser behoort. 
Hoewel de interviewers tot objectieve weergave van het gesprek gehouden 
zijn, kan tegen onvolkomenheden toch maar opgetreden worden als zij de 
persoonlijkheid van de ge'interviewde denatureren tegenover het publiek, wat 
in casu niet het geval is (Rb. Brussel, 26 apri11991, J.T., 1992, 315). 

§ 4. Het recht op antwoord 

54. Het recht tot antwoord is een adequate techniek om de persvrijheid te 
verzoenen met het noodzakelijk respect voor persoonlijkheidsrechten en 
-belangen (Rigaux, F., ,Droit de reponse et droit de la personnalite", in 
Jur. Liege- Jur. Liege Centenaire, o.c., 340). Het recht op antwoord is een 
recht dat de gefailleerde persoonlijk kan uitoefenen zonder toestemming van 
-de -curator. -Be bijstand van de curator is evenmin vereist, opdat de straf~ 
rechter de uitgever zou kunnen veroordelen tot een dwangsom per dag 
vertraging bij het opnemen van het antwoord ongeacht of deze achteraf a1 
dan niet aan de massa ten goede komt (Gent, 29 juni 1990, R. W., 1990-91, 
545, noot Vandeplas, A., ,Betreffende de uitoefening van het recht van 
wederwoord' '). 

55. Precies omdat, ook volgens het Arbitragehof het recht op antwoord ,een 
rechtsinstituut ter bescherming van de persoon is dat een noodzakelijk ge
volg is van de persvrijheid en de vrije meningsuiting'' hebben de normen, die 
de uitoefening van dat recht moeten waarborgen een eigen doelstelling, die 
niet verschilt naargelang het om een geluidsmedium, een visueel of een 
geschreven medium gaat, ook a1 bestaan naargelang het medium verschil
lende wettelijke regels. Op de vraag welke wetgever bevoegd is tot regeling 
van het recht op antwoord in de audio-visuele media antwoordt het Arbitra
gehof dat uit het feit dat artikel 4, 6° Bijzondere Wet Hervorming Instel
lingen bepaalt dat de radio-omroep en de televisie bij artikel 59bis, § 2, 1° 
G.W. (art. 127 § 1 G.W.) bedoelde culturele aangelegenheden zijn, niet kan 
afgeleid worden dat de bijzondere wetgever de bevoegdheid inzake het recht 
op antwoord aan de Gemeenschappen heeft willen toewijzen. W anneer de 
nationale wetgever het recht op antwoord m.b.t. de radio- en T.V.-omroep 
regelt, moet hij zich beperken tot de regels die noodzakelijk zijn om dit recht 
te waarborgen. Hij mag de uitoefening van de bevoegdheid van de Gemeen-
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scbappen niet fel bemoeilijken of verhinderen. Momenteel druist geen enkele 
van de bepalingen van de Antwoordrecbtwet tegen dit voorschrift in (Arbi
tragebof, 28 mei 1991, R.W., 1991-92, 497, B.S., 10 juli 1991, 15.525, 
Peeters, P., ,De bevoegdheidsverdeling en bet recbt van antwoord- Kant
tekeningen bij bet arrest van 28 mei 1991 van bet Arbitragebof"). 

56. In de bescbouwde periode bracbt de recbtspraak meerdere verduidelij
kingen aan voor de toepassing van de wet van 23 juni 1961 betreffende bet 
recbt op antwoord .. 

De publicatie van een antwoord in de gedrukte pers mag geweigerd worden, 
als bet antwoord zonder noodzaak derden in de zaak betrekt (art. 3, 3° 
Antwoordrecbtwet). Gezien de ondeelbaarbeid van bet antwoord (art. 4 
Antwoordrecbtwet) is de uitgever nocb verplicbt nocb gerecbtigd een selec
tie te publiceren van passages van bet antwoord, die wel aan de wettelijke 
voorwaarden voldoen. Ook de recbter kan die selectie niet maken (Voorz. 
Luik, 19 december 1989, Journ.Proces, 1990, afl. 168, 24, noot Verdussen, 
M., ,Le droit de reponse: variations sur un theme unique" en fur. Liege, 
1990, 414, noot Jongen, F., ,L'intervention du juge dans la procedure du 
droit de reponse"; Antwerpen, 15 februari 1991, R. W., 1991-92, 445, noot 
Vandeplas, A., ,De publicatie van bet wederwoord"). 

57. In navolging van zijn arrest van 4 april1966 (Pas., 1966, I, 1011) beslist 
bet Hof van Cassatie dat bet artikel 2 van deze wet de besproken persoon de 
keuze laat tussen een antwoord van duizend letters schrift of bet dub bel van 
de ruimte ingenomen door de tekst, die bet recbt tot antwoord recbtvaardigt 
(Cass., 19 april 1988, R. W., 1988-89, 94, noot Vandeplas, A.; Pas. 1988, I, 
969) 

58. De geldboete, die de wet van 1961 (art. 5) toelaat op te leggen per dag 
vertraging van inlassing van bet antwoord is volgens bet Hof van Beroep te 
Antwerpen een strafrecbtelijke geldboete, die verboogd moet worden met de 
opdeciemen voorgescbreven door de wet van 5 maart 1952. De annotator van 
bet arrest betwist dit en meent dat bet integendeel gaat om een dwangsom, 
die de scbade, door bet rnisdrijf veroorzaakt, vergoedt en die evenredig is 
met bet aantal dagen dat de scbade van de burgerlijke partij voortduurt 
(Antwerpen, 31 juli 1987, R. W., 1987-88, 511, noot Vandeplas, A., ,De 
dwangsom bij vertraging van ir1lassing van bet wederwoord' '). 

59. Indien bij bet gewraakte persartikel een foto afgedrukt stond, mag de 
titularis van bet recbt tot antwoord een antwoord insturen dat ook met een 
foto gei1lustreerd is. Ret niet tijdig afdrukken van bet antwoord, met weg
lating van de ingezonden foto en met schrapping van bepaalde passages van 
de tekst en dan nog op een andere plaats dan wettelijk verplicbt, is een 
inbreuk op artikel 4 Antwoordrecbtwet. De beledigende tekst van bet artikel 
en zijn xenofobe ondertoon maken dat de titularis van bet recbt tot antwoord 

2101 



gerecbtigd is op zijn beurt in gespierde bewoordingen te reageren (Antwer
pen, 3 oktober 1991,R.W., 1991-92, 615). 

60. In de audio-visuele pers kan bet recbt op antwoord slecbts uitgeoefend 
worden t.a.v. die programma's, uitzendingen en passages, die de titularis van 
bet recbt in zijn aanvraag tot uitzending van zijn antwoord beeft aangewezen. 
Ook hier kan hij niet verlangen dat bet radio- of T.V.-station die keuze 
maakt. De wet verplicbt slecbts tot eenmalige uitzending van bet antwoord, 
zonder berbaling (Voorz. Luik, 15 oktober 1990, fur. Liege, 1991, 659, noot 
Jongen, F., ,A propos du droit de reponse"). 

61. Wanneer in een T.V.-uitzending over bet fascisme, vroeger en nu, feiten 
gerapporteerd worden, waarvan de materialiteit niet betwist wordt, kan tocb 
door de wijze waarop deze feiten samengevoegd worden een connotatie tot 
stand gebracbt worden, die belastend is voor de goede faam van een persoon, 
zodat een recbt tot antwoord ontstaat (Voorz. Brussel, 14 mei 1992, fur. 
Liege, 1992, 951 en Mediaforum, (Bijlage) 1992, 53, noot Voorboof, D.; 
Voorz. Brussel, 7 april1992, fur. Liege, 1992, 1245, noot P.H. en f.T., 1992, 
519; vgl. m.b.t. de samenvoeging van feitenmateriaal evenwel bet kritiscber 
vonnis van de Recbtbank te Brussel, 4 november 1992, fourn.Proces, 1992, 
afl. 228, 24, noot Jongen, F., ,Les limites de la responsabilite civile de la 
presse"). 

- 6Z. -Alleeri -de1iitgever-van depiiolicatie-kan stratrecbtelijk- aanspraK:elijlC ·
gesteld worden wegens weigering van inlassing van een antwoord (art. 5 
Antwoordrecbtwet). Het misdrijf is voltooid zodra de wettelijke termijn voor 
inlassing verstreken is (Corr. Brussel, 30 april1992, Rev.Dr.Pen., 1992, 920 
en fourn.Proces 1992, afl. 222, 28, noot Jongen, F.). 

AFDELING 3 

STAAT VAN DE PERSOON 

§ 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand in het buitenland 

63. De bevoegdbeid van ambtenaar van de burgerlijke stand ten aanzien van 
Belgen in bet buitenland komt toe aan de Belgiscbe diplomaten en consuls 
ter plaatse. 
Naast bet verdragsrecbt terzake, ligt de babilitatie besloten in de wet van 
12 juli 1931 en bet K.B. van 15 juli 1931. De diplomaat- of consul-ambtenaar 
van de burgelijke stand kan geboorteakten, buwelijksakten, erkenningsakten 
en overlijdensakten opstellen, verklaringen van naamswijziging (art. 335 
B.W.) en nationaliteitstoekenning, -keuze, -afstand en -berkrijging ontvan
gen en, in uitvoering van vonnissen, de ingeschreven akte aanvullen en 
verbeteren. 
In principe vervult het bet boofd van de diplomatieke zending of de con-
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sulaire post, de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor de 
hoofden van de ambassade, de ambassadeurs, is dat van rechtswege het 
geval. De consuls moeten hun opdracht bij ministerieel besluit krijgen (Van 
de Velde, J., ,De consulaire ambtenaar van de burgerlijke stand", De 
Burg.St., 1990, 202 e.v.). 
Het M.B. van 14 juni 1989 (B.S., 17 augustus 1989, 14220) gewijzigd bij 
M.B. van 24 april 1991 (B.S., 8 mei 1991, 9785) geeft de lijst van post
hoofden van de consulaire posten, aan wie de functie van ambtenaar van de 
burgerlijke stand wordt toegewezen. 
Het specifieert tevens welke diplomatieke en consulaire posthoofden, die als 
ambtenaar van de burgerlijke stand optreden, huwelijken tussen Belgische 
onderdanen en vreemde vrouwen mogen voltrekken. 

§ 2. De akten van de burgerlijke stand 

A. De geboorteakte 

64. Overeenkomstig artikel 70 B.W. doet de ambtenaar van de burgerlijke 
stand zich met het oog op een voorgenomen huwelijk de geboorteakte ter 
hand stellen van ieder der aanstaande echtgenoten. Indien een echtgenoot in 
de onmogelijkheid is de akte van geboorte over te leggen, kan zij vervangen 
worden door een akte van bekendheid afgegeven door de vrederechter. 
In de akte van bekendheid verklaren twee getuigen de voomamen, de naam, 
het beroep en de woonplaats van de aanstaande echtgenoot en die van zijn 
ouders, indien zij bekend zijn evenals de plaats en, zo mogelijk, het tijdstip 
van zijn geboorte en de redenen, die beletten de akte ervan over te leggen 
(art. 71 B.W.). 
W anneer de getuigen de persoon op wie de akte van bekendheid betrekking 
heeft slechts oppervlakkig kennen, niet al de inlichtingen, die art. 71 B.W. 
vermeldt, kunnen verschaffen en hun verklaringen bovendien niet gestaafd 
worden door de voorgelegde stukken, kan de rechter weigeren de akte van 
bekendheid te homologeren (Brussel, 28 juni 1988, R. W., 1988-89, 756; 
Meulders, E., ,Vervanging geboorteakte door akte van bekendheid' ', De 
Burg.St., 1989, 146; over de akte van bekendheid m.b.t. de hoedanigheid van 
erfgenaam zie Snyers, J.L., ,Waarheen met de akte van bekendheid?", 
T.Not., 1989, 136 e.v.). 

65. De voorlegging van de geboorteakte van een huwelijkskandidaat stelt 
vaak problemen als het om een buitenlandse akte gaat. 
Zo moest het Hof van Beroep te Luik oordelen over het verzet dat het 
openbaar ministerie aangetekend had tegen het voorgenomen huwelijk van 
een Indier, die zonder identiteitspapieren in Belgie was toegekomen. In de 
loop van de procedure komt de huwelijkskandidaat toch met een uittreksel 
uit een Indische akte van de burgerlijke stand voor de dag, waaruit zijn 
geboortedatum blijkt. Het openbaar ministerie houdt echter voet bij stuk en 
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beweert dat betrokkene niet aantoont dat de voorgebrachte akte wei degelijk 
op hem betrekking heeft. De Indier had zich namelijk voordien tegenover de 
Duitse politie gelegimiteerd onder een verschillende identiteit (andere voor
naam). Het Hof van Beroep acht de akte niettemin geloofwaardig en wenst 
daarom geen rekening te houden met de verklaringen afgelegd door de 
vrienden van betrokkene. Het vermoeden van valse naamdracht gebaseerd 
op informatie van buitenlandse politiekorpsen laat volgens het Hof niet toe te 
besluiten dat de akte niet deze van de betrokken huwelijkskandidaat zou zijn, 
nu het wetsconflict inzake naam door het Indisch recht beheerst wordt en dit 
mogelijkerwijze niet zo streng is in het gebruik van de naam. Het naams
verschil kan bovendien mede uitgelegd worden door de veelheid aan In
dische talen en dialecten, die verschillen in uitspraak en ortografie inhouden 
en zelfs door vertaalfouten (Luik, 7 april 1992, Jur. Liege, 1992, 807, 
besproken door Panier, C., ,Inedits de droit de la famille VI- (1), Mariage, 
etat civil, divorce", Jur. Liege, 1993, 218). 

B. De huwelijksakte 

66. Het postuum huwelijk is in Belgie niet wettelijk geregeld en derhalve 
onbestaand, dit in tegenstelling tot Frankrijk waar art. 171 C.civ. de president 
van de Republiek toelaat, op grond van ernstige redenen, de huwelijksslui
ting toe te staan, indien een van de aanstaande echtgenoten overleden is na de 
beeindiging van de officiele formaliteiten waaruit ondubbelzinnig zijn ak-
koord met hethuwelijkblijkt. _ _ _ _ _ _ _ 
Niettemin schrok de Rechtbank te N amen er niet voor terug een soort 
postuum huwelijk contra legem in te voeren. Steunend op de overigens 
overtrokken interpretatie van een passage uit de Traite van H. De Page dat 
het huwelijk een contract is dat op de wilsovereenstemming van partijen 
steunt en waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand geen andere op
dracht heeft dan het authenticiteit te verlenen (De Page, H., Traite elemen
taire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1961, I, 766, nr. 631), beslist de 
rechtbank dat, indien de man enkele uren voor de huwelijkssluiting overlijdt, 
haar vonnis kan gelden als huwelijksakte. Als enige voorwaarde wordt 
gesteld dat de huwelijkskandidaten herhaald en ondubbelzinnig hun huwe
lijksvoornemen hebben geuit en aile voorafgaande huwelijksformaliteiten 
hebben vervuld (Rb. Namen, 29 april1987 en 10 november 1987, J.T., 1990, 
11, noot Sterckx, D., ,Le mariage posthume des Belges"; Massage, N., ,La 
mariee etait en noir", Journ.Proces, 1990, afl. 175, 13). 
Rekening gehouden met het feit dat het huwelijk een plechtig contract is 
waarbij de pleegvormen imperatief door de wet worden voorgeschreven 
(art. 74-75 B.W.) kan deze uitspraak onmogelijk goedgekeurd worden. Zij 
wordt gelukkig in een andere, soortgelijke zaak, met eveneens een uitspraak 
van de rechtbank te Namen aan de basis rechtgezet door het Hof van Beroep 
te Luik (Luik, 3 juni 1991, Rev.Reg.Dr., 1991, 433 en J.T., 1991, 658, noot 
Sterckx, D.). Het Hof stelt dat het plechtig karakter van het huwelijk niet 
aileen het vervullen van voorafgaandelijke formaliteiten vergt, maar ook het 
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naleven van pleegvormen bij de huwelijkssluiting zelf. Deze laatste moeten 
de aanstaande echtgenoten attent maken op het belang van hun verbintenis en 
de echtheid van hun toestemming waarborgen. Het formalisme van de 
huwelijkstoestemming behoort tot de essentie van het huwelijk. De tussen
komst van de ambtenaar van de burgerlijke stand is onontbeerlijk. Zo het 
huwelijk niet door hem gesloten wordt, dan wordt het toch v66r hem ge
sloten. 

67. De huwelijksakte is een authentieke akte met volledige bewijskracht 
erga omnes. Dit moest het O.C.M.W. van Evere ondervinden, toen het door 
de Brusselse arbeidsrechtbank veroordeeld werd, omdat het geweigerd had 
het bestaansminimum voor gehuwden uit te keren in een geval waar de 
gerechtigden in ultimo tempore een huwelijk gesloten hadden om te ont
komen aan het bevel aan de vrouw het grondgebied te verlaten (Vreemde
lingenwet van 15 december 1980, zie infra 100 e.v.). 
De argumenten van het O.C.M.W., steunend op art. 3, 1° Vreemdelingenwet, 
volgens welke bepaling de vreemdeling, die Belgie probeert binnen te komen 
en kennelijk onvoldoende bestaansmiddelen bezit of deze niet kan verwer
ven door een wettig uitgeoefende winstgevende bezigheid teruggedreven kan 
worden door de overheden belast met de grenscontrole, kan de rechtbank niet 
vermurven. Waar het O.C.M.W. staande houdt dat de vrouw verondersteld 
mag worden het bestaansminimum niet nodig te hebben, omdat ze uit hoofde 
van kennelijk toereikende middelen rechtsgeldig op Belgisch grondgebied 
verblijft, oordeelt de rechtbank dat de terugdrijving van artikel 3 Vreemde
lingenwet geen verplichting is voor de overheid. De niet-terugdrijving is dus 
op zichzelf geen bewijs van de gegoedheid van de vreemdelinge in kwestie 
(Rb. Brussel, 8 augustus 1988, fur. Liege, 1989, 1139). 

§ 3. De eenzelvigheid van de persoon 

A. Naam 

I. De voornaam 

68. De keuze van de voornaam van een Marokkaans kind wordt naar 
Belgisch internationaal privaatrecht beheerst door zijn nationale wet. De 
Marokkaanse wet schrijft de keuze uit een vaste lijst van voornamen voor. 
W anneer de Belgische ambtenaar een voornaam geakteerd heeft, die 
- licht - verschillend is van de naam, die op de lijst voorkomt, is er 
aanleiding tot verbetering van de akte van de burgerlijke stand (Rb. Ant
werpen, 22 mei 1990, R. W., 1991-92, 308, noot). 

II. De familienaam 

a. Het recht op de naam 
69. De naam is een extrapatrimoniaal goed waaromtrent het individu een 
moreel recht, een persoonlijkheidsrecht heeft. Eenieder is gerechtigd anderen 
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te verbieden zijn naam te gebruiken. Bijgevolg, meent de voorzitter te 
Brussel, volstaat de inbreuk op het recht, opdat er opgetreden kan worden 
zonder dat enige schade bewezen moet worden. In casu gebruikte een 
werkgever in de publiciteit voor zijn bedrijf al veertien jaar de naam van 
een van zijn werknemers, kennelijk zonder dat deze daartegen bezwaar had 
aangevoerd. Na zijn ontslag wil de werknemer zijn vroegere baas laten 
veroordelen wegens het voortgezet gebruik van zijn naam. De voorzitter 
oordeelt dat de verbreking van de arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk de 
uitdoving van het recht op gebruik van de naam met zich meebrengt. Deze 
zienswijze is enigszins bevreemdend, als bij ontslag toch vermoed mag 
worden dat de verstandhouding tussen werkgever en werknemer zodanig 
verstoord is dat deze laatste zijn toestemming, desgevallend stilzwijgend, 
heeft ingetrokken. Maar de voorzitter meent kwade trouw in hoofde van de 
werknemer te kunnen ontwaren, die slechts op geldgewin zou uit zijn en dus 
misbruik maakt van zijn persoonlijkheidsrecht. De materiele schade van de 
werkgever zou namelijk in wanverhouding staan tot het moreel belang van 
de eiser. Niettemin legt de voorzitter de werkgever voor de toekomst verbod 
op om de naam nog verder te gebruiken (Voorz. Brussel, 11 februari 1991, 
J.T., 1991, 567). 

b. De verbetering van de familienaam 

70. Indien de familienaam onjuist of onvolledig vermeld wordt in de akten 
van de-burgerlijke stand, heeft-de-titularis-een-rechtsvordering-tot-verbete- . 
ring. Volgens het Hof van Cassatie laat het verschil in schrijfwijze van de 
naam tussen de voorgelegde akte van de burgerlijke stand van betrokkene en 
bepaalde akten betreffende diens voorouders geen verbetering toe, ongeacht 
het tijdsverloop tussen deze akten, indien de schrijfwijze van de geslachts
naam geen vergissing of onvolledigheid inhoudt ten opzichte van de naam 
vermeld in de geboorteakte van degene van wie de eiser zijn familienaam 
gekregen heeft (Cass., 29 oktober 1976, R.W., 1977-78, 835, noot Pintens, 
W., Arr. Cass., 1977, 251 en Pas., 1977, I, 250 en Cass., 30 januari 1987, 
R. W, 1986-87, 2357, concl. Proc.-Gen. Krings, E., Rev.Not.B., 1987, 364, 
T.Not., 1987, 34, concl. Proc.-Gen. Krings, E., J.T., 1988, 143, Arr. Cass., 
1987-88,705, concl. Proc.-Gen. Krings, E., T.Gem., 1988, 119 en Pas·., 1987, 
I, 635). 

71. Het Hof van Beroep te Brussel maakt deze rechtspraak tot de hare door 
verbetering te weigeren bij verschil van schrijfwijze in de geboorteakte van 
het kind tussen zijn naam, conform aan de naam van de vader en de schrijf
wijze van de naam van de voorvaderen in de hen betreffende akten van de 
burgerlijke stand (Brussel, 18 november 1987, J.T., 1988, 343). 

De Rechtbank te Hasselt weigert eveneens verbetering in een zaak waar eiser 
zijn familienaam, net als die van zijn broers en zussen, met gestipte ij wil 
geschreven zien, terwijl de naam van zijn vader zonder puntjes geschreven 
wordt in diens geboorteakte en met puntjes in diens huwelijksakte, zoals ook 
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het geval was voor zijn grootvader. Het vonnis wordt echter hervormd door 
het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Hof overweegt dat de woorden, die 
volgens de na-oorlogse spellingsregels met ij geschreven worden, voorheen 
veelal met ypsilon genoteerd werden. Zij werden en worden niettemin altijd 
met ,ei" -klank uitgesproken, wat maakt dat verbetering van y in ij toege
laten is (Antwerpen, 22 maart 1989, Limb. Rechtsl., 1990, 28, noot). 

72. Ook afvallig ten aanzien van de Cassatierechtspraak is de beslissing van 
de Rechtbank te Gent dd. 2 mei 1991 (R.W., 1992-93, 1244) volgens welke 
de jurisprudentie van het Hof van Cassatie slechts geldt, indien de rechter 
uitspraak moet doen op basis van onzekere documenten en niet indien 
vaststaat dat in een akte van 1854 een vergissing werd begaan. Dat geldt 
des te meer als door de verbetering vermeden kan worden dat leden van 
dezelfde familie een andere naam dragen. 

73. Het Hof van Beroep te Luik, om verbetering gevraagd in de zin van 
toevoeging van het voorvoegsel ,de'', is bereid ver in de stamboom van 
verzoekers op te klimmen om de gegrondheid te onderzoeken van hun 
bewering dat hun voorouders sedert lang en openbaar de naam droegen, 
die ze thans opeisen. Daarbij wijst het Hof alle andere voorgelegde docu
menten van akten van de burgerlijke stand als niet-beslissend van de hand. 
Ten slotte beslist het dat geen overtuigend bewijs geleverd wordt en weigert 
het de verbetering (Luik, 16 april 1991, Jur. Liege, 1991, 1112, Pas., 1991, 
II, 135, noot P.M. en Rev.Trim.Dr.Fam., 1992, 243, noot Doulliez, V.; vgl. 
Luik, 16 april 1991, Jur. Liege, 1991, 763). 
Zeker is dat de ambtenaar van de burgerlijke stand, zonder gerechtelijke 
beslissing, proprio motu, de farnilienaam niet mag verbeteren en een andere 
naam dan deze van de geboorteakte optekenen. Doet hij dat toch dan begaat 
hij aldus een fout, waarvoor hij civielrechtelijjk aansprakelijk is (Rb. Char
leroi, 16 december 1993, Jur. Liege, 1994, 305). 

74. Wijzigingen in de afstammingsstatus van een kind als gevolg van erken
ning vereisen een aanpassing van de akten van de burgerlijke stand onder 
meer wat zijn familienaam betreft. Onder de gelding van de vroegere 
afstammingswet werd beslist dat de erkenning door een Franse man van 
het overspelig kind, dat hij bij een Belgische vrouw verwekt had, geen 
verstoring inhield van de Belgische internationale orde. Het overspelig 
karakter van de afstamming kwam immers niet ten aanzien van een Bel
gische onderdaan tot uiting, wel ten aanzien van een Fransman, maar diens 
personele wet liet de erkenning toe. De vordering tot verbetering van de 
farnilienaam en de nationaliteit van het kind was derhalve ontvankelijk en 
gegrond (Rb. Brussel, 7 januari 1987, J.T., 1988, 176). 

III. De handelsnaam 

75. De handelsnaam is de naam waaronder een handelaar handel drijft. De 
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keuze van de handelsnaam is vrij. Eventueel kan de handelaar zijn familie
naam als handelsnaam aanwenden. Vereist is dan wei dat hij hierdoor geen 
verwarring sticht met een andere, voordien gevestigde handelaar, die een
zelfde of gelijkluidende handelsnaam gebruikt. 
Ben verzekeringsmakelaar, die zijn verzekeringsportefeuille en zijn han
delsnaam, die ook zijn familienaam is, overdraagt aan een opvolger, 
schendt de eerlijke handelsgebruiken, indien hij nadien weer als verzeke
ringsmakelaar aantreedt onder vermelding van zijn vroegere handelsnaam 
(Voorz. Kh. Gent, 16 februari 1988, T.G.R., 1988, 113, noot Colle, P., ,De 
overdracht van een verzekeringsportefeuille en de wet op de handelsprak
tijken"). 

B. Woonplaats 

I. De wettelijke woonplaats van de minderjarige 

76. De wettelijke regeling inzake de woonplaats van minderjarigen is in het 
verleden herhaaldelijk aangepast geworden in aansluiting op de verande
rende wetsbepalingen inzake ouderlijk gezag en minderjarigheid. Onder de 
gelding van de wet van 31 maart 1987 had de niet-ontvoogde minderjarige of 
de minderjarige van minder dan achttien jaar zijn woonplaats daar waar de 
ouders hun gemeenschappelijke verblijfplaats hadden of, indien ze niet 
samenleefden, bij de ouder die zijn goederen beheerde. De ontvoogde 
minderjarige en de minderjarige van meer dan achttien jaar - de verlaging 
van de meerderjarigheidsgrens door de wet van 19 januari 1990 lag toen 
reeds in het verschiet - kon zijn woonplaats vrij bepalen overeenkomstig 
artikel102 B.W. (art. 108 B.W.). Deze afwijkende regeling voor de categorie 
achttien tot eenentwintigjarigen stuitte in de rechtsleer op kritiek, omdat het 
contradictorisch is een niet ontvoogd en dus principieel handelingsonbe
kwaam persoon een vrije woonplaats te laten vaststellen. De vraag werd 
gesteld hoe ouders hun gezagsopdracht t.a.v. hun afzonderlijk levend kind 
moesten waarnemen (Wylleman, A., noot onder Vred. Gent, 19 oktober 
1987, T. Vred., 1988, 210). 
Conform de letter van de wet besliste de vrederechter te Gent, evenwel, dat, 
in een gezin waar grote relatieproblemen bestonden tussen de moeder en de 
achttienjarige zoon, de vrouw, met behoud van haar onderhoudsverplichting, 
haar zoon de toe gang tot haar woning kon ontzeggen en de zoon recht had op 
een eigen zelf gekozen woonplaats. Concreet hield dit in dat de minderjarige, 
ouder dan achttien, aan het ouderlijk gezag over zijn persoon ontsnapte wat 
de bepaling van zijn woonplaats betrof (Vred. Gent, 19 oktober 1987, 
geciteerd). 

II. De gekozen woonplaats 

77. De gekozen woonplaats is de fictieve woonplaats waar een persoon, 
zonder er zich noodzakelijk te bevinden, bereikt kan worden voor het 
verlijden van bijzondere akten ofhet stellen van bepaalde rechtshandelingen. 
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Zij is bijzonder en geldt slechts voor de uitvoering van die welbepaalde 
rechtshandeling waarvoor ze overeengekomen of door de wet opgelegd 
wordt. 
De gekozen woonplaats in een procedure van verzet tegen een rechterlijke 
beschikking, die beslag toelaat, geldt derhalve niet in de procedure ten 
gronde m.b.t. de geschade intellectuele rechten (Beslagr. Antwerpen, 
8 november 1988, J.T., 1989, 355). 
Krachtens artikel 39, derde lid Ger.W. houdt de keuze van woonplaats op 
gevolg te hebben, indien de lasthebber overleden is, zijn woonplaats veran
derd heeft of er zijn bedrijf niet meer uitoefent. Wanneer de gerechtsdeur
waarder, bij wie woonstkeuze gedaan werd, zijn kantoor verplaatst, kunnen 
geen betekeningen meer gebeuren aan zijn nieuwe woonplaats, zelfs indien 
deze door de tegenpartij gekend is. Een dergelijke betekening is absoluut 
nietig (Beslagr. Namen, 17 februari 1989, fur. Liege, 1989, 1039, met 
kritische voetnoot DeL., G.). 
Ook bij uitdrijving uit de gekozen woonplaats moet de gene, die woonstkeuze 
gedaan heeft, zijn nieuwe gekozen woonplaats kenbaar maken (Brussel, 
20 december 1988, Jur. Liege, 1989, 329). 

78. Het Hof van Cassatie heeft beslist dat de keuze van woonplaats in de 
akte van betekening van een gerechtelijke beslissing geldt ten aanzien van 
alle procesverhandelingen welke met die beslissing verband houden, en 
onder meer ten aanzien van de rechtsmiddelen, die ertegen kunnen worden 
aangewend (Cass., 12 december 1991, R. W., 1991-92, 1121 en Pas., 1992, I, 
296). 

III. De kieswoonplaats 

79. De kieswoonplaats van een persoon valt samen met zijn gewone ver
blijfplaats, i.e. de plaats waar hij doorgaans met zijn gezin woont. Heeft hij 
meerdere gewone verblijfsplaatsen dan is zijn hoofdverblijfplaats bepalend. 
De inschrijving in het bevolkingsregister van een gemeente schept een weer
legbaar vermoeden dat hij zijn hoofdverblijfplaats in die gemeente heeft ( vgl. 
art. 1, W. 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteits
kaarten). 
Degene, die aanvoert dat een persoon zijn hoofdverblijf niet heeft in de 
gemeente waar hij in het bevolkingsregister is ingeschreven, moet daarvan 
zulkdanig bewijs leveren, dat geen twijfel meer bestaat over de valsheid van 
de inschrijving. Deze voorwaarde is niet vervuld als geen enkel stavingsstuk 
wordt voorgelegd, geen onpartijdige getuigen werden gehoord en er geen 
reden is om te twijfelen aan de degelijkheid van het administratief onderzoek 
dat door de gemeente werd ingesteld. Zelfs indien een bijkomend onderzoek 
wordt bevolen kan de verweerder niet verplicht worden informatie over zijn 
priveleven mee te delen (Cass., 20 december 1988, T.Gem., 1989, 275 en 
Pas., 1989, I, 452). 
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Ook deze problematiek is thans opgelost door artikell van de wet van 30 juli 
1991: het bepalende criterium voor de hoedanigheid van kiezer is voortaan 
de inschrijving in de bevolkingsregisters. 

C. Het geslacht 

I. De evolutie 

80. Ret geslacht van een persoon wordt bepaald door in- en uitwendige 
lichamelijke en psychische kenmerken (genetische, gonadische, morfologi
sche, hormonale en psychologische factoren), die doorgaans concorderen tot 
een welbepaald geslacht. van oudsher is het gebruikelijk het geslacht bij de 
geboorte te bepalen op grond van de gemakkelijk vaststelbare uitwendige 
lichaamskenmerken. Meestal stelt dit onvolledig geslachtsonderzoek geen 
probleem, omdat het uitwendige geslacht veelal samenvalt met het geslacht 
gevormd door de totaliteit van de in- en uitwendige kenmerken. Voor een 
bepaalde categorie van personen, de inter- en transseksuelen, blijkt deze 
oppervlakkige geslachtsbepaling na verloop van jaren evenwel niet correct, 
hetzij omdat de geslachtskenmerken, in hun geheel genomen, verdeeld zijn 
over de beide geslachten, hetzij omdat het psychisch geslacht verschilt van 
het fysiek geslacht. 
De geoorloofdheid van medische behandelingen, die erop gericht zijn het 
ogenschijnlijke geslacht aan te passen aan het correcte of werkelijk beleefde 
geslacht;staat-nietmeer-principieelter discussie~Tegen-de-aanpassing-van-de 
akten van de burgerlijke stand aan de geslachtsverduidelijking of -wijziging 
is veellanger bezwaar aangevoerd. Na opeenvolgende fasen van afgewezen 
verzoeken tot verbetering, toegelaten verbetering bij geslachtsverduidelij
king van interseksuelen en toegelaten verbetering bij geslachtsverandering 
van transseksuelen (Rb. Charleroi, 7 mei 1987, fur. Liege, 1988, 1471; Rb. 
Luik, 11 mei 1990, J.T., 1990, 760), is de rechtspraak ertoe gekomen een 
vordering van staat toe te laten tot vaststelling van de geslachtsverandering in 
geval van transseksualiteit (Maertens, A., ,Transseksualiteit naar Belgisch 
recht", T.P.R., 1992, 297-336; Meulders-Klein, M.T., ,La verite et le sexe. 
A propos du transsexualisme", T.B.B.R., 1989, 5 e.v. Over de hele proble
matiek: Willekens, H., ,Vrouwelijkheid, Mannelijkheid en recht", Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1991, 515 p.). 

II. Transseksualiteit 

81. Een aantal uitspraken illustreren t.a. v. transseksuelen de opvatting dat de 
vordering tot verandering van de geslachtsvermelding in de geboorteakte 
geen vordering tot verbetering van de akten van de burgerlijke stand is, maar 
een vordering van staat tot vaststelling van de geslachtsaanpassing. Zij 
stellen dat het beginsel van onbeschikbaarheid van de staat niet geschonden 
wordt door het aanvaarden van een therapeutisch verantwoorde geslachte
lijke ingreep, onder toezicht van de rechter, indien deze aanpassing op een 
van nature gedetermineerde wilsbeschikking van het individu berust. Om de 
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geslachtelijke voorbestemdheid te controleren en de geslachtscorrectie na te 
gaan doet de rechtbank een beroep op medisch deskundig advies, meestal in 
de vorm van een voorafgaandelijk deskundigenonderzoek, soms blijkend uit 
schriftelijke verklaringen van artsen en/of psychiaters (Rb. Brussel, 16 april 
1986, T.B.B.R., 1989, 47, noot Meulders-Klein, M.-T., geciteerd en Rev.
Trim.Dr.Fam., 1987, 290; Rb. Brussel, 7 december 1988, J.T., 1989, 93; 
Antwerpen, 27 april 1988, R. W., 1988-89, 614, noot A.V.; Rb. Tongeren, 
2 oktober 1989, T.B.B.R., 1990, 165; Antwerpen, 29 juni 1988, Pas., 1989, 
II, 12; Rb. Mechelen, 12 april 1990, T.B.B.R., 1991, 172; Rb. Mechelen, 
31 mei 1990, R. W., 1990-91, 510, noot Gerlo, J., ,Transseksualiteit, wet
gevende tussenkomst overbodig?"; Rb. Turnhout, 12 november 1992, 
Turnh.Rechtsl., 1992, 157). 

De rechtbank te Dendermonde verantwoordt haar beslissing onder verwij
zing naar de maatschappelijke vereiste dat de burgerlijke stand een waar
heidsgetrouwe weergave is van de realiteit (Rb. Dendermonde, 1 december 
1989, T.B.B.R., 1990, 163; vgl. maar i.v.m. een vordering tot verbetering: 
Rb. Luik, 11 mei 1990, J.T., 1990, 760). De Rechtbank te Mechelen steunt 
haar beslissing op bet blijvend en onomkeerbaar bezit van de nieuwe staat 
(Rb. Mechelen, 31 mei 1990, geciteerd). Volgens de rechtbanken te Gent en 
Antwerpen wordt een inbreuk gepleegd op artikel 8 E.V.R.M. door een 
transseksueel te verplichten een juridisch geslacht te behouden dat niet 
met zijn biologisch geslacht overeenstemt (Rb. Antwerpen, 18 december 
1990, T.B.B.R., 1991, 280; Rb. Gent, 19 december 1991, T.G.R., 1992, 147; 
vgl. HofMensenrechten, 25 maart 1992, (B.t.Frankrijk), Liga, 1992, afl. 5-6, 
23, Ars Aequi, 1992, katern 44, 2019, N.J. B. (Bijlage), 1992, 391, R. U.D.H., 
1992, 316 en Human Rights Law Journal, 1992, 358). Het Hofvan Beroep te 
Antwerpen voert nog aan, rninder overtuigend, dat er een onverbrekelijk met 
de persoon verbonden recht op erkenning van zijn geslacht zou bestaan, dat 
het bestempelt als een algemeen rechtsbeginsel (Antwerpen, 29 juni 1988, 
geciteerd). 

82. Terwijl de Rechtbank te Brussel beslist, dat, bij gebrek aan specifieke 
wetsbepalingen terzake, de rechtzoekende de verandering van zijn voor
naam, met toepassing van de wet van 15 mei 1987, aan de Koning moet 
vragen (Rb. Brussel, 16 april1986, geciteerd)- wat de meesten ook doen -, 
staat de Rechtbank te Dendermonde, met de gerechtelijke vaststelling van 
het gewijzigd geslacht, meteen de verandering van voornaam toe (geciteerd). 

83. De Rechtbank te Brussel preciseert tevens dat het toelaten van de 
vordering van staat slechts kan leiden tot een kantmelding in de akte, die 
de nieuwe staat vaststelt en niet tot het opstellen van een nieuwe geboor
teakte (Rb. Brussel, 16 april 1986, geciteerd). 

84. Omdat de vordering van staat de openbare orde raakt en de willekeurige 
wijziging van de authentieke akten van de burgerlijke stand de openbare orde 
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verstoort, is het hoger beroep van het openbaar rninisterie ter voorkorning 
van mogelijke rnisbruiken toelaatbaar (Antwerpen, 27 april 1988, geciteerd; 
vgl. Rb. Gent, 19 december 1991, geciteerd). 

85. Een Frans vonnis, dat vaststelt dat een persoon, die bij de burgerlijke 
stand geboekstaafd staat als zijnde van het mannelijk geslacht voortaan 
vrouw is, verstoort nochtans niet de Belgische intemationale openbare orde 
en dient dus in Belgie erkend te worden. De Belgische ambtenaar van de 
burgerlijke stand is, onder verbeurte van een dwangsom, verplicht aan de in 
Belgie verblijvende vreemdelinge een identiteitskaart af te leveren en haar in 
te schrijven in het vreemdelingenregister conform haar geslachtswijziging 
(Rb. Bergen, 15 november 1989, Jur. Liege, 1990, 1175, noot P.H.). 

III. Interseksualiteit 

86. Naast de nieuwe opvattingen omtrent de geslachtsaanpassing van 
transseksuelen blijft de rechtspraak het verzoek tot verbetering van de 
geboorteakte van interseksuelen inwilligen op grond van de overweging 
dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich vergist heeft door af te 
gaan op de uiterlijke kentekenen op het ogenblik van de geboorte (Rb. 
Bergen, 17 januari 1990, Jur. Liege, 1990, 1174, noot). Ook hier is een 
medische expertise gebruikelijk (Rb. Bergen, 11 mei 1988, Jur. Liege, 1990, 
11_70). 

IV. Evaluai:ie 

87. De versoepeling in de rechtspraak t.a.v. transseksuelen moet goedge
keurd worden. Toch blijft de vraag of trans- en interseksuelen, hoewel 
medisch verschillend, niet, in het recht, op dezelfde manier moeten be
handeld worden en derhalve aanspraak zouden moeten kunnen maken op 
een vordering van staat. Achteraf bekeken en rekening gehouden met het 
feit dat het geslacht een conglomeraat van kenmerken is, zijn beide cate
gorien van bij de geboorte immers van onbepaald geslacht. Grondig inge
zien doet het er weinig toe of het aileen de psychische geslachtsfactor, dan 
wei een of meerdere van de fysieke geslachtskenmerken zijn, die afwijken 
van het ogenschijnlijk geslacht. Door de medische tussenkomst wordt de 
,man" een vrouw en de ,vrouw" een man. Overigens kan zowel bij inter
als bij transseksualiteit de rechtsgeldigheid verdedigd worden van een vorde
ring tot verbetering van de akte van de burgerlijke stand. In beide gevallen 
stroken de vermeldingen in de geboorteakte niet met het werkelijk geslacht 
zoals dat later in zijn globaliteit tot uiting komt en met medische hulp 
gereconstrueerd wordt. Zodoende werd er een objectieve vergissing begaan, 
die- ook al was zij bij transseksualiteit, op het ogenblik waarop zij begaan 
werd, onoverkomelijk - hersteld moet worden ex tunc. Misschien kunnen 
deze overwegingen voor een verdere evolutie van de rechtspraak in aanmer
king komen. 

2112 



D. De nationaliteit 

I. De nieuwe wetsbepalingen 

88. In de periode waarop dit rechtspraakoverzicht betrekking heeft, werden 
bepaalde artikelen van het W etboek van Belgische nationaliteit van 28 juni 
1984 gewijzigd door de wetten van 22 mei 1991 (B.S., 6 juli 1991) en 13 juni 
1991 (B.S., 3 september 1991) (zie ook de ministeriele omzendbrieven van 
4 mei 1992, B.S., 22 mei 1992, 11.971 en 8 november 1991, B.S., 7 december 
1991, 27.717). Laatstgenoemde wet zorgde voor een gedeeltelijke hemum
mering. Zij heeft de verwerving van de Belgische nationaliteit versoepeld in 
overeenstemming met de politiek van integratie t.a.v. migranten van de 
tweede en derde generatie (Lambein, K., ,De wet van 13 juni 1991 tot 
wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit", S.E. W., 1991, 
548-550; Lienard-Ligny, M., ,Nationalite beige. Les lois de 1991", Rev. 
Dr.Etr., 1991, 325-335; Meulders, E., ,Het wetboek van de Belgische 
nationaliteit wordt gewijzigd", De Burg.St., 1991, 343-351; Verwilghen, 
M. en Debroux, C., ,Le nouveau visage de la nationalite beige", J. T., 1992, 
2-12; Closset, Ch., ,Traite de la nationalite en droit beige'', Brussel, Larcier, 
1993, 531 p.). 

89. Overeenkomstig het gewijzigde artikel11 W.B.N. krijgt het kind, dat in 
Belgie geboren wordt uit vreemde ouders van wie minstens een zelf ook in 
Belgie geboren is (migrantenkind van de derde generatie ), van rechtswege de 
Belgische nationaliteit. Daartoe dienen drie voorwaarden vervuld te zijn. 
Primo moet de in Belgie geboren ouder gedurende vijf jaar in de loop van de 
tien jaar voorafgaand aan de geboorte van het kind zijn hoofdverblijf in 
Belgie gehad hebben. Secunda mag het kind nog niet door derden geadop
teerd zijn vooraleer de afstamming ten aanzien van de betrokken ouder wordt 
vastgesteld. Tertia dient de afstamming vastgesteld te zijn vooraleer het kind 
achttien jaar is. 

De toekenning van rechtswege van de Belgische nationaliteit geldt ook ten 
voordele van het in Belgie geboren kind, dat, vooraleer het achttien is, 
geadopteerd wordt door een vreemdeling, die zelf in Belgie geboren is. 
Het Wetboek van Belgische Nationaliteit tracht apatridie te voorkomen door 
in artikel 10 te bepalen dat het kind, dat in Belgie geboren wordt en dat op 
gelijk welk ogenblik v66r de leeftijd van achttien jaar, staatloos zou zijn als 
het de Belgische nationaliteit niet zou krijgen, Belg is. Om deze reden heeft 
een kind de Belgische nationaliteit, als het in Belgie geboren is, niet de 
Chileense nationaliteit van zijn moeder, omdat het niet in Chili is geboren en 
zijn vader een politiek vluchteling is die in Belgie woont (Rb. Nijvel, 
9 oktober 1990, T.B.B.R., 1991, 410). 

90. Het vreemde kind dat in Belgie geboren wordt ( =vreemdeling van de 
tweede generatie) krijgt ook de Belgische nationaliteit, zij het dat hiertoe een 
verklaring dient afgelegd v66r de ambtenaar van de burgerlijke stand 
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(art. 11bis W.B.N.). De verklaring moet gebeuren v66r het kind twaalf wordt. 
De ouders (of adoptanten) moeten hun hoofdverblijfplaats in Belgie hebben 
gehad gedurende minstens tien jaar voorafgaand aan de verklaring en het 
kind zelf moet sedert zijn geboorte zijn hoofdverblijf hebben gehad in 
Belgie. 

De verklaring kan ook worden afgelegd ten aanzien van een migrant van de 
derde generatie, die niet van rechtswege Belg is geworden we gens niet vervul
ling van de verblijfsvereiste in hoofde van zijn in Belgie geboren ouder. 

De Procureur des Konings heeft twee maanden de tijd om zich te verzetten 
tegen de toekenning van de Belgische nationaliteit, indien de verklaring niet 
in het belang van het kind wordt gedaan. De burgerlijke rechtbank oordeelt 
over de gegrondheid van het verzet. 

Het gegeven dat in bestuurlijk opzicht het verblijf van de ouders zelf precair 
is - nl. gebonden aan een studieverblijf - belet niet de ontvankelijkheid 
van de nationaliteitsverklaring van het kind. De rechtbank moet enkel nagaan 
of de voorwaarden in hoofde van het kind vervuld zijn en zich niet bekom
meren om gebeurlijke neveneffecten van de verklaring t.a.v. andere perso
nen, o.m. op het vlak van gezinshereniging (Rb. Namen, 10 februari 1993, 
Jur. Liege, 1993, 788, obs. Ch.E.P.). Dit vonnis werd bevestigd in beroep 
(Luik, 30 septemer 1993, Jur. Liege, 1994, 170). 

91. De wet van 13 juni 1991 voegt een artikel 12'bis WBN in dat de 
verkrijging van de Belgische nationaliteit door het afleggen van een natio
naliteitsverklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand invoert. De 
nationaliteitsverklaring staat open voor vreemdelingen, die in Belgie gebo
ren zijn en er sedertdien onafgebroken hun hoofdverblijf hebben. Migranten 
van de tweede generatie kunnen zo op een meer eenvoudige wijze dan langs 
gerechtelijke weg of via een wetgevende procedure Belg worden. 

De verklaring kan ten vroegste afgelegd worden wanneer de betrokkene 
achttien wordt. Hij moet ze bovendien afleggen v66r zijn dertigste verjaar
dag. 

Ook hier heeft de Procureur des Konings een recht van verzet, wanneer er 
een beletsel is wegens gewichtige feiten eigen aan de persoon van de 
gegadigde. De rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak over het verzet. 
De nationaliteitsverklaring heeft gevolg vanaf haar inschrijving in de regis
ters van de burgerlijke stand. 

92. De Wet van 13 juni 1991 heeft ook artikel 23, § 1 WBN dusdanig 
gewijzigd dat voortaan de Belgen, die hun nationaliteit niet hebben verkre
gen van een ouder, die Belg was op de dag van hun geboorte en de Belgen 
wier nationaliteit niet werd toegekend op basis van artikel 11, van hun 
Belgische nationaliteit kunnen vervallen worden verklaard, indien zij emstig 
tekortkomen aan hun verplichtingen als Belgische burger. 
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93. Artikel 29, overgangsbepaling in het Wetboek van Belgische natio
naliteit, bepaalt dat de inwerkingtreding van de artikelen 8 tot 10 WBN 
(toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van de nationaliteit van 
vader of moeder) niet tot gevolg heeft dat de Belgische nationaliteit wordt 
toegekend aan de vreemdeling, die op bet tijdstip van die inwerkingtreding, 
i.e. 1 januari 1985, de voile leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Deze 
vreemdeling kan slechts Belg worden na met goed gevolg een van de 
verkrijgingsprocedures van bet Wetboek van Belgische nationaliteit door
lopen te hebben. 

Over deze aangelegenheid velde de Raad van State een arrest in de volgende 
casus. Een kind wordt geboren in Belgie onder de gelding van de vroegere 
afstammingswet als bet natuurlijk kind van een Belgische vrouw en een 
Marokkaanse man. Het wordt eerst erkend door de man, dan door de vrouw 
en vervolgens gewettigd door hun later huwelijk. Nadat bet kind achttienjaar 
is geworden en inmiddels voor meerdere misdrijven veroordeeld is gewor
den, wordt een uitzettingsbesluit genomen, waartegen de betrokkene opkomt 
met bet argument dat hij een Belgische onderdaan is. Luidens artikel 8, § 1, 
1° WBN zou hij thans inderdaad Belg zijn. Hij valt echter onder de uitzonde
ringsbepaling van artikel 29 WBN, zodat de Raad van State teruggrijpt naar 
de artikelen 2 en 3 van de bij K.B. van 14 december 1932 gecoordineerde 
wetten op de nationaliteit. Uit artikel 2 volgt dat een kind slechts de 
Belgische nationaliteit verkrijgt wanneer die de nationaliteit is van de 
eersterkennende ouder. Uit artikel 3 volgt dat een kind slechts de Belgische 
nationaliteit van zijn vader verkrijgt, indien bet tijdens zijn minderjarigheid 
gewettigd wordt. In casu is geen van beide hypothesen aanwezig. Het feit dat 
de eiser intussen bij toepassing van artikel 13 e.v. WBN een verklaring van 
nationaliteitskeuze heeft afgelegd, verandert niets aan zijn status, nu de 
rechtbank zich nog niet uitgesproken heeft over de inwilliging (R.v.St., 
nr. 28.618, 20 oktober 1987, Ann.Dr.Liege, 1988, 33, met kritische noot 
Gothot, P., ,La lettre et l'esprit"). 

II. De nationaliteitskeuze of optie 

94. Overeenkomstig artikel 15 W.B.N. moet de verklaring van nationali
teitskeuze afgelegd worden voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de plaats waar de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft (over de nationali
teitskeuze zie Sluys, E., ,Het gerechtelijk toezicht op de nationaliteits
keuze", T.P.R., 1991, 1089-1137). De uitdrukking ,hoofdverblijf" verwijst 
naar de voomaamste effectieve en werkelijke verblijfplaats, i.e. waar be
trokkene feitelijk leeft, ongeacht de plaats van de inschrijving in bet bevol
kingsregister. Wanneer de optant zijn verklaring dienvolgens v66r de ,ver
keerde" ambtenaar van de burgerlijke stand afgelegd heeft en de wettelijke 
termijn om een geldige verklaring af te leggen inmiddels verstreken is, kan 
de rechtbank geen verlenging toestaan. De wettelijke bepalingen inzake 
nationaliteit raken immers de openbare orde, omdat ze betrekking hebben 
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op de staat van de personen. De overtreding ervan wordt gesanctioneerd door 
nietigheid (Brussel, 3 november 1987, R.W., 1987-88, 779). 

95. De vreemdeling, die door nationaliteitskeuze Belg wil worden, moet 
getuigen van een redelijk wil tot integratie, niet zozeer in zijn verklaringen 
dan wel in zijn gedragingen. 

Uit de vasts telling dat de verklaring in de voorbereidende werken van de wet 
van 1984 dat de vreemdeling niet de bewijslast van zijn integratie draagt, niet 
werd overgenomen in de wettekst en uit de zinsnede in artikel15, § 2 W.B.N. 
dat de rechtbank de inwilliging van bet verzoek moet weigeren als de 
integratiewil onvoldoende is, besluit bet Hof van Beroep te Bergen tot de 
toepasselijkheid van artikel 870 Ger.W.: iedere partij moet bet bewijs 
leveren van de feiten, die ze aanvoert. W anneer de vreemdeling, ongeacht 
bet gebruik van de Franse taal in zijn huiskring, geen contact heeft . met 
Belgische milieus, geen deel uitmaakt van enige Belgische vereniging doch 
slechts zijn landgenoten frequenteert en de gebruiken en gewoonten van zijn 
land gestand blijft doen, manifesteert hij geen voldoende integratiewil 
(Bergen, 30 maart 1988, Jur. Liege, 1988, 924 en T. Vreemd., 1988, 19). 

Ook een vreemdeling, die bier te laude militant is van de Palestijnse bevrij
dingsbeweging en in die sector professioneel actief is, getuigt niet van 
voldoende integratiewil om tot het Belgisch staatsburgerschap toegelaten 
te worden. Er is een duidelijk verschil tussen bet persoonlijk engagement in 
filimtropische orgairisaties, zelfs niet enige-politiek achtergioiid, die eeri 
buitenlands regime ongunstig gezind zijn en het deel hebben aan internatio
naal gecoordineerde politieke acties op hoog niveau waardoor ingegrepen 
wordt in een vreemde staatsorde (Rb. Brussel, 15 maart 1989, Jur. Liege, 
1989, 750). 

Een verklaring van nationaliteitskeuze afgelegd om gemakkelijker toegang 
te krijgen tot bet Belgisch beroepsleven getuigt volgens de Rechtbank te 
Charleroi niet van voldoende integratiewil, terwijl bet Hof van Beroep te 
Bergen in een soortgelijke hypothese wel voldoende integratiewil terugvindt 
(Rb. Charleroi, 29 september 1988, T. Vreemd., 1989, 24; Bergen, 20 decem
ber 1988, T. Vreemd., 1989, 25, noot Mignon, E., ,Verwerven van de Bel
gische nationaliteit: enkele bemerkingen bij de toepassing van de nieuwe 
nationaliteitswet 4 jaar na de inwerkingtreding' ').De rechter, die zijn beslis
sing over de inwilliging van de nationaliteitskeuze twee jaar opschort om de 
integratiewil te kunnen toetsen, begaat rechtsweigering. Wanneer de vreem
deling sedert zijn geboorte in Belgie woont, er regelmatig werkt, een van de 
landstalen spreekt, geen veroordelingen opgelopen heeft en momenteel van 
goed gedrag en zeden is, kan uit bet bestaan van een hem betreffend 
geseponeerd strafdossier niet afgeleid worden dat hij niet in de Belgische 
samenleving gei'ntegreerd is of onvoldoende moraliteitswaarborgen biedt 
(Brussel, 26 september 1989, Jur. Liege, 1989, 1503, noot P.H.). 

96. De rechtbank van eerste aanleg dient de inwilliging van bet verzoek tot 
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nationaliteitsverkrijging door optie te weigeren, indien een beletsel bestaat 
wegens gewichtige feiten, eigen aan de persoon van de vreemdeling (art. 15, 
§ 2 W.B.N.). Als dusdanig worden beschouwd de veroordeling tot zware 
straffen of de uitzetting uit het Rijk, alsook de veroordeling wegens strafbare 
feiten, zoals vluchtmisdrijf, die van misprijzen t.a.v. de Belgische wetten en 
gewoonten doen blijken (Brussel, 17 januari 1989 en 10 januari 1989, Jur. 
Liege, 1989, 751-752). Opdat gewichtige feiten voorhanden zouden zijn, is 
evenwel geenszins vereist dat de vreemdeling strafrechtelijk veroordeeld 
werd. Wanneer vervolging werd ingesteld, doch de strafrechter heeft moeten 
vaststellen dat verjaring is ingetreden, kan de burgerlijke rechter de zwaar
wichtigheid van de feiten, (m.n. vervalsing, heling, onwettig verblijf en 
bendevorming) in aanmerking nemen om de inwilliging van de nationali
teitskeuze af te wijzen. 

III. De met een Belg gehuwde vreemdeling 

97. De vreemdeling, die huwt met een Belg, kan door een overeenkomstig 
artikel 15 W.B.N. afgelegde en ingewilligde verklaring de staat van Belg 
verkrijgen (art. 16, § 2 W.B.N.). Daartoe is onder meer vereist dat de 
echtgenoten gedurende een wettelijk bepaalde termijn in Belgie samenleven. 
De samenleving dient niet aileen te bestaan op het ogenblik van de verkla
ring, maar moet gedurende heel de verdere procedure volgehouden worden 
(Luik, 28 juni 1988, J.T., 1989, 381 en Jur. Liege, 1988, 1470). Indien de 
vree:rildeling zijn echtgenote verlaten heeft, definitief met haar wil breken en 
reeds in het buitenland verblijf houdt, niettegenstaande hij nog in Belgie 
ingeschreven is, voldoet hij niet meer aan de wettelijke voorwaarden (Brus
sel, 12 mei 1987, R.W., 1987-88, 715). Het Hof van Beroep te Gent, 
daarentegen, oordeelt dat er samenwoning moet zijn op het tijdstip van de 
verklaring, maar niet noodzakelijk bij de inwilliging ervan (Gent, 19 juni 
1990, Rev.Dr.Etr., 1991, 130 en T.G.R., 1991, 3). Volgens het Hof van 
Beroep te Brussel telt de feitelijke samenwoning v66r het huwelijk niet mee 
voor de berekening van de wettelijke samenlevingsperiode (Brussel, 3 januari 
1989, Pas., 1989, II, 165, voetnoot A.K.). 

98. Ook de vreemde echtgenoot van een Belg, die de Belgische nationaliteit 
wenst te verkrijgen, moet blijk geven van een werkelijke wil tot integratie. Er 
mogen in zijn hoofde geen gewichtige persoonlijke feiten bestaan, die de 
nationaliteitsverkrijging in de weg staan. ,Gewichtige persoonlijke feiten'' 
is niet synoniem van ,strafrechtelijke veroordeling". Ben strafrechtelijke 
veroordeling is noch vereist noch voldoende om de inwilliging van de 
nationaliteitsverklaring te weigeren. Overigens is voorbeeldig gedrag nog 
geen bewijs van integratie (Luik, 21 maart 1989, Jur. Liege, 1989, 1502). De 
integratiewil is niet aanwezig als de vreemdeling geen van de landstalen 
beheerst en enkel Engels spreekt. Om hem in de gelegenheid te stellen dit 
tekort weg te werken kan de uitspraak over de inwilliging van de nationali
teitskeuze enige tijd (i.e. een jaar) opgeschort worden (Rb. Brussel, 18 mei 
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1988, fur. Liege, 1988, 1479; inzake opschorting vgl. Brussel, 26 september 
1989, fur. Liege, 1989, 1503, noot P.H.). Een perfecte kennis van een 
landstaal is niet vereist. Ook een rudimentaire, maar verbeterende kennis 
volstaat, zoniet zouden rninder begaafde of stomme vreemdelingen van 
nationaliteitsverkrijging uitgesloten worden (Rb. Namen, 2 mei 1990, fur. 
Liege, 1990, 899). Met een soortgelijke argumentering willigt het Hof van 
Beroep te Brussel de nationaliteitsverklaring in van een Pakistaanse vrouw, 
die nauwelijks Frans spreekt, maar slechts tot veertien jaar school gelopen 
heeft en geen gelegenheid heeft gehad zich verder te bekwamen, omdat ze 
vijf kinderen moest opvoeden. Het Hof vindt steun voor zijn beslissing in het 
feit dat de wet slechts de wil tot integratie vereist, zonder duidelijk te eisen 
dat de integratie werkelijk voltrokken is (Brussel, 16 januari 1992, Pas., 
1992, II, 15). 
De vreemdeling, die zijn Belgische diploma's wil valoriseren door zich als 
werkzoekende in te schrijven en met zijn Belgische echtgenote aan het 
cultureel leven deelneemt, getuigt van voldoende integtatiewil (Rb. Luik, 
17 april 1989, fur. Liege, 1989, 1504). Dat geldt ook voor de vreemdeling, 
die al zeven jaar onafgebroken in Belgie woont en vast werk heeft. De niet 
bewezen bewering dat hij hoofdzakelijk met Noord-Afrikanen omgaat, doet 
daar niets aan af. Ook kan niet geeist worden dat hij nog een andere landstaal 
dan het Frans zou kennen, als een groot deel van de Belgen zelf deze 
voorwaarde niet vervult (Rb. Brugge, 10 oktober 1989, R. W, 1990-91, 
1070). 

IV. De naturalisatie 

99. De vreemdeling, die geen voorafbestaande nauwe band met Belgie 
heeft, kan Belg worden door naturalisatie, i.e. een akte van de wetgevende 
macht (art. 18 e.v. W.B.N.). 
W anneer de aanvraag tot naturalisatie werd ingediend v66r de inwerkingtre
ding van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, blijft zij onderworpen 
aan het K.B. van 14 december 1932 (art. 26, § 1 W.B.N.). Krachtens 
artikel 17 van de bij dit Koninklijk Besluit gecoordineerde wetten moest 
een naturalisatieakte binnen twee maanden na de betekening voor over
schrijving overgelegd worden door de belanghebbende aan de ambtenaar 
van de burgerlijke stand. Deze termijn was een vervaltermijn en dus niet 
verlengbaar. Zoals hoven reeds gemeld, zijn de wettelijke bepalingen inzake 
nationaliteit immers van openbare orde (Brussel, 1 maart 1988, R. W, 1988-
89, 546). 

§ 4. Het statuut van de vreemdeling 

A. Algemeen overzicht van de wettelijke regeling 

100. De wet van 15 december 1980 en het K.B. van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen geven aanleiding tot heel wat rechtspraak. 
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Ook de wetgever sleutelt voortdurend aan het vreemdelingenrecht ter uitvoe
ring van nieuwe politieke beleidsmaatregelen (X., ,Het migrantenbeleid van 
de Vlaamse Executieve", De Gem., 1989, 227-241; Cartier, J., Droits des 
refugies, Brussel, Story-Scientia, 1989, 409 biz.). 

Verscheidene ministeriele ornzendbrieven geven nadere instructies voor de 
toepassing van de wetgeving (o.m. M.O. Justitie, 16 september 1988, be
treffende het overmaken van inlichtingen en documenten tussen de gemeen
tebesturen, het Rijksregister en het Bestuur van de Openbare Veiligheid
Dienst Vreemdelingenzaken, B.S., 13 oktober 1988; M.O. Vlaamse Gemeen
schap, 7 december 1988, betreffende problemen i.v.m. vluchtelingen, B.S., 
24 december 1988; M.O. Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt, 11 januari 
1989, betreffende Stad Brussel en gemeenten van het Duits taalgebied. 
Problemen betreffende vluchtelingen- Gemeentebelastingen, B.S., 31 januari 
1989; M.O. Justitie, 13 maart 1989, betreffende de procedure tot aanvraag 
van het statuut van politiek vluchteling, B.S., 5 april 1989; M.O. Brusselse 
Gewest, 24 april 1989, betreffende belasting op het afleveren van admini
stratieve stukken aan vreemdelingen, B.S., 23 mei 1989; M.O. Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Binnen
landse Zaken en Ambtenarenzaken, 24 september 1992 betreffende de regi
stratie van bepaalde categorieen van vreemdelingen die houder zijn van 
speciale verblijfsdocumenten, B.S., 9 oktober 1992). 

Bij K.B. van 7 maart 1989 (B.S., 11 maart 1989, 4606) worden een Koninklijk 
Commissaris en een Adjunct Koninklijk Commissaris voor het migrantenbe
leid benoemd. Hun taak zallater overgenomen worden door het Centrum voor 
gelijke kansen en racismebestrijding. Een besluit van de Franse Gemeen
schapsregering dd. 21 februari 1989 voorziet in de oprichting van een Ad
viescommissie voor de integratie van de jongeren van vreemde afkomst. Deze 
commissie krijgt als opdracht, uitgaande van de werken en onderzoeken, die 
op dat gebied reeds verwezenlijkt werden, een studie te maken, die moet 
toelaten een gecoordineerd beleid uit te werken (B.S., 13 april 1989, 6257). 
Een ander besluit van 20 december 1989 past de samenstelling aan van de 
Adviesraad voor de bevolkingsgroepen van vreemde afkomst van de Franse 
Gemeenschap, opgericht bij besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 
9 oktober 1986 (B.S., 8 mei 1990). Een besluit var1 de Vlaamse Gemeen
schapsregering van 18 juli 1990 bepaalt de voorwaarden inzake erkenning en 
subsidiering van integratiecentra voor migranten. Naast de regionale en lokale 
integratiecentra wordt de erkenning in het vooruitzicht gesteld van een Vlaams 
centrum voor integratie van migranten, opgericht in de vorm van een V.Z.W. 
(B.S., 1 december 1990, 22.423). 

Het besluit van 18 juli 1990 wordt gewijzigd bij besluiten van 7 november 
1990, 12 december 1990, 6 maart 1991 en 13 november 1991. Een besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dd. 11 oktober 1990 kent een 
bijzondere toelage toe aan de gemeenten voor de bevordering van de 
integratie en van het samenleven van de verschillende lokale gemeenschap
pen gewijzigd bij besluit van 18 juli 1991, B.S., 30 augustus 1991, 18914). 
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B. De verschillende maatregelen 

I. Toegang, verblijf en vestiging 

101. De Vreemdelingenwet maakt een onderscheid tussen de toe gang tot het 
Belgisch grondgebied met kort verblijf(art. 2 e.v.), het verblijfvan meer dan 
drie maanden (art. 9 e.v.) en de vestiging (art. 14 e.v.). Thans is het de 
Minister, die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, die hiertoe 
toelating of machtiging geeft. 

102. Bepaalde bevoorrechte vreemdelingen worden van rechtswege tot een 
verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten (art. 10 Vreemde
lingenwet). Dit is onder meer het geval voor de vreemdeling, die de echt
genoot is van een tot verblijf of vestiging gemachtigde vreemdeling en die 
met deze laatste in Belgie komt samenleven (art. 10, 4°) zolang de effectieve 
samenwoning en de wil tot samenwonen bestaan (R.v.St., nr. 33.275, 
20 oktober 1989, T. Vreemd., 1990, 58, 16 en R.v.St., nr. 33.452, 24 november 
1989, T. Vreemd., 1990, 18, beide met kritische noot Taveme, M., ,De 
interpretatie van het feitelijk gegeven ,samenwonen'' in de Vreemdelingen
wet". Vereist is wel dat eerstgenoemde in het bezit is van de documenten 
nodig voor een regelmatige toe gang tot hetland (R.v.St., nr. 38.424, 7 januari 
1992, Rev.Dr.Etr., 19n, 18; R.A.C.E., 1992, z.p. en T.Vreemd., 1992, 74). 
De overheid moet binnen een redelijke tenmjn gevolg geven aan de ver
blijfsaanvraag van de betrokkene en, naderhand, aan zijn verzoek tot herzie
ning. Wanneer de overheid meer dan twee jaar gewacht heeft tot de echtge
noten intussen uit elkaar gegaan zijn om om die reden de aanvraag af te 
wijzen en het verzoek tot herziening reeds anderhalf jaar hangend is, kan de 
Belgische Staat onder verbeurte van een dwangsom veroordeeld worden, 
alsnog een beslissing te treffen binnen een bepaalde termijn (Rb. Luik, 
9 oktober 1991, T. Vreemd., 1992, 186). 
De zus van een vreemdeling kan niet bij toepassing van artikel 10, 4° 
Vreemdelingenwet het recht op gezinshereniging inroepen om van het ver
blijfsvoorrecht te genieten (R.v.St., nr. 28.800, 17 november 1987, T.B.P., 
1988, 627), zijn minderjarige kinderen ten laste, die met hem komen samen
leven, wei (R.v.St., nr. 35.267; 26 juni 1990, Adm.Publ., 1990, 114, Rev. 
Dr.Etr., 1991, 129 enR.A.C.E., 1990, z.p.). Samenleving is niet vereist als zij 
wegens hospitalisatie, opsluiting of een plaatsingsmaatregel onmogelijk is 
(R.v.St., nr. 35.269, 26juni 1990,Adm.Publ., 1990, 114, R.A.C.E., 1990, z.p. 
en Rev.Dr.Etr., 1991, 123). Het kind kan daarentegen niet van de gezins
herenigingsbepaling genieten, als samenleving uitgesloten is, omdat de 
ouders gescheiden Ieven. Indien dit gegeven voldoende uit het administratief 
dossier blijkt, moet de Minister zijn beslissing niet nog eens formeel moti
veren (R.v.St., nr. 35.344, 29 juni 1990, Adm. Publ., 1990, 114 en R.A.C.E., 
1990, z.p.). Het overlijden van de moeder van de vreemdeling belet dan weer 
niet dat gezinshereniging mogelijk is met de hertrouwde, in Belgie geves-
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tigde vader (R.v.St., nr. 35.345, 29 juni 1990, Adm.Publ., 1990, 114 en 
Rev.Dr.Etr., 1991, 125, noot Mignon, E., ,Expulsion d'enfants etrangers"). 

Het recht op gezinshereniging wordt soms bevestigd in bilaterale akkoorden. 
Het Belgisch-Turks akkoord inzake tewerkstelling van Turken in Belgie van 
16 juli 1964 (goedgekeurd bij wet van 13 december 1976) laat bijvoorbeeld 
toe dat een bejaarde Turkse moeder, met een beperkt inkomen, haar in Belgie 
gevestigde dochter, die haar ten laste neemt, vervoegt (R.v.St., nr. 38.222, 
29 november 1991, T.Vreemd., 1992, 161 en R.A.C.E., 1991, z.p.). 

103. Over het bijzonder statuut van vreemde onderdanen van de Europese 
Unie wordt hierna gehandeld (zie nr. 119). 

104. Ook voor vreemde studenten, die in Belgie onderwijs willen volgen, 
bestaat een aparte regeling (art. 58 e.v. Vreemdelingenwet). Zij geldt slechts 
voor studies in het hoger onderwijs. 

105. Artikel 94 Vreemdelingenwet laat de Koning toe een afwijkende 
regeling voor vreemde zeelieden te concipieren. Gezien de Koning deze 
bevoegdheid niet heeft gebruikt en bij ontstentenis van een bijzonder statuut 
blijven de meeste zeelieden onderworpen aan de algmene regeling (R.v.St., 
nr. 30.576, 7 juli 1988, T.B.P., 1989, 337). 

106. De vreemdeling, die een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning 
heeft en Belgie verlaat, heeft gedurende een jaar recht op terugkeer (art. 19 
Vreemdelingenwet; R.v.St., nr. 28.359, 2 juli 1987, T.B.P., 1988, 561; 
R.v.St., nr. 30.287, 9 juni 1988, T.B.P., 1989, 262). 

107. De vreemdeling, die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van 
meer dan drie maanden in het Rijk, wordt door het gemeentebestuur van zijn 
verblijfplaats ingeschreven in het vreemdelingenregister (art. 12, al. 1 
Vreemdelingenwet). Dit geldt tevens voor zijn minderjarige met hem samen
levende kinderen ten laste (arg. art. 10, 4° Vreemdelingenwet). De vreemde
ling, die zich in een van de in artikellO, eerste lid, 2° tot 4° Vreemdelingen
wet bedoelde gevallen bevindt, legt daarvan het bewijs (b.v. een uittreksel uit 
de geboorteakte) over aan het gemeentebestuur (art. 26, al. 1 Vreemdelingen
besluit dd. 8 oktober 1981). Het gemeentebestuur heeft geen appreciatiebe
voegdheid nopens de wettigheid of bewijskracht van het voorgelegde over
tuigingsstuk, aileen de Minister heeft deze. De overlegging verplicht het 
gemeentebestuur dadelijk een bewijs van inschrijving in het vreemdelin
genregister af te geven, zoniet schendt het volgens de voorzitter te Nijvel een 
burgerlijk recht van de vreemdeling, waarvoor deze laatste herstel kan 
krijgen bij de kortgedingrechter (Voorz. Nijvel, 3 maart 1992, J.T., 1992, 
700 en T.Vreemd., 1992, 177). 

De vreemdeling, die tot vestiging toegelaten of gemachtigd is, wordt inge-
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schreven in het bevolkingsregister (art. 1, tweede lid, W. 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters en identiteitskaarten). 

108. De Koning kan op voorstel van de bevoegde Minister bij een in 
Ministerraad overlegd besluit, bij een algemene voorziening en voor een 
bepaalde periode, de vreemdelingen, anderen dan vreemdelingen uit de 
Europese Unie en gelijkgestelden en anderen dan degenen, die gemachtigd 
zijn hier langer dan drie maanden te verblijven om er te studeren, verbieden 
in bepaalde gemeenten te verblijven of zich er te vestigen, indien hij oordeelt 
dat de aangroei van de vreemde bevolking aldaar het algemeen belang 
schaadt (art. 18bis, al. 1 Vreemdelingenwet). Deze maatregel werd reeds 
genomen m.b.t. de gemeenten Anderlecht, St.-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, 
Vorst, St. Gillis en St.-Joost-ten-Node (K.B., 12 mei 1992 en 15 mei 1992, 
B.S., 15 mei 1992 en K.B., 22 mei 1992, B.S., 23 mei 1992). Deze gemeenten 
zijn gehouden jaarlijks een cijfermatige evaluatie te maken van de inge
diende inschrijvingsaanvragen, van de aanvaarde en geweigerde aanvragen 
tot afwijking en van de positieve maatregelen genomen om de integratie van 
vreemdelingen op hun grondgebied te bevorderen. 

II. Terugdrijving en verwijdering van het grondge
bied 

109. be vreemdellng kal1 aan d.e grens door de ovedieden belast meCae 
grenscontrole teruggedreven worden, indien hij niet de vereiste toegangs
documenten bezit, onvoldoende bestaansmiddelen heeft, als ongewenst ge
signaleerd is, geacht wordt de openbare rust, orde of veiligheid van het land 
te kunnen schaden of minder dan tien jaar geleden uit het Rijk werd terug
gewezen of gezet (art. 3). 

110. Na zijn binnenkomst kan de vreemdeling, die niet tot verblijf van meer 
dan drie maanden of tot vestiging gemachtigd is, bevel krijgen het grond
gebied te verlaten, wanneer hij niet de vereiste documenten bezit, de toe
gelaten verblijfsduur overschrijdt, de openbare orde of veiligheid heeft 
geschaad, als ongewenst is gesignaleerd, aangetroffen wordt in staat van 
landloperij of bedelarij of onvoldoende bestaansmiddelen bezit, aan be
paalde ziekten of gebreken lijdt, een beroepsbedrijvigheid uitoefent waartoe 
hij niet werd gemachtigd, via Belgie uit het grondgebied van de Benelux 
moet verwijderd worden of minder dan tien jaar geleden uit het Rijk werd 
teruggewezen of uitgezet (art. 7). Een bevel het grondgebied te verlaten is 
niet correct gemotiveerd als de Minister het gebrek aan bestaansmiddelen 
inroept, maar waarschijnlijk veel meer geleid werd door het overspelig 
concubinaat dat de vreemdeling in Belgie onderhoudt. Overigens maakt de 
Minister zich dan schuldig aan ongeoorloofde inmenging in het priveleven 
(R.v.St., nr. 38.016, 31 oktober 1991, R.A.C.E., 1991, z.p., T. Vreemd., 1992, 
181 en Adm.Publ., 1991, 131). 
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Een bevel het grondgebied te verlaten verplicht de vreemdeling niet te 
scheiden van zijn echtgenoot, die rechtsgeldig in Belgie verblijft, maar 
verwijdert hem tijdelijk uit bet land. Als het bevel gesteund was op de 
ontstentenis van de vereiste toegangsdocumenten, kan de vreemdeling de 
verwijdering benutten om zich deze documenten aan te schaffen en opnieuw 
toegang te vragen (R.v.St., nr. 38.424, 7 januari 1992, Rev.Dr.Etr., 1992, 18, 
R.A.C.E., 1992, z.p. en T. Vreemd., 1992, 74). In afwachting van de uitvoe
ring van het bevel of van de definitieve uitspraak over het verzoek tot 
herziening heeft de vreemdeling vanwege het O.C.M.W. recht op financiele 
steun, die niet aileen in voedselbonnen mag bestaan (Prov. Beroepskamer 
O.C.M.W.'s Henegouwen, 24 februari 1988, T. Vreemd., 1988, 35; Prov. 
Beroepskamer O.C.M.W.'s te Antwerpen, 26 september 1989, T. Vreemd., 
1990, 37). 

111. De vreemdeling, die niet in het Rijk gevestigd is, kan bij Ministerieel 
Besluit teruggewezen worden, wanneer hij de openbare orde of de veiligheid 
van bet land heeft geschaad of de aan zijn verblijf gestelde wettelijke 
voorwaarden niet heeft nageleefd (art. 20). Terugwijzing gesteund op de 
verkoop van heroine door de vreemdeling is niet rechtmatig, indien de feiten 
niet bewezen zijn en niet vaststaat dat de verkoop het doorslaggevend motief 
van de terugwijzing is geweest (R.v.St., nr. 29.744, 12 april 1988, Adm. 
Publ., 1988, 65). 

In de gevallen waarbij krachtens een internationaal verdrag terugwijzing 
slechts mag bevolen worden nadat de vreemdeling gehoord werd, schrijft de 
Vreemdelingenwet bet voorafgaandelijk advies voor van de Commissie van 
advies voor vreemdelingen (art. 20, al. 1). Uit artikel66, eerste lid Vreemde
lingenwet kan afgeleid worden dat dit advies niet echt verplichtend is, tenzij 
later een verzoek tot herziening wordt ingediend. Zo het advies wel inge
wonnen werd, kan de minister het niet zonder meer naast zich neerleggen. 
W anneer bet ad vies voor de betrokken vreemdeling gunstig is, moet de 
minister, die toch een beslissing tot terugwijzing wil nemen, in de motivering 
van zijn besluit aangeven waarom hij van het advies afwijkt (R.v.St., nr. 
30.289,9 juni 1988, T.B.P., 1989, 262; R.v.St., nr. 31.494, 1 december 1988, 
T.B.P., 1989, 605). Het advies van de Commissie is namelijk een essentieel 
onderdeel van de motivering van de beslissing bedoeld in artikel 62 Vreem
delingenwet (R.v.St., nr. 32.551, 11 mei 1989, Adm. Publ., 1989, 74, T.B.P., 
1990, 71 en T. Vreemd., 1989, 16). 

112. De in het Rijk gevestigde vreemdeling kan bij Koninklijk Besluit 
uitgezet worden, wanneer hij de openbare orde of 's lands veiligheid ernstig 
heeft geschaad (art. 20). 

Goed gedrag na de strafbare feiten, die de aanleiding zijn geweest tot de 
uitzetting, levert geen afdoende grond voor vernietiging van het uitzettings
besluit (R.v.St., nr. 32.507, 28 april 1989, Adm. Publ., 1989, 63). Evenmin 
vermindert de ernst van de aantasting van de openbare orde, doordat enige 
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tijd verlopen is tussen de strafbare feiten en de ondertekening van het 
uitzettingsbesluit, indien de vreemdeling intussentijd in de gevangenis ver
bleef en daardoor geen maatschappelijk gevaar inhield (R.v.St., nr. 33.843, 
19 januari 1990, Adm. Pub!., 1990, 18). 

113. Het louter feit een strafrechtelijke veroordeling opgelopen te hebben 
mag niet automatisch aanleiding zijn tot een maatregel van terugwijzing of 
uitzetting. De overheid moet bij het overwegen van zo'n maatregel elk geval 
afzonderlijk onderzoeken op grond van het persoonlijk gedrag van de 
vreemdeling en het gevaar dat daarvan uitgaat voor de samenleving 
(art. 20, al. 3 Vreemdelingenwet, vgl. art. 43, 2°) (R.v.St., 9 januari 1986, 
Pas., 1989, IV, 50; R.v.St., nr. 28.378, 2juli 1987, T.B.P., 1988, 561; R.v.St., 
nr. 32.551, 11 mei 1989, T.B.P., 1990, 71 en T. Vreemd., 1989, 16 en Adm. 
Pub!., 1989, 74; R.v.St., nr. 36.403, 7 februari 1991, T.B.P., 1992, 348, 
R.A.C.E., 1991, z.p. enArr.R.v.St., 1992, z.p.). Niettemin is een strafrechte
lijke veroordeling een belangrijk beoordelingselement, omdat de schending 
van de openbare orde en het plegen van een misdrijf vaak samengaan (Rb. 
Luik, 15 maart 1991, Jur. Liege, 1991, 1422 en Rev.Dr.Etr., 1991, 390). 
Aldus kan de Minister het ,persoonlijk gedrag'' afleiden uit een zware 
veroordeling, die de vreemdeling opgelopen beeft, waarbij hij rekening 
houdt met de aard van het gepleegde misdrijf en de maatscbappelijke 
gevolgen ervan (R.v.St., nr. 36.403, geciteerd). 

114. Ieclere verwijderingsbeslissing client in overeenstemming te zijn met 
artikel 8 E.V.R.M., in zover zij bet recht op ongestoord gezinsleven niet 
onwettig mag schaden. Artikel8 E.V.R.M. staat de verwijdering van vreem
delingen van het grondgebied niet principieel in de weg. De Koning kan ter 
verantwoording van zijn beslissing overwegen dat bet gevaar dat de vreem
deling oplevert voor de samenleving primeert op zijn persoonlijke en famili
ale belangen (R.v.St., nr. 34.883, 11 mei 1990, Adm. Pub!., 1990, 79). Wei is 
vereist dat de verwijdering in een democratische samenleving noodzakelijk 
is o.m. in het belang van de openbare orde (art. 8, tweede lid E.V.R.M.). Dit 
veronderstelt dat het dwingend sociaal belang dat met de uitzetting gediend 
is, opweegt tegen de inherente verstoring van het prive- en gezinsleven. Ten 
aanzien van een sedert zijn prille jeugd in Belgie gevestigde vreemdeling, die 
wegens zijn vlucht en gevangenisstraf tijdelijk niet in zijn familiaal milieu 
heeft geleefd, maar toch zijn recbt op gezinsleven behouden beeft, is het 
uitzettingsbesluit een te strenge en dus ongeoorloofde maatregel (Hof Men
senrechten, 12 oktober 1989 (Moustaquim t. Belgie), Jur. Liege, 1990, 758, 
noot Martens, P., ,Peut-on encore expulser un immigre de la seconde 
generation?"; vgl. Hof Mensenrechten, 26 maart 1992, (Beljoudi t. Frank
rijk), Liga, 1992, afl. 5-6, 24, Ars Aequi, 1992, katern 44, 2019, J.dr.Jeun., 
1992,58 enN.J.B. (Bijlage), 1992, 415). Deze uitspraakinzake Moustaquim 
steunt o.m. op overwegingen als bet niet terug kunnen naar zijn vaderland bij 
gebrek aan familiale contacten aldaar en beperkte kennis van de taal en de 
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relatief Iichte straf van twee jaar en twee maanden gevangenisstraf wegens 
zesentwintig zware diefstallen gepleegd tijdens de adolescentie. Ook is een 
verwijderingsbeslissing niet gerechtvaardigd, indien de vreemdeling zich 
slechts aan relatief Iichte misdrijven schuldig heeft gemaakt en daarvoor 
straf met uitstel van tenuitvoerlegging gekregen heeft, hij zijn verblijfs
vergunning is vergeten te Iaten hernieuwen wegens verwarring na zijn 
faillissement en veertig jaar lang onafgebroken in Belgie gewoond heeft 
met zijn Belgische gezinsleden (R.v.St., nr. 38.862, 26 februari 1992, Adm. 
Pub!., 1992, 49). De aanwezigheid in Belgie van een zoon en kleinkinderen 
staan de uitzetting daarentegen niet noodzakelijk in de weg (Rb. Luik, 
15 maart 1991, Jur. Liege, 1991, 1422 en Rev.Dr.Etr., 1991, 390). 

115. De afweging tussen het openbaar en het privaat belang moet in ieder 
geval duidelijk blijken uit de motieven van de administratieve beslissing. De 
Raad van State eist bovendien dat deze afweging ook blijkt uit de overwe
gingen van het advies dat de Commissie van advies voor vreemdelingen 
krachtens artikel 32 Vreemdelingenwet aan de Minister verleent. Primo moet 
steeds formeel vastgesteld worden of de vreemdeling deel uitmaakt van een 
gezinsverband. Bestaat dit niet of niet meer, dan is de overheid ontslagen van 
haar verplichting tot afweging. Bestaat het gezinsverband wei, dan moeten, 
secunda, in het advies van de Commissie en in het verwijderingsbesluit de 
feitelijke gegevens omtrent de gezinstoestand van de vreemdeling vermeld 
worden waarop de afweging steunt (R.v.St., nr. 27.810, 9 april1987, T.B.P., 
1988, 374). De overheid schiet tekort, indien zij een uitzettingsbevel enkel 
motiveert met de vermelding dat het gedrag van de vreemdeling storend is 
voor de openbare orde, zonder in overweging te nemen dat het een immigrant 
van de tweede generatie betreft, die geen enkele band meer heeft met zijn 
moederland (R.v.St., nr. 35.352, 29 juni 1990, Jur. Liege, 1991, 194, Adm. 
Publ., 1990, 114, Rev.Dr.Etr., 1991, 127 en R.A.C.E., 1990, z.p.; Rb. Luik, 
15 februari 1991, Jur. Liege, 1992, 849). Ook de eenvoudige weergave van 
het standpunt van de Commissie van advies over de gezinssituatie van de 
vreemdeling is geen voldoende motivering (Rb. Luik, 17 mei 1991, Jur. 
Liege, 1992, 857, T. Vreemd., 1990, 50 en Rev.Dr.Etr., 1991, 232). 

116. Tenslotte vereist een behoorlijk bestuursbeleid tevens dat de overheid, 
rekening houdend met de gekende samenhang van een aantal dossiers en met 
de bescherming verleend door de artikelen 8 en 12 E.V.R.M. de vreemde
lingendossiers coherent behandelt (R.v.St., nr. 40.080, 12 augustus 1992, 
Adm. Pub!., 1992, 148). 

117. De Minister, die een vreemdeling van het grondgebied wil doen ver
wijderen, moet binnen een redelijke termijn een beslissing nemen. Dit 
principe steunt niet op artikel 6 E.V.R.M., dat volgens de Raad van State 
niet toepasselijk is ten aanzien van gedingen omtrent de verwijdering van 
vreemdelingen, maar gaat terug op een algemeen rechtsbeginsel (R.v.St., nr. 
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38.882, 28 februari 1992, Adm. Publ., 1992, 50 en R.A.C.E., 1992, z.p.). Een 
periode van twee jaar sinds de veroordeling wegens stratbare feiten in kracht 
van gewijsde is gegaan, tijdens welke de procedure stil lag, kan niet alS 
redelijk worden beschouwd (R.v.St., nr. 33.055, 22 september 1989, Adm. 
Publ., 1989, 130). Een termijn van eenjaar, waarin tevens advies gevraagd 
werd aan de Commissie van advies voor vreemdelingen, is dat wel (R.v.St., 
nr. 34.879, 11 mei 1990, Adm. Publ., 1990, 79). 

De adrninistratie is niet aansprakelijk voor het te laat uitvaardigen van een 
uitzettingsbesluit, wanneer zulks het gevolg is van de schorsing van de 
procedure wegens ontsnapping van de vreemdeling uit de gevangenis 
(R.v.St., nr. 30.489, 24 juni 1988, Adm. Publ., 1988, 97). Indien, evenwel 
het uitzettingsbesluit pas twee jaar na de vrijlating van betrokkene uit de 
gevangenis betekend werd, dient ten stelligste getwijfeld te worden aan de 
ernst van de schending van de openbare orde. Zeker indien de vreemdeling 
intussen een gezin gesticht heeft, vereist het recht op eerbied voor het 
gezinsleven des te meer dat het uitzettingsbesluit nietig verklaard wordt 
(R.v.St., nr. 33.940, 7 februari 1990, Adm. Publ., 1990, 21 en T. Vreemd., 
1990, 28). 

118. De vreemdeling, die het bevel gekregen heeft Belgie te verlaten of 
jegens wie tot terugwijzing of uitzetting beslist is en die binnen de gestelde 
te~rnijn geen gevolg heeft.gegeyenaJUl dez;e b~slissing, !):an ()nc!~:t:_Qwang 
naar de grens geleid worden of ingescheept worden. Voor de tijd die strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel kan de vreemdeling van 
zijn vrijheid beroofd worden (art. 27 Vreemdelingenwet) (Denys, L., ,De 
duur van de vrijheidsberoving krachtens art. 27 Vreemdelingenwet' ', 
T.Vreemd., 1990, 17 e.v.). De Vreemdelingenwet bepaalt zelf niet wie de 
beslissing tot vrijheidsberoving kan nemen. Deze bevoegdheid komt toe aan 
de Minister, maar ook aan de ambtenaren, die daartoe door het M.B. van 
30 juni 1981 (B.S., 1 juli 1981, 8507 gewijzigd door de M.B. van 4 en 
26 januari 1988, 6 maart 1989 en 12 september 1991) worden aangewezen 
(m.n. de administrateur van de Openbare Veiligheid en de ambtenaren van de 
Dienst voor Vreemdelingenzaken, met een graad die rninstens in rang 10 
ingedeeld is) (Cass., 28 juni 1988, R. W., 1988-89, 540, noot Decler2q, L., 
,Vrijheidsberoving van een vreemdeling die een terugwijzingsmaatregel 
niet naleeft"; Pas., 1988, I, 1317). 

De vreemdeling, die opgesloten werd en binnen de maand na zijn aanhou
ding (verhoogd tot twee maanden door de wet van 6 mei 1993, van kracht tot 
1 januari 1998) niet regelmatig het grondgebied van een ander land heeft 
kunnen betreden, wordt in vrijheid gesteld (art. 29 Vreemdelingenwet). Deze 
regel geldt niet ten aanzien van de vreemdellng, die door eigen toedoen, m.n. 
onwettig verzet bij de inscheping in het vliegtuig, het grondgebied van een 
ander land niet heeft kunnen betreden (Cass., 29 mei 1990, J.T., 1990, 696, 
Pas. 1990, I, 1107). 
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III. Afwijkende regelingen voor Europese Unie
onderdanen 

119. In de Vreemdelingenwet zijn afwijkende regelingen vastgesteld m.b.t. 
de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van lidstaten van de Europese 
Unie (art. 40 e.v.). Zij stelt met deze bevoorrechte categorie gelijk de 
vreemdeling, die gehuwd is met een E.U.-vreemdeling of met een Belg 
(Walleyn, L., ,De echtgenoot van een Belg als met E.G.-vreemdeling gelijk
gestelde en de gezinshereniging", T. Vreemd., 1988, 8). Artikel 40 werd in 
het tijdsbestek van dit overzicht vervangen bij artikel 1 van het K.B. van 
7 december 1992 (B.S., 22 januari 1993) en later opnieuw vervangen door 
artikel 7 van de wet van 6 mei 1993 (B.S., 21 mei 1993). In zijn nieuwe versie 
laat artikel 40 Vreemdelingenwet de gelijkstelling van de vreemde echtge
noot afhangen van de voorwaarde dat deze zich met de partner in Belgie 
vestigt of komt vestigen. Doordat deze voorwaarde in de vroegere formule
ring ontbrak, kon de Raad van State beslissen dat de vreemde echtgenoot van 
de afwijkende regeling kon genieten, ook indien hij niet met de Belgische 
echtgenoot samenwoonde (R.v.St., 25 februari 1987, J.T., 1988, 301 en 
T. Vreemd., 1987, 12, noot De Moffarts, G., ,Wie wordt er met de ,EG
vreemdeling" gelijkgesteld?"; R.v.St., nr. 31.572, 9 december 1988, 
T.Vreemd., 1989, 54 en Adm. Pub!., 1989, 5; R.v.St., nr. 34.847, 8 mei 
1990, Adm. Pub!., 1990, 78 en R.A.C.E., 1990, z.p.). Zelfs in het geval van 
een Marokkaanse vrouw, die tijdens haar toegelaten kort verblijf vlug met 
een Belg gehuwd was, die daarvoor betaling had ontvangen en die ze snel 
daarop weer verlaten had, kon slechts geoordeeld worden dat zij, in het bezit 
zijnde van een geldige verblijfstitel, zonder bezwaar haar kinderen in Ma
rokko kon ophalen en naar Belgie terugkeren. Ret haar betekende bevel om 
het grondgebied te verlaten werd vemietigd (R.v.St., nr. 31.056, 13 oktober 
1988, T. Vreemd., 1989, 37). 

Of de Raad van State zijn standpunt in de toekomst zal kunnen volhouden is 
niet zeker. ,Zich vestigen met'' is misschien nog wel niet helemaal syno
niem met ,samenleven met'', uitdrukking, die elders in de Vreemdelingen
wet gebru~kt wordt (o.m. in art.lO, 4°, i.v.m. de gezinshereniging, art. 15, 2° 
en art. 18bis, al. 5), maar benadert dit laatste begrip toch sterk. 

De vreemdeling, die met een fran<;;aise gehuwd is, heeft recht op binnen
komst en verblijf. Zelfs wanneer hij bij zijn initiele toegang niet het vereiste 
visum bezat en nog niet gehuwd was, is het hem betekende bevel het 
grondgebied te verlaten onwettig. Indien de vreemdeling inmiddels reeds 
naar zijn land van herkomst teruggeleid is, kan de overheid van de rechter 
bevel krijgen, onder verbeurte van een dwangsom, haar diplomatieke verte
genwoordiging in het buitenland op te dragen een visum aan de betrokkene af 
te leveren, opdat hij rechtmatig het land zou kunnen herbetreden om hier 
verhaal uit te oefenen tegen de ongeoorloofde weigering van vestiging en 
eventueel een nieuw vestigingsverzoek in te dienen (Voorz. Charleroi, 
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26 november 1991, T.Vreemd., 1992, 170, vgl. R.v.St., nr. 39.077, 27 maart 
1992, Adm. Publ., 1992, 70 en R.A.C.E., 1992, z.p.). 

120. Terloops kan nog verwezen worden naar een arrest van het Hof van 
Cassatie (Cass., 19 maart 1992, Jur. Liege, 1992, 578) waaruit blijkt dat de 
feitenrechter geen inbreuk pleegt op de huwelijksvrijheid en het recht op 
prive- en gezinsleven door te beslissen dat een vreemdeling, die huwt, niet 
met de bedoeling een echt beleefde echtelijke relatie in te richten, maar 
louter om zich in Belgie te kunnen vestigen, een geveinsd huwelijk sluit. 
Ret bevoorrecht statuut van E.U.-onderdanen sluit niet uit dat zij uithet land 
kunnen gezet worden, indien zij de openbare orde of veiligheid van het land 
ernstig hebben geschaad (R.v.St., nr. 30.009, 6 mei 1988, Adm. Publ., 1988, 
81). 

IV. De bevoegdheid van de kort-gedingrechter in het 
licht van artikel 63 Vreemdelingenwet 

121. Tijdens de periode 1988-1992 was de draagwijdte van de wijzigingen, 
die de wet van 14 juli 1987 (B.S., 18 juli 1987, err. B.S., 14 augustus 1987) 
aan de Vreemdelingenwet had aangebracht, meer in het bijzonder de aanpas
sing van artikel 63 en de inlassing van een artikel 70bis, zeer omstreden in de 
rechtspraak. V ooraleer op dit twistpunt wordt ingegaan, wordt ter illustratie 
van de problematiek de wetsevolutie aangestipt en wordt verwezen naar de 
relevaiite aaiiverwanfe wetslfepalingen. -- - -

122. De artikelen 63 en 70bis werden opnieuw gewijzigd door de wet van 
18 juli 1991 (B.S., 26 juli 1991). Artikel 63 werd- buiten de beschouwde 
periode- nogmaals bijgewerkt door de wet van 6 mei 1993 (B.S., 21 mei 
1993); artikel 70bis werd door dezelfde wet opgeheven. Onder de gelding 
van de wet van 14 juli 1987 bepaalde artikel 63, eerste lid, dat administra
tieve beslissingen vatbaar waren voor een dringend verzoek tot heronder
zoek, later ,dringend beroep bij de Commissaris-generaal voor de vluchte
lingen en de staatlozen" geheten (art. 63/2 e.v.), voor een verzoek tot 
herziening bij de bevoegde minister (art. 64 e.v.), voor een verzoek tot 
opheffing van bepaalde veiligheidsmaatregelen na verloop van zes maanden 
bij dezelfde minister (art. 68), voor een beroep tot nietigverklaring bij de 
Raad van State (art. 69 e.v.) en voor een beroep bij de rechterlijke macht 
(m.n. - toen nog, thans opgeheven - de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, alsook de raadskarner van de correctionele rechtbank en de 
politierechtbank) (art. 70bis e.v.) (Soerster, B., ,De beroepsmogelijkheden 
ten voordele van vreemdelingen, opgenomen in de wet van 15 december 
1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en 
verwijdering van vreemdelingen", T.V.R., 1987,3 e.v.). 
Artikel 63, tweede lid, preciseerde dat een vordering in kort geding op grond 
van artikel 584 Ger.W. niet openstond met betrekking tot administratieve 
beslissingen steunend op de artikelen 3, 7, 11, 19, 52, 53, 53bis, eerste en 
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tweede lid, 54, 55, 57, 61, tweede lid, 63/3, § 2 en§ 3, tweede lid en 63/5, 
tweede lid. 

Artikel 70bis bepaalde dat overeenkomstig de vormen van het kort geding 
een beroep kon ingesteld worden bij de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg tegen een beslissing, op grond van artikel 63/3, § 3, waardoor 
de vreemdeling dreigde teruggeleid te worden naar de grens van het land, 
waaruit hij gevlucht was en waar zijn leven of vrijheid gevaar liepen. 

123. Belangrijk om weten is ook dat artikel 70 de Raad van State onder 
bepaalde voorwaarden toeliet, in geval van een beroep tot nietigverklaring 
van een terugwijzings- of uitzettingsbesluit, de opschorting van de tenuit
voerlegging van het besluit te bevelen. De expliciete verwijzing naar deze 
mogelijkheid van opschorting verdween bij de hervorming door de wet van 
6 mei 1993 uit de tekst van artikel 70, maar zit tot op heden vervat in het K.B. 
van 22 juli 1981, tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling admini
stratie van de Raad van State in geval van beroep tegen de beslissingen 
bedoeld in de Vreemdelingenwet (B.S., 30 juli 1981). In dit verband dient 
eraan herinnerd te worden dat bij wet van 16 juni 1989 de procedure van het 
administratief kort geding werd ingeschreven in de Raad-van-Statewet 
(art. 17 e.v.). De vreemdeling, die een annulatieberoep of een verzoek tot 
opschorting indient, moet in Belgie woonplaats kiezen (art. 2, al. 1, K.B. 
22 juli 1981). Dit artikel moet zo gelezen worden dat de vreemdeling, zoniet 
door een formele keuze van zijn woonplaats in Belgie, dan alleszins door de 
vermelding van zijn woon- of verblijfplaats in Belgie, te kennen moet geven 
waar de stukken van de rechtspleging hem in het land betekend kunnen 
worden. Krachtens artikel 6, 1° van hetzelfde besluit moet die kennisgeving 
worden gedaan in het inleidend verzoekschrift (R.v.St., nr. 28.607, 15 okto
ber 1987, T.B.P., 1988, 630, noot). lndien de advocaat bij wie woonstkeuze 
werd gedaan zonder instructies is en door de vreemdeling geen nieuwe 
woonstkeuze werd gedaan, wordt het verzoekschrift onontvankelijk 
(R.v.St., nr. 29.987, 21 mei 1987, Adm. Publ., 1987, 88). De Raad van State 
heeft beslist dat, ingeval afstand wordt gedaan van het beroep tot nietigver
klaring, niet vooraf over het verzoek tot opschorting moet worden beschikt. 
Onverwijld en in een enkel arrest kan uitspraak gedaan worden over de 
afstand van het beroep tot nietigverklaring en de erin besloten liggende 
afstand van het verzoek tot opschorting (R.v.St., nr. 34.634, 5 april 1990, 
T.B.P., 1991, 284). 

124. Reeds nu weze er de aandacht op gevestigd dat zowel artikel 70 oud 
Vreemdelingenwet als het K.B. dd. 22 juli 1981 de opschorting van de 
tenuitvoerlegging slechts voorbehouden voor terugwijzings- en uitzettings
beslissingen (vgl. Bergen, 16 februari 1988, T. Vreemd., 1989, 33). Tegen een 
bevel het grondgebied te verlaten stond - en staat - alleen een beroep tot 
nietigverklaring open, dat voor de vreemdeling in kwestie niet altijd een 
oplossing biedt. Indien uitgevoerd vooraleer het arrest gewezen is, heft het 

2129 



bevel zichzelf op. In het slechtse geval zou de verzoeker bij gebrek aan 
belang afgewezen kunnen worden. Hij zal andermaal aan de toegangs- en 
verblijfsvoorwaarden moeten voldoen, als hij het Belgisch grondgebied op
nieuw wil betreden. 

Niettemin wordt in de rechtspraktijk van het beroep tot nietigverklaring 
gebruik gemaakt (zie reeds de verwijzingen in nr. 110). Zo heeft de Raad 
kunnen beslissen dat een bevel het grondgebied te verlaten geen faltering, 
straf of onmenselijke behandeling wordt door het louter feit dat de betrokken 
vreemdeling een kind ten laste heeft. De vermelding van de woonplaats is 
geen voorwaarde tot geldigheid van het bevel (R.v.St., nr. 30.930, 22 juni 
1988, Adm. Publ., 1988, 96). 

Een bevel om het grondgebied te verlaten kan slechts eenmaal uitgevoerd 
worden. Eens uitgevoerd verliest het zijn rechtskracht. Het uitgevoerde bevel 
verhindert de betrokken vreemdeling dan ook niet meer naar Belgie terug te 
keren (R.v.St., nr. 29.302, 8 februari 1988, T.B.P., 1989, 61). 

125. De discussie, die de rechtsbeoefenaars met betrekking tot de genoemde 
artikelen bezighoudt, betreft de vraag of een beroep tegen een administra
tieve beslissing inzake verwijdering van het grondgebied, bij hoogdringend
heid en strekkend tot een voorlopige opschorting van de tenuitvoerlegging, 
ongeacht de wijziging van artikel63 door de wet van 14 juli 1987, nog steeds 
kan voorgelegd worden aan de burgerlijke kort-gedingrechter. 

126. Sommige magistraten zijn zeer affirmatief in hun afwijzing. Zij menen 
dat de tekst van artikel 63 klaar en duidelijk is en geen interpretatie toelaat 
waarbij de wil van de wetgever zou omgebogen worden. De rechter in kort 
geding is niet bevoegd en het behoort niet aan de burgerlijke rechter om de 
motivering van de rechtsregel te beoordelen, noch er de grondwettigheid van 
te toetsen (Voorz. Brussel, 15 juli 1988, R. W, 1988-89, 475, noot Declercq, 
L., ,Het kortgeding in de Vreemdelingenwet''; Voorz. Aarlen, 22 september 
1988, T. Vreemd., 1989, 21). Het Hof van Beroep te Luik doet in een geschil 
m.b.t. een bevel het Rijk te verlaten toch enige grondwettigheidscontrole en 
concludeert dat de wettelijke bevoegdheidsverdeling binnen het bestek van 
artikel 93 van de toenmalige Grondwet blijft, volgens welke bepaling de wet 
uitzonderingen kan aanbrengen op het principe dat geschillen over politieke 
rechten tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken behoren (thans 
art. 145 G.W.). Evenmin acht het artikel6 E.V.R.M. geschonden, dat slechts 
t.a.v. de burgerlijke rechten en verplichtingen en t.a.v. de strafvervolging het 
recht op een goede rechtsbedeling bekrachtigt, nu voor de vreemdeling een 
annulatieprocedure voor de Raad van State openstaat, die alle waarborgen 
voor een eerlijke rechtsbedeling_ inhoudt. Omdat de Vreemdelingenwet 
iedere bevoegdheid inzake voorlopige maatregelen naar het oordeel van 
het Hof aan de burgerlijke rechtbanken ontneemt, kan het de zaak niet zelf 
naar de bevoegde rechtsinstantie verwijzen (art. 660 Ger.W.) (Luik, 8 novem
ber 1988, Rev.Reg.Dr., 1989, 65, noot Haubert, B.). 
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127. Andere voorzitters in kortgeding, en zij vormen stilaan een meerder
heid, bouwen in hun beschikkingen een breedvoerige motivering op om, 
ongeacht de tekst van artikel63, toch hun bevoegdheid in deze te verdedigen. 

Het Hof van Beroep te Bergen rechtsprekend in kort geding veegt de wet van 
14 juli 1987 onder tafel met de bemerking dat het hoger beroep alleen op 
artikel 584 Ger.W. gesteund is. Het benadrukt dat het hoe dan ook aan de 
kort-gedingrechter toekomt te waken over de voorlopige en dringende be
veiliging van subjectieve rechten. De uitvoering toelaten van een bevel 
het grondgebied te verlaten is een ontoelaatbare anticipatie op de uitspraak 
ten gronde over de erkenning als vluchteling (Bergen, 16 februari 1988, 
T. Vreemd., 1989, 33). 

128. Het Hof van Beroep te Brussel verdedigt dezelfde opvatting. In een 
uitspraak van 29 juni 1989 ten aanzien van een vreemdeling, die reeds als 
vluchteling erkend is, stelt het principieel dat de rechter in kort geding 
bevoegd is, omdat het gewijzigde artikel 63, tweede lid in strijd is met de 
hogere, direct werkende rechtsnorm van artikel 16 van het Verdrag van 
Geneve inzake het statuut van de vluchteling (verbod van discriminatie 
m.b.t. de toegang tot de rechtbanken) en van art. 26 I.V.B.P.R. (recht op 
gelijke rechtsbescherming) en dus geen toepassing mag krijgen (Brussel, 
29 juni 1989, Jur. Liege, 1989, 1057, noot Panier, C., ,Le refugie politique, 
objet d'un ordre de quitter le territoire, peut-il etre exclu du recours au juge 
de referes?"; vgl. Voorz. Charleroi, 26 november 1991, T. Vreemd., 1992, 
170). 

In een uitspraak van 27 juli 1989 voegt het Hof eraan toe dat de uitsluiting 
van de toepassing van artikel584 Ger.W. evenzeer principieel strijdig is met 
de artikelen 6 en 13 E.V.R.M. Dat artikel 6 E.V.R.M. geschillen over 
burgerlijke rechten bedoelt is geen beletsel, omdat dit begrip derwijze auto
noom moet uitgelegd worden dat de doelstellingen van het verdrag maximaal 
verwezenlijkt worden. In deze zin kan het recht niet in zijn vrijheid bedreigd 
te worden door een onwettig bevel het land te verlaten als een burgerlijk 
recht beschouwd worden. Ook artikel 13 E.V.R.M., dat eenieder, wiens 
rechten en vrijheden, gewaarborgd door het E.V.R.M., geschonden zijn, 
recht verleent op daadwerkelijke rechtshulp v66r een nationale instantie, 
zelfs indien de schending begaan werd door personen in de uitoefening van 
hun ambtelijke functie, gaat voor op artikel 63, tweede lid Vreemdelingen
wet. Nu deze ,nationale instantie" niet specifiek aangewezen werd, is de 
regeling van gemeen recht van artikel 584 Ger.W. van toepassing. In casu 
schijnt het de kort-gedingrechter in eerste aanleg des te meer gerechtvaar
digd de uitvoering van het bevel het grondgebied te verlaten te verbieden, 
omdat uit het rapport van het auditoraat blijkt dat het bevel terecht wordt 
aangevochten voor de Raad van State (Brussel, 27 juli 1989, Jur. Liege, 
1989, 1062; vgl. Voorz. Charleroi, 26 november 1991, T. Vreemd., 1992, 
170). 
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129. De voorzitter te Aarlen, die evenmin zijn bevoegdheid wil zien be
perken, speelt op de volgende wijze handig in op de slimme aanbreng van de 
eisende partij. In casu had eiser m.b.t. zijn drie minderjarige kinderen een 
verwijderingsbeslissing ontvangen gesteund op artikel 7, 1° Vreemdelingen
wet (,bevel het grondgebied te verlaten' '). Hij wendt zich tot de voorzitter in 
kort geding en verzoekt in hoofdorde bevel te geven de kinderen in te 
schrijven in het bevolkingsregister en in subsidiaire orde te beslissen dat 
de verwijderingsbeslissing (,ordre de reconduire' ') niet kan uitgevoerd 
worden. De voorzitter onderzocht eerst de subsidiaire vordering en beslist 
dat een ,ordre de reconduire" niet gelijkstaat met het bevel het grondgebied 
te verlaten bedoeld in de artikelen 7 en 63, al. 2 Vreemdelingenwet. Deze 
woordenwissel is al niet in overeenstemming met de wettekst, die slechts een 
onderscheid maakt tussen ,refoulement'' (terugdrijving), ,ordre de quitter le 
territoire" (bevel het grondgebied te verlaten), ,renvoi" (terugwijzing) en 
,expulsion" (uitzetting). Vervolgens houdt de voorzitter rekening met de 
verklaring van eiser dat hij een annulatieberoep bij de Raad van State zal 
inleiden, maar niet in de mogelijkheid is de schorsing te vragen, wat, zoals 
hoven vermeld, eigen is aan een bevel het grondgebied te verlaten. De 
inschrijving in het bevolkingsregister ziet de voorzitter als een kwestie van 
bescherming van een subjectief recht, wat mede gesteund op artikel 9, 
tweede lid van het Verdrag betreffende de rechten van het kind, volgens 
welk een kind niet van zijn ouders gescheiden mag worden, voor de be
trokken voorzitter een voldoende grondslag geeft aan zijn bevoegdheid. 
Gezien hij gunstig besiist heeft over de hoofdvordering, oordeelt hiT dat ae 
subsidiaire vordering geen verdere uitspraak behoeft. Of hoe de aanbreng 
van de zaak bij een welwillende voorzitter tot een gunstige beslissing kan 
leiden! (Voorz. Aarlen, 4 februari 1992, J.T., 1992, 349 en T.B.B.R., 1992, 
529). 

130. De voorzitter in kort geding te Luik, ten slotte, keert, in een uitvoerig en 
interessant expose, dat meer de allure heeft van een wetenschappelijke studie 
dan van een beschikking, terug tot de fundamenten van de bevoegdheids
verdeling. De rechtbanken van de rechterlijke macht zijn bevoegd voor 
geschillen over subjectieve rechten. Betreft het geschil burgerlijke rechten, 
dan zijn zij exclusief bevoegd (art. 92 oud G.W. = 144 G.W.); betreft het 
geschil politieke rechten, dan zijn zij bevoegd behoudens uitzondering bij de 
wet bepaald (art. 93 oud G.W. = 145 G.W.). De Raad van State, daarentegen, 
doet geen uitspraak inzake subjectieve rechten, maar beoordeelt de recht
matigheid van de bestuurshandeling. Hij kan deze nietig verklaren of de 
tenuitvoeringlegging ervan schorsen. 

De voorzitter in kort geding te Luik benadrukt het onderscheid tussen het 
administratief en het burgerlijk kort geding. Schorsing door de Raad van 
State strekt ertoe de zware verstoring van de rechtsorde te voorkomen, die 
zou veroorzaakt worden door de uitvoering van een bestuurshandeling, die 
kennelijk onwettig is en waarover de Raad ten gronde zal oordelen. De 
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procedure voor de burgerlijke kort-gedingrechter beoogt de voorlopige be
veiliging bij hoogdringendheid van het subjectief recht van de eiser in 
afwachting van een beslechting ten gronde. 

Omdat de Raad van State over een andere aangelegenheid oordeelt dan de 
burgerlijke rechter, heeft zijn arrest geen gezag van gewijsde ten aanzien van 
deze laatste: als de Raad het schorsingsverzoek afwijst, kan de voorzitter nog 
een gunstige beschikking geven. 

Volgens de voorzitter in kort geding te Luik schendt de wetgever met het 
bepaalde in artikel 63, tweede lid Vreemdelingenwet de grondwettelijke 
bevoegdheidsverdeling. De wetgever kan geen aspect van de rechtsbescher
ming ontnemen aan de rechtbanken van de rechterlijke macht, zonder dit aan 
een ander orgaan met de rechtsprekende bevoegdheid toe te bedelen. De 
uitsluiting van artikel 584 Ger.W. is dus onwerkzaam (Voorz. Luik, 19 ja
nuari 1989, Jur. Liege, 1989, 221 en T. Vreemd., 1989, 22). 

131. Hoewel niet expliciet vermeld, schijnt de voorzitter te Luik (beschik
king dd. 19 januari 1989) het recht om, indien de wettelijke voorwaarden 
vervuld worden, als vreemdeling op Belgisch grondgebied toegelaten te 
worden en er niet onrechtmatig van verwijderd te worden te beschouwen 
als een politiek recht in tegenstelling tot zijn collega uit Brussel (beschikking 
dd. 27 juli 1989). Men kan inderdaad van mening verschillen over de juiste 
aard van dit recht. Volgens het Hof van Cassatie bedoelt artikel 92 oud thans 
artike1144 G.W. aile private rechten bevestigd en geregeld door het Burger
lijk Wetboek (Cass., 5 november 1920, Pas., 1920, I, 239, concl. Eerste 
Adv.-Gen. Leclercq, P.). Rekening gehouden met het feit dat uit de regeling 
van de woonplaats van de Belgen in artikel 102 e.v. B.W. impliciet de 
bevestiging volgt van het recht voor de Belg om in Belgie te verblijven en 
rekening gehouden met de gelijkstelling inzake burgerlijke rechten, die 
artikel 11 B.W. voorbehoudt aan vreemdelingen, zou in casu geopteerd 
kunnen worden voor de kwalificatie ,burgerlijk recht' '. Aan de toepasselijk
making van artikel6 E.V.R.M. zou dan niet behoeven gesleuteld te worden, 
zoals de Brusselse voorzitter deed. 

Anderzijds, en hoewel het recht op toegang, verblijf en vestiging van 
vreemdelingen niet voorkomt in de klassieke indeling van de politieke 
rechten stricto en lato sensu, is de aanwezigheid van een vreemdeling op 
Belgisch grondgebied de voorwaarde opdat de Belgische staatsoverheid haar 
gezag jegens die vreemdeling kan Iaten gelden en de normale weg langs waar 
de vreemdeling zelf desgevallend rechts- en handelingsbekwaarnheid kan 
hebben in de Belgische rechtsorde. De toegang tot het grondgebied is 
essentieel een publiekrechtelijke materie. Aldus benaderd, zijn de rechten, 
die uit de Vreemdelingenwet voortvloeien, de veruiterlijking van een juri
disch gewaarborgde band met een staat, waarvan men niet de nationaliteit 
heeft, en krijgen zij een politiek karakter. 

132. De discussie over de ware aard van het recht in kwestie lijkt nochtans 
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nutteloos, nude specialisten van het publiekrecht laten gelden dat de burger
lijke rechter toch over burgerlijke en politieke rechten waakt zonder dat voor 
deze laatste categorie in casu een andere instantie bevoegd werd gemaakt en 
de Raad van State toch niet bevoegd is om het herstel in deze rechten te 
bevelen. Zelfs ter afbakening van het toepassingsgebied van artikel 6 
E.V.R.M.lijkt de discussie zinloos, omdat, uit welke internationale verdrags
regeling ook, nooit meer kan afgeleid worden dan dat de verdragsstaten 
gehouden zijn de vreemdelingen op hun grondgebied gelijke toegang tot de 
nationale rechtbanken te waarborgen als de eigen onderdanen ter vrijwaring 
van de rechten, die hun zijn toegekend. 

De Belgische wetgever voldoet in dit opzicht principieel aan de vereisten van 
artikel 13 I.V.B.P.R. luidens welk de vreemdeling, die wettig op het grond
gebied verblijft, slechts uit het land kan worden verwijderd krachtens een 
overeenkomstig de wet genomen beslissing, waarbij het hem toegestaan is 
zijn bezwaren tegen zijn uitzetting kenbaar te maken en zijn geval opnieuw 
te doen beoordelen door een bevoegde instantie. 

De volkenrechtelijke begrenzing van de staatssoevereiniteit in het belang van 
de vreemdeling sluit geenszins uit dat de Staat in de hem toegemeten 
beslissingsmarge aan bevoegdheidsverdeling over zijn rechtsprekende orga
nen doet, met alle gevolgen vandien t.a.v. de vreemde rechtsonderhorige, 
zoals hij dat evenzeer in strikt Belgische procedures kan ten aanzien van de 
Belgen. Aldus kan de wetgever bijvoorbeeld bevoegdheid ten aanzien van 
eeii vol"dering Tnkort geain!f toewijzell,-zoa1S--in-lietouae-artikel-70ois 
Vreemdelingenwet of ze ontnemen, zoals in artikel 63, al. 2 van dezelfde 
wet. Hij doet hiermee geen afbreuk aan het belang van de vreemdeling, die 
de onomkeerbare verwijdering van het grondgebied, als zij kennelijk on
rechtmatig is, steeds kan laten nietig verklaren in de voorwaarden van 
artikel 14 Raad-van-Statewet en eventueel kan laten schorsen overeenkom
stig artikel 17 Raad-van-Statewet (met inbegrip van de bepalingen van het 
K.B. dd. 22 juli 1981) (vgl. Luik, 17 september 1991, J.T., 1992, 79). Het 
theoretisch onderscheid tussen de schorsingsuitspraak van de Raad en die 
van de burgerlijke kort-gedingrechter maakt voor de vreemdeling de facto 
niets uit: als de verwijderingsbeslissing onrechtmatig bevonden wordt, heeft 
haar uitvoering niet aileen de maatschappelijke orde verstoord, maar is 
tevens inbreuk gepleegd op zijn subjectief recht op toegang en verblijf. De 
Vreemdelingenwet sluit verhaal bij de burgerlijke rechtbanken tegen dit 
laatste niet uit. Was er geen onrechtmatigheid, dan kan de vreemdeling 
ook niet volhouden in een subjectief recht geschaad te zijn. Nu het de Raad 
van State als enige ter gelegenheid van het annulatieberoep toekomt, be
slissend over de rechtmatigheid te oordelen, past het niet aan een ander 
rechtsprekend orgaan, dan de Raad verzocht om voorlopige schorsing, be
voegdheid te verlenen om, voorlopig bakens rond het subjectief verblijfs
recht van de vreemdeling op te trekken. Het staat de wetgever vrij zijn 
bevoegdheidsregeling in die zin uit te tekenen, de schorsing van de tenuit
voerlegging van een terugwijzings- en uitzettingsbesluit exclusief aan de 
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Raad van State toe te wijzen en geen schorsingsmogelijkheid ten aanzien van 
een bevel het grondgebied te verlaten in te stellen, zonder inbreuk te plegen 
op de artikelen 144 en 145 G.W. Altijd wanneer hetrecht op toegang, verblijf 
of vestiging van de vreemdeling geschonden is, kan hij immers voor herstel 
ten gronde terecht bij de burgerlijke rechter. Overigens komt het kort
gedingrechters niet toe artikel 63, al. 2 Vreemdelingenwet aan de Grondwet 
te toetsen. 
Men moet er zich voor boeden absolute gelijkstelling tussen Belgen en 
vreemdelingen te betrachten in een materie als het publiekrechtelijke vreem
delingeurecht, die essentieel en van nature niet anders dan een afwijkende 
regeling kan zijn en 'nooit haar equivalent kan vinden in een gelijklopende 
regeling voor de onderdanen. 

V. Andere rechtsmiddelen tegen de overheidsbeslis-
sing 

133. Overeenkomstig artikel 64 Vreemdelingenwet kan tegen bepaalde 
administratieve beslissingen opgekomen worden met een verzoek tot herzie
ning bij de bevoegde Minister. Dit is o.m. het geval bij een beslissing tot 
terugwijzing (art. 20). Indien het verzoek ontvankelijk is, moet de Minister 
het geval opnieuw onderzoeken, aan de hand van alle nieuwe elementen, die 
tussengekomen zijn sedert de eerste belissing (b.v. een intussen neergelegd 
bewijs van regelmatig gevolgd onderricht). Deze nieuwe elementen mogen 
echter aileen verband houden met de feiten en gegevens, die ten grondslag 
liggen aan de oorspronkelijke beslissing en niet met gebeurtenissen, die zich 
nadien hebben voorgedaan en vreemd zijn aan de eerste beslissing (R.v.St., 
9 januari 1986, Pas., 1989, IV, 50). Als de Minister de nieuwe elementen niet 
in aanmerking meent te moeten nemen om zijn beslissing te wijzigen, moet 
hij motiveren waarom hij zijn eerste beslissing aanhoudt. De afwijzing van 
een verzoek tot herziening is onvoldoende gemotiveerd als ze de Raad van 
State niet toelaat na te gaan of de Minister alle argumenten, die de vreemde
ling heeft opgeworpen, goed heeft overwogen (R.v.St., nr. 30.014, 6 mei 
1988, Adm. Pub!., 1988, 82). Indien de Minister er zich toe beperkt de 
motivering van de eerste beslissing te hernemen, miskent hij artikel 66 
Vreemdelingenwet en kan de Raad van State zijn beslissing nietig verklaren, 
zeker wanneer de eerste motivering al te wensen overliet (R.v.St., 25 februari 
1987, J.T., 1988, 301 en T.Vreemd., 1987, 12, noot De Moffarts, G., ,Wie 
wordt er met een ,EG-vreemdeling" gelijkgesteld?"). Dat is eveneens het 
geval, indien de vreemdeling niets anders verweten wordt dan dat hij de 
wettelijke verblijfsvoorwaarden niet nageleefd heeft en vier jaar verlopen 
zijn sedert de administratie van dit feit op de hoogte was vooraleer zij het 
initiatief genomen heeft om ad vies in te winnen bij de Commissie van ad vies 
voor vreemdelingen, zonder dat zij intussen de vreemdeling wat ook ten laste 
heeft gelegd. 

134. Bij toepassing van artikel 70 oud Vreemdelingenwet kan de Raad 
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voorafgaandelijk de tenuitvoerlegging van het besluit opschorten, indien de 
verzoeker, tot staving van zijn beroep, middelen aanvoert, die volgens de 
omstandigheden van de zaak ernstig lijken en de vernietiging lijken te 
wettigen en indien de dadelijke tenuitvoerlegging van die beslissing de 
vreemdeling een moeilijk te hersteilen ernstig nadeel zou berokkenen. Dat 
verzoeker de intentie heeft met een Belgische vrouw te huwen en zijn studies 
in Belgie te voleindigen zijn voldoende argumenten om aan te nemen dat zijn 
verwijdering uit Belgie hem dit zwaar en moeilijk herstelbaar nadeel zal 
berokkenen (R.v.St., nr. 28.239, 26 juni 1987, T. Vreemd., 1987, 18; R.v.St., 
nr. 30.624, 2 september 1988, T. Vreemd., 1989, 32; R.v.St., 24 juni 1988, 
T. Vreemd., 1988, 18 en Adm. Publ., 1988, 97). Indien de rechtgeldig in 
Belgie verblijvende vreemdeling naar zijn geboorteland terugkeert om er 
militaire dienst te gaan vervuilen en nadien, met paspoort, het land - te laat 
(we gens art. 19, eerste lid) - opnieuw binnenkomt, verzuimt de Minister ten 
onrechte met dit nieuw feit rekening te houden, indien hij aileen vaststelt dat 
de vreemdeling wegens zijn vertrek intussen het recht op vestiging verloren 
heeft. 

De Minister motiveert zijn beslissing tot handhaving van zijn terugwijzings
besluit al evenmin op voldoende wijze, indien hij andermaal de voorheen 
reeds gebrekkige motivering van zijn eerste beslissing herneemt - schen
ding van de openbare orde we gens veroordeling tot een gevangenisstraf van 
drie maanden is voor de Raad van State geen ernstige schending van de 
openbare orde zoals vereist in art. 21, eerste lid) - en eraan toevoegt dat de 
vreemdeling de open bare orde opnieuw geschonden heeft door te huwen met 
een Belgische vrouw met als enig doel de regularisatie van zijn verblijfs
situatie (R.v.St., nr. 32.108, 24 februari 1989, T. Vreemd., 1989, 25, noot De 
Moffarts, G.). Deze arresten tonen ten voile aan hoe nauwkeurig de Raad van 
State toeziet op de motivering van de ministeriele beslissingen. De vraag kan 
wei gesteld worden of dit verregaand toezicht wei strookt met de opdracht 
van een rechtscollege als de Raad van State, wijl de Raad er aldus toe kan 
gebracht worden de feitelijke toedracht van de zaak te onderzoeken en langs 
daar om de bewijslast ten voordele van de verzoekende vreemdeling om te 
keren. 

135. In afwachting van de ministeriele beslissing van herziening moet de 
voorlopige toelating, die de vreemdeling bekomen heeft tot het verrichten 
van arbeid in dienstverband, verlengd worden, als er, op het eerste gezicht en 
rekening gehouden met de concrete feiten, een behoorlijke kans bestaat dat 
het verzoek tot herziening zal worden ingewilligd (Voorz. Antwerpen, 
11 april 1991, T. Vreemd., 1992, 164). 

136. Terloops kan aangestipt worden dat het de dienst Migratie van de 
Vlaamse Gemeenschap is, die bevoegd is voor de afgifte of intrekking van 
een arbeidskaart. De Minister is niet bevoegd een arbeidskaart in te houden 
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zonder de instructies van deze dienst (Rb. Antwerpen, 13 juli · 1988, 
T. Vreemd., 1988, 21). 

137. De aangehouden vreemdeling aan wie bevel wordt betekend om het 
grondgebied te verlaten, o.m. op grond van landloperij en bedelarij (art. 7, 5° 
Vreemdelingenwet), kan een verhaal instellen voor de politierechtbank 
binnen drie dagen na de betekening (art. 74, eerste lid Vreemdelingenwet). 
Het bevel dat geen melding maakt van deze verhaalmogelijkheid is niet 
nietig. Wel moet onderzocht worden of daardoor de rechten van de verdedi
ging niet geschaad werden en of de vreemdeling, gelet op deze omstandig
heden, zijn belangen met voldoende zorg heeft kunnen doen gelden. Dat is 
het geval, indien de vreemdeling het Nederlandstalig bevel in een voor hem 
verstaanbare taal heeft laten vertalen en, bij gebrek aan vermelding van de 
termijn voor verhaal in het bevel, over de hoogdringendheid misleid is 
kunnen worden in de wetenschap dat verhaal voor de Raad van State veel 
langer openstaat (Pol. Luik, 14 september 1988, T. Vred., 1989, 189). 

VI. Strafbepaling 

138. De Vreemdelingenwet sanctioneert hij, die wetens en willens een 
vreemdeling helpt of bijstaat, hetzij in de handelingen, die zijn onwettig 
binnenkomen of zijn onwettig verblijf in Be1gie voorbereid of vergemakke
lijkt hebben, hetzij in de feiten, die ze voltooid hebben (art. 77, eerste lid). 
Hiertoe is bijzonder opzet vereist, dat wil zeggen de kwaadwillige intentie de 
wet te overtreden. Het louter herbergen van een vreemdeling om hem toe te 
laten zijn verblijfssituatie te regulariseren voldoet niet aan deze incrimina
tievoorwaarde (Corr. Hoei, 12 december 1990, J.T., 1991, 215 en Rev.
Dr.Etr., 1991, 212). 

C. Het statuut van de vluchteling 

I. De erkenningsprocedure 

139. De Vreemdelingenwet regelt het statuut van de vluchteling in de 
artikelen 48 tot en met 57/28. Het v1uchtelingenrecht vormt aldus een 
onderdeel van de algemene rechtsregeling inzake toe gang, verblijf, vestiging 
en verwijdering van vreemdelingen. Ook deze materie was herhaaldelijk het 
voorwerp van wetswijzigingen. De laatste belangrijke aanpassing door de 
wet van 6 mei 1993 (B.S., 21 mei 1993) valt buiten het tijdsbestek van dit 
overzicht (Carlier, J., ,Vluchtelingen: enkele kritische bedenkingen bij de 
Wet van 14 juli 1987, T. Vreemd., 1987, 3 e.v. en 1988, 2 e.v.; Michiels, L., 
,1986-1987: Keerpunt in het Belgisch Vluchtelingenbeleid", Sociaal, 1907, 
8 e.v.). 

140. Overeenkomstig artikel 48 Vreemdelingenwet kan als v1uchteling 
worden erkend de vreemdeling, die voldoet aan de voorwaarden, die te dien 
einde worden gesteld door de intemationale overeenkomsten, die Belgie 
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binden. Hieromtrent wordt verwezen naar het Verdrag van Geneve van 28 juli 
1951 enhetProtocol van New York van 31januari 1967 betreffende de status 
van vluchtelingen. Artikel 1, A, 2 van het Geneefs Vluchtelingenverdrag 
omschrijft de vluchteling als de persoon, die een gegronde vrees heeft voor 
vervolging om reden van zijn ras, religie, nationaliteit, behorende tot een 
bepaalde sociale groep of politieke overtuiging, die zich buiten zijn land van 
herkomst bevindt en die omwille van die vrees de bescherming van dat land 
niet kan of wil inroepen. 

Ook wanneer een vreemdeling zijn land ontvlucht is en toevlucht gezocht 
heeft gedurende meer dan drie maanden in een ander land, waar hij evenwel 
aan dezelfde vervolgingen onderworpen werd als in het land van oorsprong, 
kan hem, ongeacht artikel 52 Vreemdelingenwet, nog het statuut van vluch
teling toegekend worden (R.v.St., nr. 32.414, 19 april 1989, Adm. Pub!., 
1989, 61; over een- verworpen- verzoek tot gedeeltelijke schorsing van 
art. 52, zie ook Arbitragehof, nr. 19/92, 12 maart 1992, B.S., 28 mei 1992, 
12471, J.T., 1992, 387 en Adm. Publ., 1992, 60). 

141. De vreemdeling, die de erkenning van de status van vluchteling aan
vraagt, geniet gedurende de erkenningsprocedure voorlopig asiel. Onder de 
gelding van artikel 53, eerste lid oud Vreemdelingenwet kon de kandidaat
vluchteling voor de duur van het voorlopig asiel geen bevel gegeven worden 

_ h_et gmrrdg~bied te ye_rlaten_Qan incli~11_ de vreemdeli_!Ig_geilcht_werd d~ 
openbare orde of 's lands veiligheid te kunnen schaden en na advies van 
de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De Minis
ter diende zijn verwijderingsbeslissing te motiveren (Luik, 20 november 
1987, T.Vreemd., 1988, 25). Een bevel het grondgebied te verlaten, dat 
steunde op een niet gemotiveerd advies van het Hoog Commissariaat van 
de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, dat niet als een werkelijke 
beslissing over de aanvraag tot erkenning kon doorgaan, kon niet uitgevoerd 
worden wegens schending van artikel 53 (Voorz. Luik, 1 oktober 1987, 
T.Vreemd., 1987, 22). Thans bepaalt artikel 53 alleen nog, zoals reeds in 
artikel 53, tweede lid oud dat de kandidaat-vluchteling wegens het onregel
matig binnenkomen of verblijven in het land niet strafrechtelijk vervolgd kan 
worden zolang zijn aanvraag tot erkenning niet ongegrond is verklaard. 

Wanneer de vreemdeling onvoldoende bewijs van zijn identiteit in het 
ontvluchte land aanbrengt, kan hem geen voorlopig asiel verleend worden 
(Voorz. Luik, 19 januari 1988, T. Vreemd., 1988, 25). Anderzijds is het feit 
dat hij zijn identiteit niet kan bewijzen geen grond om hem de toegang tot het 
gerecht te ontzeggen (Luik, 22 oktober 1987, T. Vreemd., 1988, 24). 

142. De vreemdeling kan als vluchteling erkend worden door de Minister 
van Binnenlandse Zaken, door de internationale overheid aan wie de Minis
ter zijn bevoegdheid heeft overgedragen en door de Commissaris-generaal 
voor de vluchtelingen en de staatlozen. 
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143. Een behoorlijk bestuur vergt dat de overheid binnen een redelijke 
termijn beslist over de erkenningsaanvraag (R.v.St., m. 39.791, 24 juni 
1992, Adm. Pub!., 1992, 142 en Rev.Dr.Etr., 1992, 303). De Raad van State 
kan de uitvoering van een verwijderingsbeslissing schorsen als de aanvraag 
van een vreemdeling tot erkenning als politiek vluchteling verworpen werd, 
omdat hij die hoedanigheid niet meer kan bewijzen doordat de overheid 
zeven jaar gewacht heeft om zijn dossier over te maken aan het Hoog 
Commissariaat voor de vluchtelingen (R.v.St., m. 38.187, 26 november 
1991, Rev.Dr.Etr., 1991, 349, R.A.C.E., 1991, z.p. en T. Vreemd., 1992, 21). 

Evenzeer dient de tenuitvoerlegging van een verwijderingsbesluit geschorst 
te worden; als het pas zevenjaar na de erkenningsaanvraag werd getroffen
ook al lag de procedure intussen niet stil - en de overheid dit uitstel niet 
overtuigend verantwoordt (R.v.St., m. 38.861, 26 februari 1992, Rev.Dr.Etr., 
1992, 16, Adm. Pub!., 1992, 49 en T. Vreemd., 1992, 77). 

144. Tussen 1952 en 1988 werd de bevoegdheid om vluchtelingen te 
erkennen uitgeoefend door de regionale vertegenwoordiger in Belgie van 
het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen 
(H.C.V.). Voor de aanvragen, die dateren van na 31 januari 1988 wordt deze 
bevoegdheid overgedragen aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelin
gen en de staatlozen. De vertegenwoordiger van het H.C.V. mag evenwel 
nog steeds in de procedure tussenkomen (Vanheule, D., Vluchtelingen. Een 
overzicht na de wet van 6 mei 1993, Gent, Mys & Breesch, 1993, 35, nr. 103 
e.v.). 

Volgens de hoven van beroep te Luik en Bergen heeft de delegatie van 
soevereiniteit aan de Belgische vertegenwoordiger van het H.C.V. tot gevolg 
dat de Staat rechtsgeldig kan volstaan met het acteren van de beslissing van 
het Hoog Commissariaat om de erkenning als vluchteling te weigeren en 
desgevallend op die grond een verwijderingsbeslissing kan nemen. 

Verweer op grond van artikel6 E.V.R.M. is niet toegelaten, omdat dit artikel 
niet toepasselijk is ten aanzien van rechten en verplichtingen voortvloeiend 
uit publiekrechtelijke verhoudingen. De afgevaardigde van het H.C.V. staat 
niet onder het hierarchisch gezag van de Belgische Minister. Hij is dus ook 
geen administratieve overheid zoals bedoeld in artikel 14 Raad-van-State
wet, zodat tegen zijn beslissingen geen annulatieberoep openstaat. Enkel kan 
op basis van nieuwe gegevens aan het H.C.V. de heropening van het dossier 
gevraagd worden. In afwachting van de beslissing kan de kandidaat-vluchte
ling de Minister vragen een bevel het grondgebied te verlaten op te schorten 
(Voorz. Brussel, 14 november 1988, T. Vreemd., 1989, 16). Dat de Vreemde
lingenwet de kandidaat-vluchteling slechts verhaal biedt tegen de beslissin
gen van de Belgische administratieve overheden en niet tegen die van de 
intemationale overheden - die overigens verantwoording voor hun hande
len afleggen v66r de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties- is 
niet in strijd met het Verdrag van Geneve noch met het E.V.R.M. (Luik, 
7 februari 1989, fur. Liege, 1989, 841, noot Vandermeersch, D., ,La delega-
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tion au Haut Commissariat pour les refugies en matiere de reconnaissance de 
la qualite de r6fugie et les garanties liees a la protection des droits des 
candidats r6fugies; Bergen, 21 november 1988, fur. Liege, 1989, 833, noot 
Panier, C., ,Quelques questions sur le sort du candidat r6fugie politique, 
objet d'un ordre de quitter le territoire consecutif a la decision negative du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les r6fugies (sous I' empire de la 
loi du 15 decembre 1980; zie ook Rb. Luik, 15 maart 1991, fur. Liege, 1992, 
851, noot Kohl, A., ,Expulsion du territoire et droit au respect de la vie 
farniliale' '). 

145. Omwille van het recht op verdediging van de kandidaatvluchteling 
moet de administratie erover waken dat de vreemdeling tijdens de ondervra
ging bijgestaan wordt door een onpartijdige en betrouwbare tolk aan wie 
betrokkene zijn zaak onbevangen kan uitleggen (R.v.St., nr. 38.605, 28 
januari 1992, Adm. Pub!., 1992, 30 en Rev.Dr.Etr., 1992, 16; R.v.St., nr. 
38.798, 19 februari 1992, Adm. Pub!., 1992, 46). 

146. Bij de beoordeling van de aanvraag tot erkenning als vluchteling dient 
rekening gehouden te worden met het gezinsverband van de vreemdeling. 
Ongeacht de normale individuele behandeling van ieder vluchtelingendos
sier, mag, wanneer nog geen definitieve beslissing getroffen werd over de 
erkenningsaanvraag van de man, terwijl de aanvraag van zijn echtgenote 
reeds afgewezen werd,_een jegenshaar getroffen yerwijderingsbeslissing niet 
uitgevoerd worden (R.v.St., nr. 39.901, 26juni 1992,Adm. Pub!., 1992, 144). 

II. Het recht op O.C.M.W.-hulp 

147. Gedurende de procedure tot erkenning als vluchteling en zelfs in 
afwachting van de uitvoering van een verwijderingsbeslissing heeft de 
kandidaat recht op maatschappelijke hulpverlening vanwege het O.C.M.W. 
Het zogeheten spreidingsplan van 22 december 1986 voor kandidaat-vluch
telingen vervat in een omzendbrief van de Staatssecretaris van Leefmilieu en 
Maatschappelijke Emancipatie, dat de spreiding beoogt van de kosten van de 
maatschappelijke dienstverlening aan kandidaatvluchtelingen over alle 
O.C.M.W.'s van het Rijk, vormt hiervoor geen beletsel. Het verblijf op het 
grondgebied van een gemeente, zelfs bij gebrek aan een waning, in open 
lucht en zonder inschrijving, volstaat voor het bekomen van financiele hulp 
(Beroepskamer O.C.M.W.'s Oost-Vlaanderen, 26 februari 1990, T.Vreemd., 
1990, 26). Vele kort-gedingrechters hebben zich bevoegd verklaard om bij 
hoogdringendheid een voorlopige beslissing terzake te vellen als het sub
jectief recht op een menswaardig bestaan van de kandidaat-vluchteling in het 
gedrang is. Inafwachting van de beslissing van de provinciale beroepskamer, 
die, onafhankelijk van de wil van de vreemdeling, lang op zich laat wachten, 
kan reeds een minimale vergoeding worden toegekend (bv. 150 F. per dag en 
voedselbonnen) (F.S.A., ,R6fugies contre C.P.A.S.: c'est gagne ?", f.Dr. 
feun., 1989, 32; Beroepskamer, O.C.M.W.'s Luik, 22juni 1987, fur. Liege, 
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1988, 1517; Voorz. Charleroi, 20 oktober 1987, fur. Liege, 1988, 1513; 
Beroepskamer O.C.M.W. 's Henegouwen, 24 februari 1988, fur. Liege, 1988, 
1520; Voorz. Luik, 5 juli 1988, fur. Liege, 1988, 1516). 
Een rninderjarige vluchteling, wiens vader overleden is en wiens moeder nog 
in het buitenland verblijft, is bekwaam om zelfstandig zijn recht op maat
schappelijke hulpverlening op te eisen (Beroepskamer O.C.M.W.'s Brabant, 
27 juni 1989, T. Vreemd., 1989, 34). 

III. De inschrijving in het vreemdelingenregister 

148. Iedere vreemdeling, die zich vluchteling heeft verklaard, moet zich 
laten inschrijven in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij 
verblijft (art. 74 en 80 Vreemdelingenbesluit). Hij beschikt daartoe over een 
termijn van acht werkdagen vanaf zijn binnenkomst in het land, indien hij 
zich aan de grens vluchteling verklaard heeft, of vanaf de datum van de 
erkenningsaanvraag, indien hij zich in het Rijk vluchteling heeft verklaard. 
Het niet naleven van de terrnijn van acht dagen heeft niet tot gevolg dat de 
vreemdeling illegaal, maar wel onregelmatig in Belgie verblijft. Hij stelt zich 
dan bloot aan een strafrechtelijke veroordeling tot een geldboete (art. 79 
Vreemdelingenwet). Door zich alsnog te laten inschrijven regulariseert hij 
zijn situatie (Rb. Brussel, 17 maart 1992, T.Vreemd., 1992, 189). Het 
gemeentebestuur levert de kandidaat-vluchteling, na inschrijving, een attest 
van immatriculatie model A af. De inschrijving mag door het gemeentebe
stuur enkel geweigerd worden, indien de vreemdeling niet in de gemeente 
verblijft (Luik, 10 november 1989, Pas., 1990, II, 104), of op grond van de 
reeds genoemde Koninklijke Besluiten van 12, 15 en 22 mei 1992, die 
bepaalde vreemdelingen verbiedt in bepaalde (i.e. Brusselse) gemeenten te 
verblijven. 
Nietternin gebeurt het in de praktijk meer dan eens dat de gemeente de 
inschrijving weigert onder verwijzing naar het spreidingsplan voor kandi
daat-vluchtelingen. De omzendbrief betreffende dit spreidingsplan werd 
evenwel nooit gepubliceerd en is niet bindend. De Raad van State kan de 
weigerachtige gemeente dan ook in een schorsingsprocedure bevel geven, 
eventueel onder verbeurte van een dwangsom, de vreemdeling in te schrijven 
en het inschrijvingsattest af te leveren (R.v.St., nr. 38.137, 20 november 
1991, T. Vreemd., 1992, 182 m.b.t. een annulatieberoep; R.v.St., nr. 38.499, 
15 januari 1992, Adm. Publ., 1992, 25, Rev.Dr.Etr., 1992, 13, fur. Liege, 
1992, 272, noot Panier, C., ,Nouveau refere administratif et candidat refugie 
politique: une premiere" en De Gem., 1992, 220; R.v.St., nr. 39.052, 
25 maart 1992, R.A.C.E., 1992, z.p.; R.v.St., nr. 39.094, 30 maart 1992, 
Adm. Publ., 1992,71, T.Vreemd., 1992,79, noot De Pourcq, A. en T.Gem., 
1992, 209 i.v.m. een weigering van inschrijving na verhuis naar een tweede 
verbli jfs gemeente). 

149. V66r de invoering van het adrninistratief kort geding door de wet van 
16 juni 1989, vervangen door de wet van 19 juli 1991, werd dezelfde 
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zienswijze verdedigd door diverse kort-gedingrechters, die zich bevoegd 
verklaarden uit hoofde van de schending van het subjectief recht op inschrij
ving van de kandidaat-vluchteling (Voorz. Nijvel, 5 januari 1988, T. Vreemd., 
1988, 20; Voorz. Brussel, 21 september 1988, T. Vreemd., 1988, 21; Luik, 
10 november 1989, Pas., 1990, II, 104 en nadien nog: Voorz. Aarlen, 
4 februari 1991, f.T., 1992, 349; Voorz. Verviers, 26 september 1991, fur. 
Liege, 1991, 1427; Voorz. Namen, 8 november 1991, f.T., 1992, 43; Rb. 
Brussel, 17 maart 1992, T.Vreemd., 1992, 189; anders: Voorz. Antwerpen, 
30 juni 1988, T. Vreemd., 1989, 45, met kritische noot De Moffarts, G., ,De 
weigering een kandidaat-vluchteling in het vreemdelingemegister in te 
schrijven en het ,spreidingsplan"; zie ook Duelz, A., ,Beroepsrniddelen 
tegen de weigering van de gemeente een vluchteling of asielzoeker in te 
schrijven' ', T. Vreemd., 1988, 18; Bauwens, M., ,Le refere administratif et la 
repartition des attibutions jurisdictionnelles en matiere d'inscription au 
registre des etrangers des candidats refugies", Rev.Dr.Etr., 1991, 441 e.v.; 
Voorz. Namen, 8 november 1991, fur. Liege, 1991, 1432). 

In een arrest van 2 juni 1992 heeft het Hof van Beroep te Luik geoordeeld dat 
de kort-gedingrechter niet bevoegd is, voomamelijk omdat een vordering tot 
schorsing kan worden ingesteld voor de Raad van State, waardoor de 
betwisting een politiek recht zou betreffen waarvan de beoordeling door 
de wet is toegekend aan de Raad van State. Dit standpunt wordt door de 
annotator, P. Lewalle, evenwel betwist. De invoering van het administratief 
kort geding ontneemt-de burgerlijke kort~gedingrechter niet de bevoegdheid 
om tegen de administratieve overheid maatregelen te bevelen als een sub
jectief recht van de tegenpartij in het geding is (Luik, 2 juni 1992, fur. Liege, 
1992, 925, noot Lewalle, P., ,Le refere judiciaire et le refere administratif: 
une delicate mise en place"; Rev.Dr.Etr., 1992, 309 en Droit Communal, 
1992, 288, noot Van Bol, S.; cfr. Vanheule, D., o.c., m. 139 e.v.). 

150. Het spreekt voor zich dat artikel63, tweede lid Vreemdelingenwet hier 
niet terzake doet, maar het valt op dat de argumentering omtrent de be
voegdheid van de kort-gedingrechter t.a.v. de weigering van inschrijving met 
dezelfde overwegingen gevoed wordt als m.b.t. artikel63, tweede lid, nl. met 
het onderscheid ,vrijwaring van subjectief recht" tegenover ,beoordeling 
wettigheid administratieve rechtshandeling" en dat van artikel 144 G.W. 
tegenover artikel145 G.W. De vraag rijst evenwel of de problematiek wel 

terecht in deze context geplaatst wordt, daar de artikelen 74 en 80 Vreemde
lingenbesluit de aanmelding bij het gemeentebestuur en de inschrijving van 
de kandidaatvluchteling veeleer als een plicht dan als een recht omschrijft 
voor respectievelijk, de overheid en de vreemdeling (vgl. de redactie van 
art. 12 Vreemdelingenwet). Weliswaar heeft de vreemdeling een rechts
vordering tegen de gemeente, die hem onterecht weigert in te schrijven, 
maar dit staat nog niet helemaal gelijk met de toewijzing van een subjectief 
recht door het objectief recht. Deze zienswijze doet geen afbreuk aan het feit 
dat, behoudens andersluidende wettelijke bepaling (zoals art. 63, tweede lid 
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Vreemdelingenwet er een is), het administratief kort geding inderdaad niet 
principieel afbreuk doet aan de bevoegdheid van de burgerlijke kort-geding
rechter om in geval van hoogdringendheid bij voorbaat uitspraak te doen in 
een geschil over subjectieve rechten, zoals bijvoorbeeld het hoven genoemde 
recht op maatschappelijke dienstverlening. De O.C.M.W.-wet verleent wei 
degelijk in haar artikel 1 op algemene wijze een werkelijk subjectief recht op 
maatschappelijke dienstverlening aan eenieder. In dit opzicht kan de vermel
ding in artikel17, § 1, eerste lid Raad-van-Statewet, dat de Raad ,als enige" 
de schorsing van tenuitvoerlegging kan bevelen, inderdaad geen afbreuk 
doen aan de bevoegdheidsverdeling door de hogere grondwettelijke norm 
(zoals geargumenteerd door Vanheule, D., o.c., nr. 144). 

151. Ret moet wei zo verstaan worden dat, terwijl de Raad van State 
bevoegd is om de rechtmatigheid te beoordelen van de weigeringsbeslissing 
inzake erkenning en de bijhorende verwijderingsbeslissing en eventueel de 
schorsing van tenuitvoerlegging van deze laatste kan uitspreken, de burger
lijke kort-gedingrechter in geval van hoogdringendheid bij voorraad uit
spraak kan doen over de eis tot maatschappelijke dienstverlening in afwach
ting van een beslissing ten grande. De beide rechtsinstanties oordelen dan 
wei over andere, zij het aanverwante aangelegenheden. 

152. Dat het burgerlijk en administratief kort geding kunnen samengaan 
blijkt ten voile uit het arrest van de Raad van State 27 maart 1992 (R.v.St., nr. 
39.091, 27 maart 1992, fur. Liege, 1992, 834, noot Gillet, E., ,Les candidats 
refugies dans le maquis du ref ere'', R.A. C. E. , 1992, z. p. en Adm. Publ., 1992, 
70). In casu heeft de rechter in kort geding op grond van artikel 70bis oud 
Vreemdelingenwet de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging van de 
beslissing om de kandidaat-vluchteling naar de staat van herkomst terug te 
brengen. Dit belet de Raad van State niet ook de beslissing te schorsen 
waarbij de eis tot heroverweging van het verzoek tot toekenning van het 
statuut van vluchteling verworpen werd. 

IV. Opnieuw over de bevoegdheid van de kort-geding
rechter 

153. De betwisting over de bevoegdheid van de kort-gedingrechter om, 
gezien het verbod van artikel 63, tweede lid Vreemdelingenwet, kennis te 
nemen van welbepaalde verhalen tegen administratieve beslissingen inzake 
vreemdelingen is met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek eveneens 
aan de orde. Artikel63, tweede lid sluit immers de vordering in kort geding 
uit m.b.t. de titels van de Vreemdelingenwet, die specifiek het statuut van de 
vluchteling behandelen. In de rechtspraak opgenomen onder nr. 127 e.v. 
werden reeds enkele uitspraken inzake vluchtelingen vermeld. De lezer 
wordt emaar verwezen). 

154. De kort-gedingrechter te Brussel is zich van de beperking in artikel63, 
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tweede lid Vreemdelingenwet bewust, maar acht haar in casu niet toepasse
lijk met de motivering dat de eis ingediend is voor de inwerkingtreding van 
de wet van 14 juli 1987, die de wijziging aan artikel 63 Vreemdelingenwet 
heeft aangebracht (Voorz. Brussel, 14 november 1988, T. Vreemd., 1989, 16). 
Niet aileen doen de data vermeld in deze beschikking, gelet op de inwer
kingtreding per 1 februari 1988 van de wet van 14 juli 1987, twijfelen aan de 
juistheid van het oordeel van de voorzitster in deze zaak, maar ook moet uit 
artikel 3 Ger.W. en artikel 21 van de wet van 14 juli 1987 afgeleid worden 
dat het verbod van artikel 63, tweede lid van toepassing is op de vorderingen, 
die op 1 februari 1988 aanhangig zijn. 

155. De kort-gedingrechter te Luik beslist alleszins in deze zin (Voorz. 
Luik, 17 maart 1988, Ann.Dr.Liege, 1989, 311). Hij laat zich zijn bevoegd
heid even wei niet afnemen. In een uitvoerige motivering ( cfr. Voorz. Luik, 
19 januari 1989, Jur. Liege, 1989, 221 en T. Vreemd., 1989, 22 besproken 
supra onder randnr. 130 i.v.m. de gewone vreemdeling) overweegt hij op
nieuw dat de rechtscolleges van de rechterlijke macht tot taak hebben de 
rechsonderhorige de rniddelen te verschaffen om zijn subje~tieve rechten te 
vrijwaren en de foutieve schending van zijn wettig belang te doen herstellen, 
desgevallend, en voor zover geen uitzonderingen werden bepaald, ook 
tegenover het uitvoerend gezag. Los hiervan kan ook de wettigheid van 
het overheidshandelen via een annulatieberoep in vraag gesteld worden voor 
de Raa:a-van -srare~ maar -dit tieroep kan- n.o-oit oe bescherming v-an-een: 
subjectief recht tot werkelijk, dadelijk en rechtstreeks doel hebben. Ook 
een opschorting van de tenuitvoerlegging van een adrninistratieve beslissing 
door de Raad strekt slechts tot bewaring van de rechtsorde in het algemeen. 
De kort-gedingrechter in kwestie meent uit de Vreemdelingenwet ten voor
dele van de kandidaat-vluchteling, en dit bij wijze van afwijking ten opzichte 
van het regime van de andere vreemdelingen, het bestaan te mogen afleiden 
van een werkelijk subjectief recht op toe gang tot en verblijf op het Belgisch 
grondgebied. W anneer over dit recht betwisting ontstaat tussen de kandidaat
vluchteling en de Belgische overheid, is de rechtbank van eerste aanleg 
noodzakelijkerwijze bevoegd, omdat geen enkel subjectief recht gerechte
lijke bescherrning kan ontberen. Zelfs indien de kandidaat-vluchteling geen 
subjectief recht toekomt, wat de voorzitter niet aanvaardbaar acht, dan nog 
bezit hij een wettig belang en is de rechtbank bevoegd om kennis te nemen 
van zijn vordering tot herstel van een foutieve inbreuk op dit belang. 

Zeker wanneer de opvordering van de staat van vluchteling gebeurd is voor 
1 februari 1988, is de bevoegdheid van de burgerlijke rechter verworven. 

156. Maar ook zonder in te gaan op deze overgangsrechtelijke problematiek 
hebben kort-gedingrechters hun bevoegdheid ten aanzien van kandidaat
vluchtelingen opgenomen (Voorz. Luik, 1 oktober 1987, T. Vreemd., 1987, 
22; Luik, 20 november 1987, T. Vreemd., 1988, 25). 
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157. De kritische commentaar, die deze rechtspraak reeds onder randnum
mer 131 e.v. opwekte, weze hier herhaald en aangevuld met volgende 
beschouwingen. Uit het gebruik van het woord ,kan'' in artikel48 Vreemde
lingenwet blijkt dat de vreemdeling geen recht op erkenning als vluchteling 
bezit. · Uit de aanhef van artikel 49 volgt dat de vreemdeling, zodra hij als 
vluchteling erkend is, wei een recht op verblijf of vestiging heeft. Logischer
wijze moet de vreemdeling de mogelijkheid geboden worden om in Belgie te 
verblijven tot de procedure waarin over de erkenning van de vluchtelingen
status beslist wordt met gunstig of ongunstig resultaat afgerond is, vandaar 
het recht op voorlopig asiel onder voorbehoud van naleving van aile andere 
voorschriften van de Vreemdelingenwet. Zou de overheid intussentijd toch 
een verwijderingsbeslissing nemen waartegen annulatieberoep openstaat, 
dan moeten de vermengde belangen van de maatschappelijke orde en van 
de kandidaat-vluchteling, gelet op de ondubbelzinnige tekst van artikel 63, 
tweede lid Vreemdelingenwet, voldoende waarborgen kunnen vinden in een 
schorsingsverzoek bij de Raad van State en, voor zover de verwijderings
beslissing de vorm heeft van een bevel het grondgebied te verlaten, in het 
annulatieberoep zelf of in een gewone onrechtmatige-daadsvordering we
gens schending van een subjectief recht of wettig belang voor de rechtbank 
van eerste aanleg. 

V. De rechtsmiddelen 

158. Tegen de beslissing waarbij de Minister de binnenkomst, het verblijf of 
de vestiging weigert aan de vreemdeling, die zich vluchteling verklaart, kan 
een dringend beroep (vroeger ,dringend verzoek tot heronderzoek'' ge
noemd) ingediend worden bij de Comrnissaris-generaal voor de vluchtelin
gen en de staatlozen (art. 63/2 Vreemdelingenwet). Deze regeling werd 
opeenvolgend gewijzigd door de wetten van 18 juli 1991 en 13 juli 1992 
en wordt, buiten het beschouwde tijdsbestek van dit overzicht, nogmaals 
gewijzigd door de wet van 6 mei 1993. In de oude versie bepaalde de wet dat 
de Comrnissaris-generaal een advies gaf aan de Minister van Justitie. Was 
het advies ongunstig, dan bevestigde de Minister zijn weigeringsbeslissing. 
In geval van gunstig advies kon de Minister aan het standpunt van de 
Comrnissaris-generaal voorbijgaan en een nieuwe weigeringsbeslissing ne
men. Artikel 63/3 bepaalde uitdrukkelijk dat deze nieuwe beslissing met 
redenen omkleed moest zijn. 
Thans behoort de beslissingsbevoegdheid over het dringend beroep aan de 
Comrnissaris-generaal zelf toe. Hij kan de aangevochten beslissing bevesti
gen of oordelen dat een verder onderzoek noodzakelijk is en dat de kandi
daatvluchteling voorlopig toegelaten wordt tot binnenkomst, verblijf of 
vestiging (art. 63/3 Vreemdelingenwet).Onder bepaalde voorwaarden kon 
en kan nog de Minister voor de duur van het onderzoek de opsluiting bevelen 
van de vreemdeling (art. 63/5). Deze laatste kon en kan nog tegen die 
maatregel beroep instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank. 
Onder het oude regime is beslist dat, ook al moet de Minister het advies van 
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de Commissaris-generaal niet volgen, het toch een substantiele formaliteit is 
(R.v.St., nr. 38.920, 4 maart 1992, Adm. Publ., 1992, 63 en R.A.C.E., 1992, 
z.p.), zodat hij in ieder geval zijn afwijkende handhavingsbeslissing moet 
motiveren in het Iicht van dit advies (R.v.St., nr. 38.017, 31 oktober 1991, 
T. Vreemd., 1992, 181; R.v.St., nr. 39.442, 22 mei 1992, Adm. Publ., 1992, 
121). Zo oordeelt de raadkamer van de correctionele rechtbank te Luik dat de 
Minister, die zijn uitzettingsbesluit, ongeacht het advies, handhaaft, zijn 
belissing onvoldoende motiveert door louter te verwijzen naar een controle 
uitgevoerd door de rijkswacht, waardoor de beweringen van de vreemdeling 
zouden gelogenstraft zijn, zonder daarmee de argumentering van de Com
rnissaris-generaal te weerleggen. De vrijheidsberoving, die op een dergelijke 
gebrekkige motivering steunt, is onwettig (Corr. Luik, 24 mei 1989, fur. 
Liege, 1989, 855). De opsluiting van een kandidaat-politiek vluchteling bij 
toepassing van artikel 27 Vreemdelingenwet is eveneens onwettig, indien zij 
bevolen werd onder druk van het O.C.M.W., dat verplicht werd hulp te 
verstrekken aan de vreemdeling en zich aan deze opdracht wenste te ont
trekken (Corr. Luik, 8 augustus 1990, Jur. Liege, 1991, 211). 
Onder het oude regime is ook beslist dat, wanneer de Raad van State de 
verwerping van het dringend verzoek tot heronderzoek geschorst heeft 
wegens een procedurefout inzake vertaling, de Minister mag verkiezen de 
procedure over te doen en in dat kader een nieuwe verwerpingsbeslissing te 
nemen (R.v.St., nr. 39.115,31 maart 1992,Adm. Publ., 1992, 72enR.A.C.E., 
1992, z.p.). 

VI. De verwijdering van het grondgebied 

159. Een vreemdeling, die als vluchteling erkend werd, kan nog van het 
grondgebied verwijderd worden. Artikel 33 van het Verdrag van Geneve 
verbiedt evenwel de terugleiding van de vluchteling naar een grondgebied, 
waar zijn leven of vrijheid bedreigd zouden worden op grand van zijn ras, 
godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn 
politieke overtuiging, tenzij het een vluchteling betreft ten aanzien van wie er 
ernstige redenen bestaan hem te beschouwen als een gevaar voor de veilig
heid van hetland waar hij zich bevindt, of die, definitief veroordeeld we gens 
een bijzonder ernstig rnisdrijf, een gevaar oplevert voor de gemeenschap van 
het land dat hem verwijdert. Het oude artikel 70bis Vreemdelingenwet 
verleende de vreemdeling, die toch teruggebracht werd naar de grens van 
het ontvluchte land waar hij gevaar liep, een verhaalmogelijkheid bij de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. 
De veroordeling van een vluchteling wegens een gewapende overval is 
ernstig genoeg om zijn uitzetting te rechtvaardigen. Artikel 32 van het 
Verdrag van Geneve, dat de vreemdeling een redelijke termijn biedt voor 
het zoeken naar een ander land van opname, kan niet tegen de verwijde
ringsbeslissing aangevoerd worden, omdat het niet de geldigheid, maar de 
uitvoering van de beslissing betreft. Bovendien kan de voorwaarde van 
artikel32 niet geeerbiedigd worden, als geen enkelland bereid is de vluchte-

2146 



ling op te nemen wegens zijn strafrechtelijke veroordeling. Dat de uitzetting 
met zich meebrengt dat de vluchteling zijn vrouw en kinderen in Belgie moet 
achterlaten, vormt geen inbreuk op het door artikel8 E.V.R.M. gewaarborgd 
recht op privacy en gezinsleven, daar de voorwaarden van artikel 8, tweede 
lid E.V.R.M. (i.e. belang van de openbare orde) vervuld zijn. (R.v.St., 
nr. 27.542, 13 februari 1987, T. Vreemd., 1987, 29, noot De Moffarts, G., 
,De verwijdering van een vluchteling naar een land waar zijn leven of 
vrijheid bedreigd zijn"). 

§ 5. De afwezigheid 

160. De afwezige is de persoon van wie het bestaan onzeker is. Het is niet 
geweten ofhij nog leeft dan wei reeds overleden is. ,Afwezigheid" mag niet 
verward worden met ,vermist zijn". Het overlijden van een vermiste per
soon staat vast, ook al wordt zijn stoffelijk overschot niet gevonden. De 
overlijdensakte kan dan vervangen worden door een vonnis (Rb. Leuven, 
11 juni 1990, T.B.B.R., 1991, 279). Het Burgerlijk Wetboek organiseert in de 
artikelen 112 tot en met 142 de afwezigheid. 

Hoe archai'sch de regeling ook is, af en toe wordt er in de rechtspraktijk toch 
toepassing van gemaakt. 

Soms kiezen de achtergebleven verwanten een zijweg om de door de afwe
zigheid gerezen problemen aan te pakken. In plaats van zich bij toepassing 
van artikel 112 B.W. te wenden tot de Rechtbank van Eerste Aanleg spreekt 
de echtgenote van een sedert een week verdwenen handelaar de Voorzitter 
van de Rechtbank van Koophandel aan. Zij bekomt de aanstelling van een 
voorlopig bewindvoerder, die de commerciele staat van de achtergelaten 
ondememing moet beoordelen en advies moet uitbrengen over de voortzet
ting of de faillietverklaring ervan (Voorz. Luik 24 maart 1992 fur. Liege, 
1992, 717). 

Het vonnis houdende verklaring van afwezigheid impliceert in de regeling 
van het Burgerlijk W etboek geen vermoeden van overlijden, dat teruggaat tot 
de dag van de verdwijning. Doordat het overlijden derhalve niet bewezen is, 
zou nooit een overlevingspensioen aan de echtgenoot kunnen toevallen. 
Daarom wijkt artikel 16, § 1, in fine van het K.B. nr. 50 dd. 24 oktober 
1967 (Pensioenwet werknemers) af van de burgerrechtelijke regeling en 
bepaalt het dat de verklaring van afwezigheid toch het bewijs van overlijden 
inhoudt (Arbh. Luik, 21 mei 1990, J.T.T., 1991, 232, noot Gosseries, P., ,La 
pension de survie des travailleurs salaries en cas d' absence du travailleur 
pensionne' '). Het overlevingspensioen gaat in op de eerste dag van de maand 
waarin het vonnis van verklaring van afwezigheid wordt uitgesproken. 

De definitieve inbezitstelling krachtens artikel 129 B.W. van de goederen 
van de afwezige kan slechts toegestaan worden, indien de geeigende proce
dure tot afwezigverklaring (art. 115-119 B.W.) werd gevolgd, zelfs als er 
intussen honderd jaar verlopen is sedert zijn geboorte en derhalve aange-
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nomen mag worden dat de afwezige overleden is (Bergen, 7 februari 1991, 
J.T., 1991, 681 en Rec.Gen.Enr.Not., 1992, nr. 24.084). 
De vrederechter te Antwerpen, tenslotte, wordt ertoe gebracht artike1 136 
B.W. te interpreteren, volgens welk de nalatenschap, waartoe een persoon 
geroepen is, wiens bestaan niet erkend wordt, voor het geheel toevalt aan zijn 
medegerechtigden. Volgens de vrederechter is dit artikel van toepassing niet 
alleen op de nalatenschap, die normaliter aan een afwezig verklaarde erfge
naam had moeten toekomen, maar ook op die, die toekomt aan een persoon 
over wiens bestaan men in het ongewisse is, zonder dat enige juridische 
maatregel getroffen werd (Vred. Antwerpen, 24 september 1992, TNot., 
1992, 475). 

HOOFDSUKil 

DE STAAT VAN DE PERSOON IN DE FAMILIE 

§ 1. Verloving 

AFDELINGl 

HUWELIJK 

161. Overeenkomstig een vaste rechtspraak en rechtsleer terzake bevestigt 
ae recfitspniak iii aeze-p-erioae-dar ae huweiijl(stoesteiiilliing volkomen vrij 
moet gegeven worden, zodat de verbreking van de verloving als dusdanig 
weze daartoe met of zonder bepaalde motieven beslist, niet als een fout kan 
beschouwd worden (Rb. Luik, 8 januari 1990, R.G.A.R., 1992, nr. 11991). 

162. Nietternin kunnen de concrete omstandigheden waarin de unilaterale 
beeindiging van de verloving plaatsvindt, ertoe leiden dat in hoofde van de 
verbreker een aquiliaanse aansprakelijkheid kan bestaan. 
Dit is het geval wanneer de kandidaat-trouwer enkele dagen voor het huwe
lijk de benen neemt en gedurende weken spoorloos blijft, terwijl de ver
loofden reeds drie jaar kennis hadden, alle huwelijksvoorbereidingen ge
troffen waren, een huwelijkscontract gesloten was, de huwelijksafkondiging 
gebeurd was en de in de steek gelaten aanstaande echtgenote zwanger was 
zonder dat de gevluchte bruidegom enige twijfel opperde nopens zijn verant
woordelijkheid voor de komst van het kind (Rb. Charleroi, 21 november 
1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 66). 

163. Niet alleen de concrete omstandigheden waarin de verbreking van de 
verloving plaatsvindt, zijn relevant bij de beoordeling van het al dan niet 
foutief karakter van de verbreking. Ook de omstandigheden waarin de 
huwelijksbeloften gedaan werden, spelen een rol. Zo achtte de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel (15 december 1987, Jur. Liege, 1988, 280) de 
verbreking van de verloving in hoofde van de aanstaande bruidegom niet 
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foutief, zelfs indien hij drie dagen voor het huwelijk naar Spanje vertrokken 
was, zonder aan zijn verloofde persoonlijk mede te delen dat hij niet met haar 
wenste te huwen. Immers, gezien de omstandigheden waarin de huwelijks
beloften gedaan werden, namelijk zonder dat de farnilie van de jongeman 
van de huwelijksplannen op de hoogte was, hebben het meisje en haar 
farnilie het risico genomen dat hij zou zwichten voor de druk van zijn 
farnilie, zodat men hem geen fout kan verwijten. 

§ 2. De huwelijksbureaus en de huwelijks- en relatiebemiddelaars 

Algemeen 

164. In de recente wetgeving (Wet van 9 maart 1993) wordt eensdeels de 
huwelijksberniddeling door huwelijksbureaus wettelijk geregeld en ander
deels wordt voor de Vlaamse Gemeenschap een wettelijke regeling uitge
vaardigd met het oog op de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van 
huwelijks- en relatieberniddelaars (Decreet van 10 november 1993, B.S. 
22 december 1993). Een overzicht van de inhoud van beide wetgevende 
akten is bier op zijn plaats. 

I. De wet van 9 maart 1993 betreffende de huwelijksbemiddeling 

1. Toepassingsveld 

165. De wet betreft niet de huwelijksbureaus als dusdanig: ze heeft volgens 
artikel 1 betrekking op de huwelijksberniddeling, die dan zeer breed opgevat 
wordt en ook geldt ten aanzien van wat genoemd wordt een ,vaste relatie''. 
Huwelijksberniddeling is dan elke activiteit waarbij tegen vergoeding ont
moetingen worden geregeld die rechtstreeks of onrechtstreeks tot een huwe
lijk of tot een vaste relatie kunnen leiden. 
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan huwelijksberniddeling wil 
doen moet voorafgaandelijk geregistreerd zijn bij het Ministerie van Eco
nornische Zaken. De modaliteiten van de registratie worden vastgesteld in 
het K.B. van 11 juni 1993 (B.S., 25 juni 1993). 

2. Het aanbod tot huwelijksbemiddeling 

166. Elke door een huwelijksbureau verspreide advertentie moet een aantal 
gegevens over het huwelijksbureau vermelden ,op duidelijke en ondubbel
zinnige wijze' ',onder meer het ,profiel'' waaraan de gezochte persoon moet 
voldoen, profiel dat door een aantal gegevens wordt gepreciseerd: de leeftijd, 
levensvisie, inkomen, wijze van leven, burgerlijke stand. Met die voorstel
ling moet de voorgestelde persoon instemmen. 

3. Het voorstel van ontmoetingen 

167. Dat voorstel mag slechts gebeuren voor meerderjarige personen die 
daartoe een aanvraag hebben ingediend (art. 4, eerste lid, W.). Een voorstel 
om ontmoetingen te organiseren tegen betaling moet worden vastgesteld in 
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een schriftelijke overeenkomst. De niet-naleving van deze bepalingen wordt 
strafrechtelijk beteugeld. 

4. De overeenkomst tussen huwelijksbureau en klanten 

168. Het huwelijksbureau moet eenieder die erom verzoekt een modelover
eenkomst overhandigen met betrekking tot zijn optreden. Artikel 6, W., 
omschrijft de gegevens die moeten worden opgenomen: zo wordt een nieuw 
benoemd contract gecreeerd, want de tekortkomingen worden gesanctio
neerd door de nietigheid van de overeenkomst. Belangrijk in die overeen
komst is het opzeggingsbeding (art. 6, 6°, W.): de klant heeft het recht de 
overeenkomst op te zeggen met een aangetekende brief gedurende zeven 
werkdagen te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening. Zelfs 
de druk van deze bepaling is vastgesteld! Pas nadien komt de overeenkomst 
tot stand en mogen voorschot of betaling gevraagd worden (art. 7, W.). 
De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald in artikel 6, § 2, W. Vooral 
belangrijk is het profiel, waarvoor eveneens de toestemming vereist is op 
straffe van nietigheid van de overeenkomst. 
De duur van de overeenkomst is steeds voor een bepaalde tijd, die niet meer 
dan een jaar mag bedragen, aangegaan. Stilzwijgende verlenging is uitge
sloten (art. 7, § 2, W.). Opzegging om het kwartaal is bepaald, wel mits een 
forfaitaire vergoeding. 
Deb-etaling vanae prijsworar gespteid- onaer ae-vorm van gelijRe maan= 
delijkse of driemaandelijkse bedragen. Door de borg of door personen die 
een persoonlijke zekerheid stellen, mag er geen wissel- of orderbrief onder
tekend worden (art. 8, § 2, W.). 
De strafmaatregelen worden omschreven in de artikelen 10 tot 16. 

II. Het decreet van 10 november 1993 houdende maatregelen tot kwaliteits-
verbetering door huwelijks- of relatiebemiddelaars 

169. Deze bemiddelaars moeten erkend worden door de Vlaamse regering. 
Die erkenning wordt enkel verleend aan diegenen die voldoen aan de 
bepalingen van het decreet en dit voor een termijn van vijf jaar, hernieuwbaar 
(art. 3, § 1, Deer.). 
Die voorwaarden hebben betrekking op personeel en medewerkers, op 
infrastructuur, het uitvoeren van een aantal activiteiten, geen onverenigbaar 
beroep uitoefenen, enz. (art. 4, nrs. 1 tot 11, Deer.). 
In artikel 5 Deer., zijn bijzondere erkenningen omschreven wanneer het om 
een v.z.w. gaat, de werkzaarnheid ten minste vijf jaar duurt, samenwerking 
met welzijnsorganisaties, enz., wat aanleiding kan zijn tot het toekennen van 
een subsidie (art. 5, laatste lid, Deer.). 
Er wordt een adviescommissie opgericht die over de erkenning en de 
bijzondere erkenning adviseert, klachten onderzoekt, enz. (art. 6, § 1, Deer.) 
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en die erkenningen schorst of intrekt (art. 6, § 2, Deer.). Er zijn straf- en 
overgangsbepalingen vastgesteld. 

§ 3. Huwelijksvoorwaarden 

A. Grondvereisten 

Leeftijd 

170. Door de wet van 19 januari 1990 tot verlaging van de leeftijd van 
burgerlijke meerderjarigheid tot achttienjaar (B.S., 30 januari 1990) werd de 
vereiste rninimumleeftijd om te huwen zowel voor jongens als voor meisjes 
op achttien jaar gebracht. Huwelijken tussen meerderjarigen worden aldus de 
regel. De verhoging van de rninimumleeftijd voor meisjes vond haar recht
vaardiging in de overweging dat het huwelijk een zeer belangrijke aangele
genheid is, en in de vaststelling van de tendens dat op latere leeftijd gehuwd 
wordt (Senaeve, P., ,Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwe
lijk te mogen aangaan", in Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer. Personen- en familierecht, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, B.W. art. 144-1). 

171. De wetgever kon uiteraard het huwelijk van rninderjarigen niet buiten 
beschouwing laten. De belangrijkste hervorrningen die de wet van 19 januari 
1990 inzake het huwelijk doorgevoerd heeft, situeren zich op dit terrein: het 
centraliseren van alle bevoegdheden in verband met het huwelijk van rnin
derjaren, zoals het verlenen van dispensatie van de rninimumleeftijdvereiste 
en het vaststellen van de toestemrning van de ouders of het beslechten van 
geschillen terzake bij de jeugdrechtbank, de procesbekwaarnheid van de 
rninderjarige in deze dispensatie- en toestemmingsprocedure, de gewijzigde 
positie van het openbaar rninisterie en het afschaffen van de vervangende 
toestemrning door de grootouders of de farnilieraad (Smets, J., Uyttendaele, 
R. en Wylleman, A., ,Burgerlijke meerderjarigheid op achttien jaar' ', R. W., 
1989-90, 1392). 

172. W aar het verlenen van de dispensatie voorheen behoorde tot de 
prerogatieven van de Koning, komt deze bevoegdheid thans toe aan de 
jeugdrechtbank. De adrninistratieve procedure wordt vervangen door een 
gerechtelijke procedure, omwille van het gegeven dat de beslissing over een 
mensenrecht aan een rechtbank moet worden toevertrouwd, zodat alle ga
ranties inzake onpartijdigheid en behoorlijke uitoefening van de rechten van 
de verdediging bestaan (Senaeve, P., l.c., Artikelsgewijze Commentaar, B.W. 
art. 145-3). 

De dispensatie van het vereiste van de huwelijksleeftijd wordt slechts ver
leend indien gewichtige redenen daartoe voorhanden zijn. De jeugdrecht
bank te Kortrijk (23 oktober 1990, R. W., 1991-92, 262) verleent dispensatie 
aan een rninderjarig meisje wier ouders om reden van de zwangerschap van 
hun dochter daarom verzoeken, stellende dat indien het kind in een regel-
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matig gezin geboren werd, dit beter aanvaard zou worden door de farnilie en 
de gemeenschap. De jeugdrechter maakt de bedenking dat strikt genomen 
ingevolge het nieuwe afstarnmingsrecht een huwelijk niet meer noodzakelijk 
is om aan het kind een behoorlijk statuut te geven (zie ook Wylleman, A., 
,Burgerrechtelijke aspecten van de wet van 19 januari 1990 tot verlaging van 
de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid tot 18 jaar", in Wylleman, A., 
De Loof, F. en Serrien, L., Meerderjarig op 18. Een , voorlopige maatrege l' ', 
Brugge, Die Keure, 1990, 17), doch beslist dat, gezien geen redenen die de 
inwilliging van het verzoek onverantwoord zouden maken, voorhanden zijn, 
uit respect voor de morele beweegredenen in hoofde van de betrokkenen de 
dispensatie kan verleend worden. 

Dat een zeventien jaar oud meisje dat zowel de Belgische als de Marok
kaanse nationaliteit heeft, en reeds gehuwd was overeenkomstig het marok
kaans recht met een marokkaanse jongeman die, indien het huwelijk niet 
tevens naar belgisch recht gesloten werd, niet langer in ons land kan 
verblijven, haar echtgenoot (volgens marokkaans recht) naar Marokko zou 
moeten volgen en aldus het voordeel dan de in ons land gevolgde studies zou 
verliezen, wordt als een voldoende gewichtige reden bevonden om haar de 
gevraagde dispensatie te verlenen (Jk. Brussel, 12 juli 1991, J.T., 1991, 818). 

172bis. De jeugdrechtbank is thans ook bevoegd om in de gevallen waarin 
zij dispensatie verleent, hetzij de toestemming van de ouders vast te stellen, 
hetzij de geschlllen betreffende die toestemming te beslechten ~art. 148 
B.W.). 

Enkel de ouders dienen nog toe te stemmen tot het huwelijk van hun 
minderjarige kinderen. De vervangende toestemming van grootouders of 
farnilieraad, wanneer de ouders resp. grootouders overleden zijn (zie oude 
artt. 150-152 B.W.), werd afgeschaft, zodat dit toestemmingsvereiste veeleer 
gecontrueerd werd als een specifiek recht op inspraak, exclusief voorbe
houden aan de ouders, dan wel als een attribuut van het ouderschap. 

Art. 148 B.W. onderscheidt vijf mogelijkheden inzake de houding van de 
ouders en stelt de opdracht van de jeugdrechtbank vast: 

1° beide ouders stemmen toe: de jeugdrechtbank stelt deze. toestemming 
vast. 

2° beide ouders weigeren hun toestemming: de jeugdrechtbank kan de toe
stemming verlenen wanneer zij acht dat de weigering een misbruik is. 

3° een ouder weigert of verschijnt niet, wat met de weigering gelijkgesteld 
wordt, terwijl de andere toestemt: als de jeugdrechtbank de weigering onge
grond acht, kan zij de toestemming tot het huwelijk verlenen. 

4° een ouder verkeert in de onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven 
terwijl de andere ouder weigert of niet verschijnt: de jeugdrechtbank kan de 
toestemming verlenen wanneer zij acht dat de weigering een misbruik is. 

5° beide ouders verkeren in de onrnogelijkheid hun wil te kennen te geven of 
verschijnen niet: dan kan de jeugdrechtbank toestemming verlenen. 
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In beide hiervoor besproken beslissingen diende de jeugdrechtbank enkel de 
toestemming van beide ouders vast te stellen. 

173. Op bet punt van de toegang tot de rechter bij afwezigheid van enige 
toestemming bestond kritiek onder de vroegere wetgeving (Peeters, P., 
Minderjarigen en hun recht van vrijheid en op toegang tot de rechter, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1983, 74-75; Ballet, D. en Wyl
leman, A., ,Proceswaarborgen voor minderjarigen in procedures die hen 
aanbelangen", R. W., 1989-90, 806). Immers was de rninderjarige wiens 
ouders heiden weigerden toe te stemmen tot zijn voorgenomen huwelijk, 
aangewezen op de goodwill van het openbaar ministerie, dat op onaanvecht
bare wijze besliste of het de zaak aldan niet bij de jeugdrechtbank aanhangig 
zou maken. In de nieuwe wet werd aan dit bezwaar tegemoetgekomen door 
aan de rninderjarige zelf de bekwaamheid te verlenen tot het instellen van de 
procedure. De procureur des Konings heeft geen initiatierecht, evenmin als 
de aanstaande echtgenoot. 

174. Alle voormelde procedures worden bij de jeugdrechtbank aanhangig 
gemaakt bij verzoekschrift tegyn een bepaalde dag. De rninderjarige, de 
ouders en de aanstaande echtgenoot worden opgeroepen, het openbaar 
ministerie gehoord. 
De wet bepaalt dat de jeugdrechtbank, of de jeugdkamer van het Hof van 
Beroep, uitspraak doet binnen vijftien dagen. De niet-naleving van deze 
termijn is op geen enkele wijze gesanctioneerd. 
De mogelijkheid tot het aantekenen van het rechtsmiddel van verzet door 
degenen die verstek hebben Iaten gaan, wordt expliciet uitgesloten. 
Overeenkomstig de gemene regels van het procesrecht kunnen slechts de
genen die partij waren in het geding boger beroep aantekenen tegen de 
beslissing die hun belangen benadeelt. De overige personen die enkel opge
roepen worden, kunnen niet als partij worden beschouwd en geen boger 
beroep instellen. 

B. Formaliteiten 

175. Ret huwelijk gesloten in Belgie tussen een onderdaan en een niet
onderdaan van Paraguay voor de consul van dat land, is niet geldig tot stand 
gekomen, omdat geen enkel verdrag de consul deze bevoegdheid toekent 
(Rb. Brussel, 24 februari 1987, T.B.B.R., 1989, 165). 

§ 4. Verzet tegen bet huwelijk 

A. Van verwanten 

176. Ingevolge wijziging van art. 176 B.W. door de wet van 19 januari 1990 
wordt in principe de akte van verzet uitgaande van de bloedverwanten in 
opgaande lijn op straffe van nietigheid slechts rechtsgeldig betekend, wan-
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neer ze de redenen van dit verzet bevat. Het recht om zich tegen het 
voorgenomen huwelijk te verzetten maakt ook voor hen niet langer een 
discretionaire bevoegdheid uit. Ook zij kunnen volgens de gewijzigde wet
geving tot schadevergoeding veroordeeld worden. Daartoe is evenwel een 
loutere afwijzing van het verzet niet meer voldoende: overeenkomstig het 
nieuwe art. 179 B.W. moet het verzet geacht worden een misbruik te zijn, 
vooraleer een veroordeling tot schadevergoeding lean uitgesproken worden 
(zie Uyttendaele, R., ,Verzet tegen het huwelijk", in Artikelsgewijze com
mentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer. Personen- en familie
recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, B.W., art. 176). 
Ook aan de verzetsmogelijkheid van een aantal zijverwanten en van de 
voogd wordt een wijziging aangebracht. Omdat de toestemming tot het 
huwelijk van de familieraad niet meer vereist is, is de mogelijkheid tot 
verzet tegen het voorgenomen huwelijk waarvoor de toestemming van de 
familieraad niet verkregen werd, uiteraard opgeheven. Niet alleen op grond 
van kranlezinnigheid van de aanstaande echtgenoot, maar ook op grond van 
diens geestelijlee achterlijkheid kan sinds de nieuwe wet door hen verzet 
aangetekend worden. 

177. De nieuwe wet bepaalt dat, wanneer het verzet steunt op de toestand 
van krankzinnigheid of geestelijke achterlijkheid van de aanstaande echtge
noot, het verzet waarvan de rechtbanle de opheffing zonder meer lean uit-

·- spreleen, -nooitaanvaard wordt-dan onder-de-verplichting voor-h@m-die-het
verzet gedaan heeft, om de onbelewaamverklaring of de verklaring van de 
verlengde minderjarigheid van de aanstaande echtgenoot aan te vragen en 
daarover binnen de door het vonnis bepaalde termijn te doen beslissen. 
W anneer een moeder verzet aantekent tegen het voorgenomen huwelijle van 
haar dochter wegens de mentale handicap van de aanstaande echtgenoten, 
doch niet een procedure tot onbelewaamverklaring of verklaring in staat van 
verlengde minderjarigheid start, client de rechter de opheffing van het verzet 
uit te spreken, omdat dit verzet niet als een mecanisme van sociale profylaxe 
of een instrument van eugenisme lean gehanteerd worden. De rechtbank 
weigert evenwel schadevergoeding aan de aanstaande echtgenoten toe te 
leennen, daar de houding van de bezorgde moeder er niet toe strekte de 
aanstaande echtgenoten schade te berokkenen door het vertragen van de 
huwelijlesvoltrekking (Rb. Namen, 19 september 1990, fur. Liege, 1991, 
132, met noot Melon, S., Les oppositions a mariage et la nouvelle loi sur la 
majorite). 

B. Van het openbaar ministerie 

178. Toeleomstige echtgenoten leomen in beroep van een vonnis van 6 juni 
1992 van Rechtbank van eerste aanleg te Luik dat het verzet van het 
openbaar ministerie tegen hun voorgenomen huwelijle ontvankelijk en ge
grond verklaart dat i.v.m. hun huwelijk verzet werd betekend op 11 maart 
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1992 dat moest worden afgesloten op 12 maart 1992. Dit verzet is gesteund 
op de verschillende bevelen om het land te verlaten, betekend aan de aan
staande echtgenoot van Tunesische nationaliteit, en op het gegeven dat uit 
het dossier blijkt dat het voorgenomen huwelijk bedoeld is om diens toestand 
te regulariseren. In de zienswijze van de aanstaande echtgenoten zou het 
openbaar ministerie terzake niet mogen optreden, is de akte van verzet niet 
regelmatig omdat ze niet ondertekend is zoals voorgeschreven door artikel 
66 van het Burgerlijk W etboek en is in de akte ook niet vermeld de 
hoedanigheid waarin het openbaar ministerie optreedt zoals bepaald in 
artikel176 van het Burgerlijk Wetboek. 
In zijn arrest van 30 juni 1992 (Jur. Liege, 1992, 1556, n. Panier, C. en Jur. 
Liege, 1993, 218-219) stelde het Hof van Beroep te Luik dat het openbaar 
ministerie ten deze ambtshalve optreedt met toepassing van artikel 138 van 
het Gerechtelijk Wetboek ,telkens als de openbare orde zijn tussenkomst 
vergt' '. Met betrekking tot de formele regelmatigheid, stelt artikel 66 van het 
Burgerlijk W etboek wel dat de akte van verzet op het origineel en het 
afschrift ondertekend moet worden door hen die zich tegen het huwelijk 
verzetten. Het Hof stelt dat daaromtrent niet de sanctie van de nietigheid 
voorzien is zoals met betrekking tot andere voorschriften van artikel 176 
B.W. deze wel vaststelt. H. De Page in de 4e uitgave verzorgd door J.-P. 
Masson (II. 575, Nr. 558), stelt met verwijzing naar M. Planiol, M. en 
G. Ripert, dat de sanctie van artikel 176 van het Burgerlijk Wetboek ook 
geldt ten aanzien van de schendingen van artikel 66 van het Burgerlijk 
Wetboek (Traite pratique de droit civil fran<;ais, 2e uitgave door Rouast, 
A. II. 149, Nr. 178). Er is geen reden om een andere sanctieregeling voor 
de onderscheiden voorschriften te voorzien en het gaat enkel om een ver
getelheid van de wetgever. Die opvatting vindt overigens steun in de theorie 
van de virtuele nietigheden. C. Panier (Jur. Liege, 1993, 219) wijst er echter 
op dat die theorie door de invoering van het Gerechtelijk W etboek is 
veroordeeld, meer bepaald door het duidelijk artikel 860 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat van toepassing is op de procedure van verzet (vgl. Fettweis, A., 
Manuel de procedure civile, Fac. Dr. Lg., 1985, 116 e.v., nrs. 122-123). 

§ 5. Nietigverklaring van het huwelijk 

179. Aangezien bij een huwelijk van minderjarigen nog enkel de toestem
ming van de ouders vereist is en de jeugdrechtbank in dit geval overeen
komstig artikel148 B.W. hun toestemming moet vaststellen of ze verlenen, 
worden de bepalingen met betrekking tot de nietigverklaring gebaseerd op 
het gebrek aan toestemming van de ouders, grootouders of farnilieraad, 
vervat in de vroegere artikelen 182, 183 en 186 B.W., opgeheven. Wanneer 
geen dispensatie door de jeugdrechtbank verleend werd, kunnen de echtge
noten, het openbaar ministerie en allen die daarbij belang hebben, de nietig
verklaring van het huwelijk vorderen op grond van artikel 184 B.W. 
In artikel 185 B.W. wordt thans bepaald in welke gevallen voormelde 
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nietigheid gedekt is, namelijk wanneer zes maanden verstreken zijn sinds die 
echtgenoot of echtgenoten de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. 
Zwangerschap is aldus niet langer een voldoende reden om de nietigverkla
ring van een huwelijk uit te sluiten. 

180. De vordering tot nietigverklaring wegens totaal gemis aan toestem
ming kan niet op grond van de ingeroepen onbekwaamverklaring van de 
betrokkene ingewilligd worden, daar de onbekwaamverklaring ook uitge
sproken wordt wanneer er nog luciede intervallen voorkomen. Na onbe
kwaamverklaring kan de voogd de nietigverklaring van het huwelijk van de 
onbekwaamverklaarde wegens gebrek in de toestemming slechts met 
machtiging van de familieraad vorderen (Rb. Turnhout, 16 februari 1987, 
T.B.B.R., 1988, 477). 

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel (31 maart 1987, T.B.B.R., 1988, 
324) spreekt de nietigverklaring van het huwelijk van een geesteszieke op 
grond van volledig gemis aan toestemming uit, ook al kunnen er in hoofde 
van de betrokkene nog heldere momenten voorkomen. 

181. De hedendaagse gevoeligheid voor de problematiek van het illegaal 
verblijf van vreemdelingen in ons land komt tot uiting in het niet gering 
aantal vonnissen en arresten waarbij de nietigverklaring van het huwelijk 
gesloten tussen een Belg en een vreemdeling, op grond van simulatie 
gevorderd wordt - - -- --

W anneer een geheel van omstandigheden slechts toelaat te vermoeden dat 
het huwelijk niet werd aangegaan om een duurzame levensgemeenschap tot 
stand te brengen, doch om andere redenen, doorgaans het vergemakkelijken 
van het bekomen van een verblijfs- en arbeidsvergunning in ons land, is dit 
huwelijk nietig wegens simulatie (Brussel, 28 januari 1986, T.B.B.R., 1988, 
57; Luik, 17 mei 1988, fur. Liege, 1989, 347; Brussel, 18 oktober 1988, fur. 
Liege, 1989, 384; Antwerpen, 17 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 355; Ant
werpen, 31 oktober 1990, T.B.B.R., 1992, 358; Rb. Tumhout, 14 maart 1991, 
Turnh. Rechtsl., 1991, 131; Gillis, C., ,La nullite des mariages simules", 
f. T., 1991, 361; Roodhooft, J., ,Schijnhuwelijken: het huwelijksinstituut 
misbruikt", R. W., 1991-92, 209). Degene die de nietigverklaring vordert, 
moet aantonen dat de betrokkenen het eigenlijk doel van het huwelijk, met 
name de uitbouw van een duurzame levensgemeenschap, niet beogen, doch 
het huwelijk afwenden van zijn doel (Luik, 1 april1988, Rev. Reg. Dr., 1988, 
379). 

Noch de nietigverklaring van het huwelijk zelf, noch het onderzoek dat in het 
licht van de vordering tot nietigverklaring van het huwelijk gevoerd wordt 
teneinde het nodige bewijsmateriaal te verzamelen, is strijdig met de artike
len 8 en 12 E.V.R.M. Het huwelijk als element van maatschappelijke orde
ning is van openbare orde, wat de noodzakelijke inmenging in de privacy van 
de betrokkenen rechtvaardigt (Cass., 19 maart 1992, R. W., 1992-93, 158; 
Pas., 1992, I, 659,fur. Liege, 1993,218, n. Panier, C., Antwerpen, 17 oktober 
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1990, T.B.B.R., 1992, 355 met noot Roodhooft, J.; Senaeve, P. ,Schijn
huwelijken en hetE.V.R.M.'', Rec. Cass., 1992, 128; zie oak Gilles, C., ,La 
nullite des mariages simules", J.T., 199, 361-365). 

Een verstandshuwelijk kan niet gelijkgesteld worden met een geveinsd 
huwelijk en dus niet nietigverklaard worden, daar een wil tot duurzaam 
samenleven aanwezig is (Rb. Brussel, 11 december 1990, J.T., 1991, 412). 

Wanneer op het ogenblik van de huwelijksvoltrekking wei een wil tot het 
aangaan van een duurzaam samenlevingsverband aanwezig was, doch nadien 
blijkt dat het samenleven ingevolge onverenigbaarheid van karakters niet 
mogelijk is, kan het huwelijk niet nietigverklaard worden (Brussel, 12 maart 
1986, T.B.B.R., 1988, 63; Luik, 17 maart 1992, Jur. Liege, 1992, 955). Om 
die reden kan een vordering tot echtscheiding op grand van bepaalde feiten, 
waarbij uitgegaan moet worden van een misgelopen bestaande huwelijks
relatie, niet omgezet worden in een vordering tot nietigverklaring van het 
huwelijk die gegrond moet zijn op feiten van voor of gelijklopend met de 
huwelijksvoltrekking die wijzen op het niet bestaan van een huwelijksrelatie 
(Brussel, 12 maart 1986, aangeh.). A. Kohl kan het daarmee niet eens zijn: 
nietigheidsgronden kunnen ook afgeleid worden uit feiten of gedragingen 
van tijdens het huwelijk in de mate dat ze aantonen dat een der echtgenoten 
op het ogenblik van het aangaan van het huwelijk ongeschikt was tot het 
vervullen van de normale huwelijksverplichtingen (Kohl, A., noot onder 
Brussel, 12 maart 1986, aangeh.). 

Opmerkelijk is dat de problematiek van de schijnhuwelijken niet aileen aan 
de orde is in een aantal gedingen gevoerd op initiatief van het openbaar 
ministerie, maar dat ook een aantal ambtenaren van de burgerlijke stand het 
probleem in de schijnwerpers brachten door te weigeren het huwelijk te 
voltrekken, wat uitmondde in een aantal procedures, doorgaans in kort 
geding, tegen de desbetreffende ambtenaar. De houding van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand is zeer delicaat. Slechts wanneer uit een geheel van 
omstandigheden (het feit dat de partners niet met elkaar kunnen communi
ceren omdat ze elkaars taal niet verstaan, het feit dat een van hen met iemand 
anders samenwoont) manifest blijkt dat het huwelijk misbruikt wordt voor 
andere doeleinden dan waarvoor het bestaat, kan de ambtenaar weigeren zijn 
ainbtte verlenen (Rb. Brugge, 21 oktober 1990, R. W., 1991-92,991 metnoot 
Roodhooft, J., ,Schijnhuwelijken en de taak van de ambtenaar van de bur
gerlijke stand"; Voorz. Antwerpen, 14 mei 1991, R.W., 1991-92, 235; 
Voorz. Antwerpen, 26 juni 1991, R.W., 1991-92, 236; Roodhooft, J., 
,Schijnhuwelijken en de ambtenaar van de burgerlijke stand'', De Burg. St., 
1992, 401). 

In dezelfde denkrichting moet het vonnis van de rechtbank van Hoei van 
20 september 1993 gezien worden, zij het dat het probleem op een ander vlak 
gesitueerd wordt, nl. dat van de ondertekening van de huwelijksakte. 

De ondertekening van de akte is een essentieel bestanddeel, dat de oprecht
heid van de toestemmingen bevestigt en het authentiek karakter van de akte 
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verleent. Bij ontstentenis van de handtekeiJ.ing is er geen huwelijk en is de 
onvolkomen akte nietig, zodat ze geschrapt moet worden. In zijn commen
taar vervoegt V. Bastiaen eerder het standpunt van J. Roodhooft (fur. Liege, 
1994, 176 met noot Bastiaen, V., ,Simulation, mariage et acte de mariage' '). 

§ 6. Putatief huwelijk 

182. De echtgenoten wier huwelijk nietig verklaard wordt, worden geacht 
nooit gehuwd geweest te zijn. Doch indien minstens een van hen te goeder 
trouw was, kan de rechtbank het voordeel van het putatief huwelijk verlenen, 
waardoor het huwelijk nietig is voor de toekomst. 
De goede trouw wordt niet vermoed, doch ze kan met vermoedens bewezen 
worden. In het geval van het op ongeldige wijze voor de consul van Paraguay 
gesloten huwelijk achtte de rechtbank de goede trouw voldoende bewezen 
door het feit dat de nietigheid te wijten was aan een juridisch-technisch 
probleem en de betrokkenen, van geen kwaad bewust, zich als echtgenoten 
beschouwden (Rb. Brussel, 24 februari 1987, aangeh.). 
Het Hof van beroep te Antwerpen (20 maart 1991, T.B.B.R., 1992, 409, noot 
Lienard-Ligny, M.) verklaart het huwelijk nietig van een Belgische man en 
een Chinese vrouw die in Taiwan gehuwd waren, nadat de man zich 
krachtens een echtscheidingsvonnis uit de Dominikaanse Republiek uit de 
echt gescheiden achtte van zijn Belgische echtgenote, terwijl dit echtschei
dingsvonnis-op verstek gewezen-werd ten aanzien van laatstg€no€mde- di€ 
opgeroepen werd in Taiwan, terwijl hij goed wist dat zij daar nooit verbleven 
had. Gelet op de omstandigheden van de zaak weigerde het Hof het voordeel 
van het putatief huwelijk toe te kennen, hoewel de echtgenoten reeds zeven 
jaar gehuwd waren en voordien de wijziging van hun huwelijksvermogens
stelsel door de rechtbank gehomologeerd werd (V gl. Rb. Charleroi, 30 april 
1992, fur. Liege, 1992, 1029. 

§ 7. Concubinaat 

(Zie Senaeve, P. (ed.), Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie, Leu
ven/Amersfoort, Acco, 1992, met bijdragen van: 
- Senaeve, P., ,De rechtswaardering van het concubinaat in Belgie anno 

1992"' 17-72; 
- Herbots, J., ,Het concubinaat in het verbintenissenrecht", 73-116; 

- Roodhooft, J., ,Onderhoudsrecht en concubinaat", 117-180. 
- Pintens, W., ,Vrijgevigheden tussen concubanten", 181-206; 
- Dirix, E., ,Vermogensrechtelijke aspecten van het concubinaat", 207-

226; 
- X, De Page, Ph. en De Valkeneer, R., ,L'union libre. Actes du Colloque 

U.L.B. 16 octobre 1992", Brussel, Bruylant, 356 p. 
Zie ook Senaeve, P., ,Overeenkomsten tussen en met samenlevende per-
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sonen'', in De overeenkomst vandaag en morgen, Storme, M., Merchiers, Y. 
en Herbots, J. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenscbappen, 1990, 415-
453). 

A. Dringende maatregelen 

183. In meerdere gevallen poogden concubanten hetzij bij de vrederecbter, 
hetzij bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in kort 
geding, soelaas te vinden na bet spaak lopen van hun relatie. 
Terecht weigerde de vrederechter van het kanton Sint-Truiden (22 december 
1987, T. Vred., 188, 216) dringende en voorlopige maatregelen te bevelen ten 
aanzien van ongehuwd samenlevenden die hem daarom verzochten, om 
reden dat de vrederechter deze bevoegdheid slechts put uit artikel 223 
B.W. dat enkel van toepassing is op gehuwde paren. 
De voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg zetelend in kort geding, kan 
niet, zoals tijdens een echtscbeidingsprocedure, ook bij bet uiteengaan van 
concubanten, bevoegd geacht worden om dringende en voorlopige maat
regelen te nemen, omdat de wet hem die bevoegdheid niet toekent. Wanneer 
concubanten zich tot de voorzitter richten, dienen ze aan te tonen dat zijn 
interventie hoogdringend nodig is, overeenkomstig zijn algemene bevoegd
heid in kort geding vastgesteld in artikel 584 Ger.W. (Voorz. Brussel, 
10 december 1991, T.B.B.R., 1992, 78). 
Hoogdringendheid werd aangenomen en een voorlopig onderhoudsgeld toe
gekend in een geval waarbij de vrouw die bij de aanvang van het samenleven 
haar arbeidsactiviteit had opgegeven om voor het feitelijk gezin te zorgen, na 
vijfentwintig jaar door haar partner verlaten werd en over geen enkel 
inkomen beschikte zonder veel hoop, gezien haar drieenvijftigjarige leeftijd, 
nog een inkomen via arbeid te verwerven. Van een ontvangstmachtiging kon 
evenwel geen sprake zijn, daar de wet die mogelijkheid niet voor concu
banten voorziet (Voorz. Gent, 7 maart 1990, T.G.R., 1990, 88). 
De voorzitter van de recbtbank van eerste aanleg te Aarlen (16 oktober 1985, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 185) ging in op het eenzijdig verzoek van een 
ongehuwde vrouw tot het opleggen van een verbod aan baar partner de 
gezamenlijke waning te betreden en goederen mee te nemen, dat, gelet op de 
emstige gewelddaden van de partner ten aanzien van de verzoekster, voldeed 
aan de vereisten van hoogdringendheid en volstrekte noodzakelijkheid. 

B. Patrimoniale verhoudingen 

184. De rechtspraak bevestigt in menig vonnis en arrest dat de patrimoniale 
aanspraken tussen concubanten dienen beoordeeld te worden overeenkom
stig het gemeen recht, zonder dat het huwelijksvermogensrecht dat enkel 
voor gehuwden geldt, bij analogie op buitenhuwelijkse samenlevingsver
banden kan toegepast worden (Gent, 9 april 1990, T.G.R., 1990, 52; R. W., 
1991-92, 1434; Rb. Antwerpen, 7 maart 1986, T. Not., 1990, 19; Rb. Brussel, 
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24 november 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 27; Rb. Charleroi, 12 april 
1988, T.B.B.R., 1989, 266). 

Dit leidt soms wel eens tot onaangename verrassingen wanneer een con
cubant bij de beeindiging van de buitenhuwelijkse samenleving ingevolge 
onenigheid of overlijden, exclusieve eigendomsrechten op bepaalde goede
ren willaten gelden, doch er niet in slaagt overeenkomstig het gemeen recht 
aan te tonen dat het goed hem persoonlijk toebehoort. 

Ben man die gedurende tweeentwintig jaar een feitelijk gezin vormde met 
een vrouw, verzette, zich bij haar overlijden tegen de aanspraken van haar 
efgenamen op de tegoeden van de spaarboekjes waarvan zij alleen titularis 
was. Uit het laatstvermelde gegeven leidde de rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen (7 maart 1986, T.Not., 1990, 19) af dat enkel de overledene het 
exclusief eigendomsrecht had over de spaarboekjes en dat er van enige 
onverdeelde eigendom geen sprake kon zijn. Dat de aangroei van de tegoe
den deels te wijten kon zijn aan het feit dat de uitgaven van het feitelijk gezin 
voornamelijk met inkomsten van de man bekostigd werden, achtte de recht
bank irrelevant, omdat hij nimmer een volmacht op de spaarboekjes ge
vraagd had, waaruit afgeleid werd dat hij die aangroei van haar persoonlijk 
bezit gewild had. 

185. Tot bewijs van het exclusief eigendomsrecht wordt het inroepen van 
artikel 2279 B .W._door_concubanten nieLaanv:aard omdat_dom hetlangd!lrig 
samenwonen in geen van beider hoofde het bezit als ondubbelzinnig kan 
beschouwd worden (Rb. Hasselt, 10 maart 1987, T.B.B.R., 1988, 131). Indien 
het exclusief eigendomsrecht niet bewezen wordt en de oorsprong van de 
belegging niet met zekerheid kan achterhaald worden, dienen de goederen in 
kwestie als onverdeelde goederen beschouwd te worden (Rb. Charleroi, 
12 april 1988, T.B.B.R., 1989, 266). 

186. Inzake onroerende goederen worden de rechtmatige eigendomsrechte
lijke aanspraken van een concubant louter op basis van de in de notariele akte 
vermelde titularis van het eigendomsrecht bepaald. Doorkruising van zaken
rechtelijke aanspraken door de vraag naar de herkomst van de financiele 
middelen die gediend hebben tot de aankoop, wordt niet aanvaard. De 
herkomst van de kooppenningen kan in de heersende opvattingen vooralsnog 
een rol spelen enkel op verbintenisrechtelijk en niet op zakenrechtelijk vlak 
(Ben pleidooi tot herziening van die opvatting, hoofdzakelijk inzake de 
roerende goederen: Dirix, E., ,Vermogensrechtelijke aspecten van het con
cubinaat", o.c., 214-215). 

Aldus maakt het verschaffen van de helft of meer van de koopsom de 
concubant niet tot mede-eigenaar indien hij niet alsdusdanig in de koopakte 
aangemerkt wordt (Luik, 18 april1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 141; Rb. 
Bergen, 29 juni 1988, J.T., 1989, 440). Zo is de concubine die een onroerend 
goed gekocht heeft met gelden afkomstig van de inmiddels overleden 
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partner, wei terugbetaling verschuldigd aan de nalatenschap (Antwerpen, 
20 december 1989, T.Not., 1990, 194). 

187. Wanneer een der partners belangrijke geldsommen ter beschikking van 
de andere partner stelt, zoals voor het verrichten van aanzienlijke verbete
ringswerken aan het onroerend goed van laatstgenoemde, wordt herhaalde
lijk door de begunstigde ingeroepen dat bij het uiteengaan van de partners 
niet van teruggave van gelden of vergoeding sprake kan zijn, stellende dat de 
terbeschikkingstelling evenwel schenking was. De meerderheid van de recht
spraak wijst het door de verrijkte partner ingeroepen vermoeden van schen
king af, en aanvaardt een vermogensvermeerdering zonder oorzaak maar 
houdt bij de begroting van de vergoeding rekening met de slijtage door het 
normaal gebruik waaraan ook de vergoedingsgerechtigde partner deel had 
(Luik, 20 juni 1990, Jur. Liege, 1991, 157; Rb. Luik, 2 oktober 1989, Jur. 
Liege, 1990, 511; Rb. Namen, 1 februari 1990, Jur. Liege, 1990, 1429, noot 
P.H.). Een deel van de rechtspraak is van oordeel dat van een vermogens
vermeerdering zonder oorzaak geen sprake kan zijn, indien de verarmde ze 
gewild heeft, wat het geval is in een concubinaatsverhouding, zodat de be-

. trokken partner maar de gevolgen moet dragen van het risico dat hij nam 
door dergelijke bestedingen zonder enige concrete afspraak op het vlak van 
de gevolgen te verrichten (Rb. Namen, 23 april 1990, Rec. Gen. Enr. Not., 
1990, 392 met noot; Rb. Doornik, 28 februari 1991, T.B.B.R., 1992, 80). 

188. Een bijzonder uitzicht betreft de schulden tussen samenlevenden meer 
bepaald met betrekking tot het bewijs van dergelijke schulden. 

In de rechtspraak wordt aanvaard dat de bijzondere persoonlijke betrek
kingen tussen de schuldeiser en de schuldenaar, die uit deze verhouding 
voortvloeien, met zich kunnen brengen dat deze laatste in de morele on
mogelijkheid is om een schriftelijk bewijs over te leggen van zijn ontheffing 
(Luik, 16 maart 1994, Jur. Liege, 1994, 892 n. Wery, P., ,L'impossibilite 
morale de la preuve ecrite, specialement dans les relations entre concu
bins"). 

C. Het overspelig concubinaat 

189. Terwijl in de lagere rechtspraak uitzonderlijk nog wei eens de strijdig
heid met de openbare orde en de goede zeden van het overspelig concubinaat 
wordt aangehaald om rechtshandelingen en overeenkomsten die in het kader 
daarvan tot stand kwamen, nietig te verklaren (Vred. Bilzen, 30 september 
1991, T. Vred., 1992, 16), vat het Hof van Cassatie sinds zijn arresten van 
1 februari 1989, Pas., 1989, I, 582; Not. Fisc. M., 1991, 114 n. Gerlo, J.; J.T., 
1989, 354; Jur. Liege, 1989, 720; R.G.A.R., 1989, nr. 11517 noot Dalcq, R.) 
en 15 februari 1990, Arr. Cass., 1990-91, 694 met noot; Not. Fisc. M., 1991, 
115 noot Gerlo, J.; J.T., 1990, 216 met noot; R.G.A.R., 1990, nr. 11658 met 
noot Dalcq, R.; R. W., 1990-91, 339 met noot; Rev. Reg. Dr., 1990, 191) naar 
aanleiding van de beoordeling van de vergoeding verschuldigd aan de 
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concubant na het overlijden van zijn nog gehuwde partner, de overspelige 
relatie op als een betrekkelijk ongeoorloofde verhouding die het prive-leven 
raakt, waarbij alleen de bedrogen echtgenoot zich op het ongeoorloofd 
karakter kan beroepen met uitsluiting van alle derden zoals de aansprakelijke 
dader, de contractant, de erfgenamen en de kinderen. 

AFDELINGII 

ECHTSCHEIDING 

Zie Senaeve, P. (ed.), Echtscheiding, Leuven/Amersfoort, Acco, 1990, met 
bijdragen van 

- Senaeve, P., ,Inleiding: echtscheiding - algemene beschouwingen", 
21-32; 

- Heyvaert, A., ,De gronden tot echtscheiding we gens font'', 33-72; 

- De Busschere, C., ,De echtscheiding op grond van feitelijke scheiding", 
73-218; 

- Tillemans, D., ,Het onderhoudsgeld na echtscheiding op grond van font 
en op grond van feitelijke scheiding", 219-326; 

- Senaeve, P., ,De rechtspleging inzake echtscheiding", 327-408; 

- Pintens, W., ,De echtscheiding door onderlinge toestemming'', 409-428; 
- Guldix, E., ,De echtscheiding in het internationaal privaatrecht", 429-

478: - ... - ... --

Zie ook De Gavre, J. (ed.), Le divorce en Belgique. Controverses et perspec
tives, Brussel, Story-Scientia, 1991, met bijdragen van 
- Lampe, M.-F., ,Les causes du divorce et leur preuve", 1-76; 

- Hiernaux, G., ,Les causes du divorce pour cause determinee et leurs 
preuves' ', 77 -94; 

- Renchon, J.-L. en Dopchie, N., ,Les mesures provisoires et conserva
toires", 95-114; 

- De Leval, G., ,La procedure du divorce pour cause determinee", 115-
148; 

- Vieujean, E., ,Les effets du divorce pour cause determinee", 149-228; 

- De Gavre, J., ,Le divorce par consentement mutuel", 229-248; 
- Spriesterbach, A., ,Intervention du parquet des communication des 

conventions prealables: verification de la conformite a leur interet des 
clauses relatives aux enfants mineurs", 249-256; 

- Rigaux, F., ,Le divorce en droit international prive", 257-282; 

- Meulders-Klein, M.-r., ,Le dirvoce en Belgique: bilan, reformes et 
perspectives", 283-310 (ook in J.T., 1990, 717-724). 

Zie ook Gregoire, M., Mahieu, G. en Culot, P. (ed.), ,Le divorce par con
sentement mutuel'', Brussel, Bruylant, 1993, met bijdragen van Van Laethem, 
E., ,La modification des conventions en cours de procedure 45-62' '; 
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- Compagnion, B. ,La modification des conventions apres la transcription 
du jugement ayant autorisee le divorce", 63-82; 

- Van Den Eynde, P. en Vaillant, M.L., ,Droits successsoraux et liberation 
entre epoux", 83-106; 

- Deliege, A., ,La pension entre epoux", 107-124; 
- Furnemont, M., ,La pension entre epoux", 125-144; Contribution 

alimentaire des epoux a 1' entretien des enfants, 173-301. 

Zie tevens in deze periode: 
- Mahieu, G., Divorce se separation de corps, in Rep. Not., I, Les per

sonnes, 6, 422 p.; 
- Meulders-Klein, M.-T., ,Le divorce et ses causes a travers la jurispru

dence beige recente", Ann. Dr. Louvain, 1991, 277-332; 
- Van Gysel, A., ,Divorce et capacite", Rev. Not. B., 1989, 6-43 et 78-90. 

§ 1. Echtscheiding op grond van bepaalde feiten 

A. Gronden 

I. Overspel 

a. Het beledigend karakter 
a1. Evolutie van de rechtspraak 
190. In het vorig ovetzicht van de rechtspraak: Personen- en familierecht 
(T.P.R., 1988, 471, nr. 92) werd gewezen op een nieuwe trend in de beoorde
ling van het overspel als grond tot echtscheiding waarbij niet het overspel als 
dusdanig doch de vraag of dit overspel een voor de bedrogen echtgenoot 
beledigend karakter vertoont, van doorslaggevende betekenis is voor de 
toekenning van de echtscheiding op grond van bepaalde feiten. De vraag 
rees of deze trend zich zou veralgemenen in de toekomst. 
Indien de gepubliceerde rechtspraak representatief is voor de beslissingen 
die door onze hoven en rechtbanken geveld worden, kan inderdaad besloten 
worden dat in de in dit overzicht besproken periode de bereidheid van de 
rechtspraak om een overspel als niet-beledigend af te wijzen als grond tot 
echtscheiding, veel algemener aanwezig is dan voorheen. 
Dit leidt er niet alleen toe dat de taak van de rechter niet eenvoudiger wordt, 
omdat hij echtscheidingseisen gesteund op overspel, nader zal moeten on
derzoeken, zoals Heyvaert (A., ,De gronden tot echtscheiding we gens fout'', 
in Echtscheiding, Senaeve, P. (ed.), Leuven, Acco, 1990, p. 56-58, nrs. 44-
45) terecht opmerkt. De grotere aandacht voor het al dan niet beledigend 
karakter van het overspel betekent ook dat de persoon van de rechter en zijn 
opvatting inzake de huwelijkstrouw een doorslaggevende rol kan spelen, wat 
ertoe kan leiden dat voor de ene rechtbank een overspel wel tot echtscheiding 
kan leiden, terwijl dit voor een andere niet het geval is. Uit het navolgend 
overzicht blijkt dat deze nieuwe, meer casui"stische aanpak niet altijd tot 
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gelijkluidende beslissingen en vandaar tot minder rechtszekerheid en voor
spelbaarheid leidt. 

a.2. Specieke omstandigheden die het overspel zijn beledigend karakter 
ontnemen 

191. In navolging van de rechtspraak van het Hof van Cassatie (bevestigd in 
Cass., 8 maart 1984, J.T., 1984, 426, Pas., 1984, I, 801; Rev. Trim. Dr. Fam., 
1984, 297; Cass., 17 januari 1985, R.W., 1985-86, 1565, Pas., 1985, I, 570) 
wordt in een aantal beslissingen benadrukt dat ook buiten de gevallen waarin 
de schending van de getrouwheidsplicht uitgelokt, aangemoedigd of geduld 
werd, het beledigend karakter van het overspel niet exclusief voortvloeit uit 
het verzuim zelf van de plicht tot getrouwheid, maar moet gezien worden in 
het licht van aile omstandigheden van de zaak. Het overspel wordt vermoed 
beledigend te zijn, doch een geheel van specifieke omstandigheden, dat 
souverein door de feitenrechter beoordeeld wordt, kan het overspel zijn 
beledigend karakter ontnemen (Bergen, 11 oktober 1990, Pas., 1991, II, 41). 
Het overspel verliest zijn beledigend karakter niet door het loutere feit dat de 
echtgenoten reeds geruime tijd feitelijk gescheiden leefden (Luik, 17 decem
ber 1990, Jur. Liege, 1991, 398), maar de omstandigheid dat de echtgenoot 
homosexuele relaties heeft, is een bijkomend element waarvan de bewijs
levering, in het licht van de betwisting van de beledigende aard van het 
overspel, moet toegelaten worden (Luik, 22 april1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1991, 349. Zie ook Luik, 25 februari 1992,Jur. Liege, 1992, 885). Wanneer 
de echtgenoten niet aileen reeds j aranlang feitelijk gescheiden leven, maar de 
man ook geen enkele affectieve belangstelling voor zijn echtgenote heeft, 
wordt het overspel van de laatste als niet beledigend voor haar echtgenoot 
beschouwd (Rb. Namen, 5 april 1989, Jur. Liege, 1989, 1070). 

Wederzijdse overspelige relaties volstaan niet om het beledigend karakter 
van het overspel te weerleggen. Er moeten zeer specifieke omstandigheden 
kunnen aangehaald worden die toelaten de inbreuk op de getrouwheidsplicht 
enigszins te verschonen (Rb. Brussel, 12 februari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1991, 543; Rb. Brussel, 21 februari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 355). 
De overspelige echtgenoot kan slechts tot het bewijs van dergelijke speci
fieke verschonende omstandigheden toegelaten worden, indien precieze 
feiten aangehaald worden. Terecht wordt de echtscheiding op grond van 
overspel de plano toegestaan, wanneer slechts vage beweringen tot weerleg
ging van het beledigend karakter worden ingeroepen en de overspelige 
echtgenoot mogelijks slechts de bedoeling heeft door de betwisting de 
uitkering van het in het kader van de voorlopige maatregelen toegestane 
onderhoudsgeld te verlengen (Rb. Brussel, 17 december 1990, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1991, 533). 
Het feit dat de echtgenote zonder enige reden de echtelijke woonst verlaten 
heeft terwijl haar echtgenoot alles gedaan heeft om de breuk te herstellen, is 
een omstandigheid die toelaat het overspel van de manna drie jaar feitelijke 
scheiding als niet beledigend te achten (Luik, 7 december 1987, Rev. Trim. 
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Dr. Fam., 1988, 549). Eenzelfde beslissing wordt genomen ten aanzien van 
een overspelige vrouw die wel toegeeft al vier jaar met een andere man 
samen te leven, doch wier echtgenoot pas in de loop van de tegen hem 
gevoerde procedure tot echtscheiding op grond van overspel tot de vaststel
ling van het overspel van zijn echtgenote liet overgaan, na zelf reeds 
ongeveer tien jaar samen te leven met een andere vrouw met wie hij een 
kind heeft (Luik, 29 februari 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 555). 

De korte overspelige relatie van de vrouw wier echtgenoot reeds geruime tijd 
bij een andere vrouw was gaan wonen, kan voor die echtgenoot niet beledi
gend zijn (Luik, 13 juni 1988, J.T., 1989, 552). Hetzelfde geldt wanneer de 
echtgenoot gedurende zes jaar voor het in hoofde van zijn echtgenote vast
gestelde overspel zelf een overspelige relatie onderhield zonder in die tijd 
enige interesse te vertonen voor zijn echtgenote en zijn negen kinderen 
(Brussel, 12 november 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 399). 

Het overspel dat vastgesteld werd tussen de eerste en de tweede verschijning 
in een procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming waarbij 
naar aanleiding van de tweede verschijning de wil uit de echt te scheiden 
door onderlinge toestemming bevestigd wordt, wordt niet beledigend geacht 
voor de bedrogen echtgenoot (Rb. Neufschateau, 20 september 1989, fur. 
Liege, 1989, 1468). Dit is ook het geval wanneer de bedrogen echtgenoot 
voordien duidelijk te kennen gegeven heeft dat hij de echtelijke band wil 
verbreken (Rb. Brussel, 5 februari 1988, T.B.B.R., 1989, 262). 

Verregaand is het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi 
(18 maart 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 412) waarin het overspel van de 
vrouw niet beledigend wordt geacht, omdat zij op het ogenblik van de 
vaststelling van het overspel ten omechte de mening was toegedaan dat de 
echtscheiding reeds definitief was, en een brief in die zin van haar raadsman 
voorgelegd werd. 

In een aantal gevallen behoudt het overspel, ondanks de ingeroepen omstan
digheden, toch zijn beledigend karakter. Zo was het Hof te Luik (17 april 
1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 187) van oordeel dat het gewelddadig 
optreden van haar echtgenoot en zijn afwijkend sexueel gedrag in het 
verleden niet verhindert dat zijn vraag bet echtelijk Ieven te hernemen, 
oprecht zou zijn, zodat niet kan aangenomen worden dat de echtgenote in 
haar overspelige relatie op niet beledigende wijze een nieuw affectief even
wicht mocht zoeken. Hetzelfde Hof (Luik, 29 juni 1990, J.T., 1991, 149) 
wees tevens het niet-beledigend karakter van het overspel af in een geval 
waar de echtgenote een overspelige relatie aanging nadat haar echtgenoot 
naar bet buitenland vertrokken was en zij naar haar zeggen in de steek 
gelaten was, terwijl volgens het Hof uit de omstandigheden bleek dat hij 
daartoe om financiele redenen genoopt was, hij ondanks zijn slechte gezond
heid werk gezocht had om zijn gezin te kunnen onderhouden en hij zijn 
farnilie in Belgie gevraagd had zijn gezin te helpen tijdens zijn afwezigheid. 

Het feit dat de echtgenoot kennis heeft van de overspelige relatie van zijn 
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mede-echtgenoot, betekent niet dat hij die relatie aanvaardt of goedkeurt, en 
vormt geen reden om het niet-beledigend karakter van het overspel aan te 
nemen (Luik, 13 september 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 416; Rb. 
Aarlen, 13 januari 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 76). 

192. In de meeste vonnissen en arresten waarin het al dan niet beledigend 
karakter van het overspel onderzocht wordt, wordt beklemtoond dat van 
schuldcompensatie, d. w .z. de opheffing van de plicht tot naleving van de 
huwelijksverplichtingen door de ene echtgenoot ingevolge het huwelijks 
wangedrag in hoofde van de mede-echtgenoot, geen sprake kan zijn, maar 
dat dit verbod van schuldcompensatie niet uitsluit dat, mits specifieke 
omstandigheden voorhanden zijn, door de tekortkoming van de ene echtge
noot, het beledigend karakter van de inbreuk op de echtelijke plichten begaan 
door de mede-echtgenoot kan vervallen (Luik, 29 februari 1988, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1988, 555; Luik, 17 april 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 187; 
Luik, 29 juni 1990, J.T., 1991, 149; Bergen, 11 oktober 1990, Pas., 1991, II, 
41; Rb. Brussel, 12 februari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 543; Rb. 
Brussel, 21 februari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 355). In theorie wordt 
aldus een strikt onderscheid gemaakt tussen de verboden schuldcompensatie 
en de in het kader van specifieke omstandigheden mogelijke opheffing van 
het beledigend karakter van de tekortk:oming door het wangedrag van de 
mede-echtgenoot. In de praktijk blijkt het soms moeilijk nog een onderscheid 
tussen beide begrippen te maken, vooral wanneer, naast de inbreuk op_de_ 
huwelijksplichten door de ene echtgenoot, geen ,specifieke omstandighe
den'' worden aangehaald om de tekortkoming van de andere echtgenoot te 
verschonen. Zo achtte het Hof te Antwerpen ( 18 november 1987, R. W, 
1988-89, 862) het overspel van de echtgenote wier echtgenoot reeds twee 
jaar in concubinaat leefde, niet beledigend voor laatstgenoemde. De recht
bank van eerste aanleg te Luik (19 oktober 1989, J.L.M.B., 1990, 741; Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1989, 394) wees het overspel van de man als grond tot 
echtscheiding ten voordele van zijn echtgenote af, aangezien zij zelf licht
zinnig met de echtelijke trouw omsprong. 

a.3. Het bewijs van het niet-beledigend karakter van het overspel 

193. In zijn arrest van 4 septepmber 1986 (Arr. Cass., 1986-87, 23; Pas., 
1987, I, 23) stelt het Hof van Cassatie dat de feitemechter bij gebreke van 
daarmee strijdige omstandigheden mag aannemen dat het overspel beledi
gend is. Dit arrest is zeer belangrijk voor de rechtspraktijk. Het overspel moet 
beledigend zijn om als grond tot echtscheiding aangenomen te worden, doch 
het beledigend karakter moet niet bewezen worden. Het wordt vermoed. Het 
komt degene die het beledigend karakter van het overspel betwist, toe het 
vermoeden te weerleggen. 

194. Het beledigend karakter wordt vermoed, maar toch is het overspel geen 
volstrekte reden tot echtscheiding, want de rechter behoudt zijn beoorde-
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lingsbevoegdheid, wanneer uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat het 
beledigend karakter verdwenen is omdat het overspel de gevoelens van de 
echtgenoot niet kan beroeren en er geen aantasting van zijn eer of waardig
heid is. Het bewijs van het niet beledigend karakter moet geleverd worden 
door degene die zulks aanvoert en de rechtbank beoordeelt zulks in acht 
genomen alle omstandigheden van de zaak (Luik, 4 februari 1991, fur. 
Liege, 1992, 882; Luik, 10 maart 1992, fur. Liege, 1992, 887; Luik, 4 mei 
1992, fur. Liege, 1992, 893; Luik, 29 juni 1992, fur. Liege, 1992, 1555). 

Deze zienswijze wordt duidelijk gepreciseerd in een arrest van 26 februari 
1990: de tekortkoming aan de huwelijksverplichting moet gewild zijn, echter 
niet met de bijzondere opzet, de bedoeling de andere echtgenoot te beledi
gen: het bewustzijn dat de gedraging krenkend is voor de andere echtgenoot 
volstaat (Arr. Cass., 1989-90, 841, concl. Adv. Gen. Lenaerts, H., Pas., 1990, 
I, 763; R. W., 1989-90, 1223, concl. Adv. Gen. Lenaerts, H. Rev. Trim. Ar. 
Fam., 1990, 361). 

195. Blijft nog de vraag of de rechter ambtshalve tot het besluit kan komen 
dat, gelet op de omstandigheden van de zaak, het overs pel niet beledigend is. 
De stelling van A. Heyvaert (l.c., p. 63, nr. 55) dat, gezien de echtschei
dingsvordering de staat van personen betreft en derhalve de openbare orde 
raakt, de rechter ambtshalve kan opwerpen dat het overspel hem in het licht 
van de gegevens waarvan hij vermag kennis te nemen, niet beledigend 
voorkomt, werd toegepast in een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 
te Hasselt (4 juni 1991, Limb. Rechtsl., 1991, 147). In dit vonnis werd de eis 
van de man tot echtscheiding op grond van het overspel van zijn echtgenote 
dat meer dan tien jaar na het ontstaan van de feitelijke scheiding vastgesteld 
werd, afgewezen bij ontstentenis van de beledigende aard van het overspel, 
hoewel de echtgenote-verweerster bij besluiten verklaarde zich als naar recht 
te gedragen. Uit het vonnis blijkt niet dat de debatten werden heropend 
teneinde (vooral) de eisende echtgenoot toe te laten te concluderen over het 
ambtshalve door de rechter opgeworpen verweermiddel. Om de rechten van 
de verdediging te vrijwaren, is bet ten zeerste aangewezen dat de ambtshalve 
opwerping van het probleem van het niet-beledigend karakter van het over
spel gepaard gaat met een heropening van de debatten. 

b. De vaststelling van overspel door gerechtsdeurwaarder 

Algemeen: zie Senaeve, P., ,Vaststelling van overspel door gerechtsdeur
waarder' ', in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen, losbl., Ger.W. art. 1016bis. 

196. De door de wet van 20 mei 1987 ingevoerde vaststelling van overspel 
door gerechtsdeurwaarder (art. 1016bis Ger.W.) liet in de besproken periode 
niet aileen heel wat rechtsgeleerde inkt vloeien (Arnou, P., ,De vaststelling 
door een gerechtsdeurwaarder", R. W, 1987-88, 927; Broeckx, K., ,De 
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vaststelling van overspel tussen vijf en zes uur in de morgen en het vereiste 
van de voorafgaande betekening van de beschikking", noot onder Voorz. 
Kortrijk, 18 oktober 1989, R. W, 1989-90, 1472; De Leval, G., ,Problemes 
d' actualite. Le constat d' adultere par huissier de justice", Ann. Dr. Liege, 
1988, 223; Hiemaux, G., ,A propos du constat d'adultere par huissier de 
justice", Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 373; Laenens, J., ,Vaststellingen van 
overspel: moet de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg betekend worden?", De Gerechtsdeurwaarder, 1988, 202; Senaeve, 
P., ,De vaststelling van overspel door gerechtsdeurwaarder", R. W, 1987-
88, 833; Senaeve, P., ,De rechtspleging inzake echtscheiding' ', in Echt
scheiding, Senaeve, P. (ed.), Leuven, Acco, 1990,388 e.v.; Van Herreweghe, 
V., ,De vroege vaststelling is vogelvrij", noot onder Voorz. Kortrijk, 
18 oktober 1989, T.G.R., 1990, 19), maar maakte ook het voorwerp uit 
van tal van rechterlijke beslissingen die doorgaans betrekking hadden op 
de technische aspecten van de vaststelling. 

b .1. De betekening van de beschikking houdende machtiging tot vaststelling 
van overspel 

197. Kort na de inwerkingtreding van de wet houdende de nieuwe wijze van 
vaststelling van het overspel is de vraag gerezen of de gerechtsdeurwaarder, 
vooraleer tot de vaststelling over te gaan, voor de betekening van de beschik
king dient te zorgen. Nagenoeg alle in voormeld punt aangehaalde commen
taren hadden betrekking_op deze_problematiek die_vanuitpraktisch_oQgPJil1t 
in meerdere aspecten zeer belangrijk is. 

Enerzijds omdat de betekening van de beschikking krachtens artikel4 7, al. 1 
Ger.W. niet mag geschieden voor zes uur 's morgens, zodat de facto geen 
vaststelling mogelijk zou zijn tussen vijf en zes uur in de morgen, hoewel 
artikell016bis Ger.W. de vaststelling vanaf vijfuur toelaat. Daarbij sluit aan 
de problematiek van het lot van de vaststellingen die wel voor zes uur in de 
morgen werden verricht. Anderzijds omdat de kosten van een overbodige 
betekening ten laste van degene die daartoe opdracht gaf, dienen te blijven. 

De rechtbank van eerste aanleg te Charleroi (30 januari 1989, Jur. Liege, 
1989, 493) voor wie een betwisting nopens het aldan niet verschuldigd zijn 
door de betrapte echtgenoot van de kosten van de betekening van de beschik
king houdende machtiging om tot vaststelling van het overspel over te gaan, 
was van oordeel dat deze betekening strikt genomen niet vereist is, doch dat 
de echtgenoot die de opdracht tot vaststelling gaf, wel belang heeft bij de 
betekening daar deze de termijn binnen dewelke tot derdenverzet kan worden 
overgegaan, doet lopen. Om die reden worden de kosten van betekening toch 
ten laste van de overspelige echtgenoot gelegd. 

De argumenten die tegen de verplichting tot betekening werden aangehaald, 
zijn te vinden eensdeels in artikel 1495 Ger.W. dat stelt dat geen veroor
delende beslissing mag worden ten uitvoer gelegd dan nadat zij aan de partij 
is betekend, terwijl de machtiging tot vaststelling geen veroordeling behelst, 
en anderdeels in artikel 1496 Ger.W. op grond waarvan de voorlopige 
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tenuitvoerlegging van rechtswege geschiedt wanneer een vonnis een onder
zoeksmaatregel voorschrijft, en wat deze onderzoeksmaatregel betreft (Rb. 
Brugge, 2 april1990, R. W., 1989-90), 14 7 4 ). Daartegen wordt ingebracht dat 
artikel 1495 Ger.W. niet noodzakelijk inhoudt dat enkel veroordelende 
beslissingen moeten betekend worden, en dat de beschikking van de voor
zitter in dit verband niet louter een onderzoeksmaatregel betreft, doch vooral 
een gerechtelijke toelating vormt om een inbreuk te plegen op de privacy van 
het individu en op de onschendbaarheid van zijn waning (Senaeve, P., ,De 
rechtspleging inzake echtscheiding", in Echtscheiding, Senaeve, P. (ed.), 
Leuven, Acco, 1990, 391). 

Ondertussen werd in de praktijk aangeraden voorzichtigheidshalve toch tot 
een voorafgaande betekening over te gaan, zoals blijkt uit een circulaire van 
de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (Broeckx, K., noot onder 
Voorz. Kortrijk, 18 oktober 1989, R.W., 1989-90, 1473). De gerechtsdeur
waarders blijven evenwel erg verdeeld over de kwestie (voor de betekening: 
Bertrand, C., ,De vaststelling van overspel' ', De Gerechtsdeurwaarder, 
1992, 15; Dujardin, R., ,Overspel", De Gerechtsdeurwaarder, 1990, 107; 
tegen de betekening: Vanheukelen, C., ,Moet de presidientiele beschikking 
noodzakelijk voor de vaststelling van beweerd overspel worden betekend?' ', 
De Gerechtsdeurwaarder, 1991, 162; Royer, J., ,Voorafgaandelijke beteke
ning bij vaststelling van overspel door de gerechtsdeurwaarder? ... een alter
natief: het vooronderzoek", De Gerechtsdeurwaarder, 1992, 20). 

De verdeeldheid omtrent de kwestie wordt teruggevonden in de rechtspraak 
(voor de betekening: Rb. Hasselt, 25 oktober 1989, R. W., 1989-90, 932; Rb. 
Leuven, 18 juni 1990, R. W., 1990-91, 652; Rb. Hasselt, 20 juni 1990, 
T.B.B.R., 1991, 179; Rb. Brussel, 24 april 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1991, 359; tegen de betekening: Antwerpen, 11 september 1991, R. W., 
1992-93, 97; Gent, 27 april 1990, R.W., 1990-91, 646 (hoewel anders in 
Gent, lle kamer, 26 maart 1992, onuitgeg., aangehaald door Senaeve, P., 
,Vaststelling van overspel door gerechtsdeurwaarder", o.c., Ger.W., 
art. 1016bis-18); Rb. Charleroi, 30januari 1989, aangeh.; Rb. Brugge, 2 april 
1990, R. W., 1989-90, 1474; Rb. Mechelen, 27 december 1990, Pas., 1991, 
III, 56; Rb. Turnhout, 6 juni 1991, T.B.B.R., 1991, 647). 

Aan het Hof van Cassatie (18 december 1992, R.Cass., 1993, nr. 275; Arr. 
Cass., 1991-92, 1453; R. W., 1992-93, 1061) werd reeds de vraag voorgelegd 
of in geval van overspel in de waning van een derde, de machtigende 
beschikking door de gerechtsdeurwaarder tevens dient betekend te worden 
aan de bewoonster van het betrokken pand. In casu was de betekening niet 
aan laatstgenoemde geschied, doch wei aan de overspelige echtgenote. 

Het Hof was van oordeel dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat de 
beschikking van de V oorzitter houdende machtiging tot vaststelling van 
overspel moet betekend worden aan de bewoners van de plaats of plaatsen 
waar de gerechtsdeurwaarder de vaststellingen moet doen, en dat het recht op 
bescherming van het prive-leven en op de onschendbaarheid van de waning 
niet miskend wordt door de enkele omstandigheid dat in afwezigheid van de 
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bewoner en voorafgaand aan een vastelling van overspel in die waning, de 
beschikking niet wordt meegedeeld aan de bewoner. Het weze benadrukt dat 
het Hof zich aldus niet heeft uitgesproken over de discussie nopens de 
voorafgaande betekening aan de overspelige echtgenoot zelf (Laenens, J., 
,De vaststelling van overspel", R.Cass., 1993, 58-59; Senaeve, P., ,Vast
stelling van overspel door gerechtsdeurwaarder", o.c., Ger.W. art. 1016bis-
19-20). 

198. Indien zou aangenomen worden dat een voorafgaande betekening aan 
de overspelige echtgenoot noodzakelijk is, blijft ook de vraag bestaan of een 
geldige vaststelling voor zes uur 's morgens tot de mogelijkheden behoort. 
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (18 oktober 
1989, R. W., 1989-90, 1472; T.G.R., 1990, 19) is van oordeel dat een beteke
ning voor zes uur in de ochtend niet kan en dat deze betekening en de daarop 
volgende vaststelling als onbestaande dienen beschouwd te worden. Het Hof 
van beroep te Gent (27 april 1990, R. W, 1990-91, 646) hervormde deze 
beschikking stellende dat de wet de voorafgaande betekening niet voor
schrijft, dat de voorafgaande betekening in elk geval niet op straffe van 
nietigheid voorgeschreven is zodat de geldigheid van de vaststellingen 
ongemoeid blijft, en dat anders beslissen, tot gevolg zou hebben dat, tegen 
de tekst van de wet in, vaststellingen van overspel onmogelijk voor 6 uur 
's morgens zouden kunnen gebeuren. 

Dergelijke pragmatische ingesteldheid verdient-voorkeur hoven- een al-te 
formalistische houding. Zowel op basis van de wettelijke bepalingen zelf, die 
geen gewag maken van een verplichte voorafgaande betekening en die, gelet 
op de incompatibiliteit van de uren,"eerder aanwijst dat de betekening niet 
bedoeld was, als op basis van de door het Gerechtelijk Wetboek georgani
seerde sanctieregeling, kan de verplichting tot betekening en de invloed van 
de afwezigheid van betekening op de geldigheid van de gedane vaststellin
gen emstig betwist worden. 

Voorde inwerkingtreding van de Wet van 3 augustus 1992 (B.S., 31 augustus 
1992) op 1 januari 1993 verplichtte artikel 862, § 1, 4° Ger.W. tot het 
uitspreken van de nietigheid ingevolge een onregelmatigheid of verzuim 
bij het optreden van een rninisteriele ambtenaar. Daarbij mag men niet uit het 
oog verliezen dat de verplichte nietigheidssanctie slechts geldt indien de te 
sanctioneren norm ook op straffe van nietigheid voorgeschreven is (,pas de 
nullite sans texte"). Noch de uurregeling inzake de betekening zoals opge
nomen in artikel 47 Ger.W., noch de regeling inzake de vaststellling van 
overspel van artikel 1016bis Ger.W. wordt door nietigheid gesanctioneerd. 
Door de Wet van 3 augustus 1992 werd het vroegere artikel 862, § 1, 4° 
Ger.W. afgeschaft. 

Zowel voor als na de Wet van 3 augustus 1992 geldt dat de problematiek 
wellicht dient benaderd te worden vanuit de vraag welke opvatting voorligt 
aan de verdedigde verplichting tot betekening - al dan niet binnen bepaalde 
tijdslirnieten - en of die verplichting kan gecatalogeerd worden als beho-
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rende tot het optreden of de ambtsverlening van de gerechtsdeurwaarder en 
dus tot de rechterlijke organisatie waarvan de sanctieregeling buiten de 
artikelen 860-867 Ger.W. valt (De Koninck, B., ,Excepties van nietigheid' ', 
in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van recht
spraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, losbl., 
Ger.W. art. 862, § 1, 4°-4) en waarbij de onregelmatigheden slechts tot 
nietigheid leiden indien ze betrekking hebben op een regel die als essentieel 
voor de rechtsbedeling client beschouwd te worden (De Koninck, B., ,Naar 
een afbakening in de sanctieregeling?, in De tanden van het recht. De 
sanctieregeling in het gerechtelijk recht, Bijdrage tot de studiedag van. 
18 december 1992 van het Interuniversitair Centrum Gerechtelijk Recht, 
p. 15, nr. 17), of integendeel betrekking heeft op de volgorde waarin en de 
tijdspanne waarbinnen bepaalde proceshandelingen moeten worden verricht. 
Het eigene aan de sanctie van onregelmatigheden inzake laatstgenoemde 
aangelegenheden bestaat erin dat de litigieuze proceshandeling niet zoals bij 
nietigheid geen gevolgen sorteert, doch dat de gevolgen ervan beperkt 
worden, rekening houdend met de aard en de zwaarwichtigheid van de 
inbreuk en de afwijking van het beoogde normdoel (De Coninck, B., ,Naar 
een afbakening in de sanctieregeling", o.c., p. 26-27, nr. 31). 

De verplichting tot de voorafgaande betekening van de machtigende be
schilling inzake vaststelling van overspel wordt gemotiveerd vanuit de 
overweging dat de presidentiele beschikking een machtiging verleent om 
een zeer ernstige inmenging te begaan in het prive-leven van de burger en om 
inbreuk te plegen op de onschendbaarheid van de woning. Dergelijke scherr
ding van fundamentele rechten van de mens wordt slechts rechtmatig geacht 
indien de betrokkenen terdege voorgelicht worden over de titel die de 
gerechtsdeurwaarder machtigt daartoe over te gaan, waarbij de betekening 
als akte van informatie ten aanzien van de gene tegen wie een uitvoerbare titel 
wordt ingeroepen, teneinde hem toe te Iaten zijn middelen van verdediging te 
Iaten gelden, als enige vorm van inkennisstelling beschouwd wordt (Se
naeve, P., ,Vaststelling van overspel door gerechtsdeurwaarder", o.c., 
Ger.W. art. 1016bis-16). 

Zelfs indien de stelling verdedigbaar is dat een voorafgaande betekening 
dergelijk oogpunt ten stelligste client, zou het toch van een overdreven 
formalisme getuigen wanneer vanuit die optiek aangenomen wordt dat het 
proces-verbaal van vasts telling van overspel dat niet door een betekening aan 
de door de gerechtsdeurwaarder in de woning aangetroffen personen voor
afgegaan werd, geen enkel gevolg zou kunnen sorteren. Het doel van de 
formaliteit, nl. de kennisgeving en de daarmee gepaard gaande controlemo
gelijkheid, kan ook bereikt worden door de na de vaststelling volgende 
betekening, door de eenvoudige overhandiging bij de vaststelling of door 
de overlegging van de machtigende beslissing als stuk samen met het proces
verbaal van vaststelling in de procedure ten gronde. De formaliteit client in 
casu ,middel tot'' te blijven en kan niet tot doel op zich verheven worden. 
Naargelang de beoogde doelstelling van kennisname in mindere of meerdere 
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mate verwezenlijkt werd, kunnen de gevolgen die de rechter aan de gedane 
vaststelling hecht, varieren. Doch slechts in geval van flagrante inbreuken 
(b. v. vaststelling zonder machtiging, vaststelling voor vijf uur of voortzetting 
van de vaststellingen na 21 uur wat de wet expliciet verbiedt), kan de zeer 
vergaande sanctie van de nietigheid in dit kader verantwoord zijn (vgl. Luik, 
30 juni 1992, fur. Liege, 1992, 553). 

b.2. Specifieke vermeldingen in het verzoek tot machtiging 

199. De rechtspraak is verdeeld over de vraag of, in geval van vaststelling 
van overspel in een appartementsgebouw, de machtiging tevens de mogelijk
heid biedt om de deuren van de gemene delen te openen, dan wel of daartoe 
een bijzondere machtiging dient gevraagd te worden. De voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel (25 maart 1988, Jur. Liege, 1989, 906) 
vindt het niet nodig daartoe een bijzondere machtiging te verlenen, terwijl de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik (10 februari 1989, fur. 
Liege, 1989, 494 en 8 september 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 391; f.T., 
1989, 670) van oordeel is dat het openen van gemene deuren slechts kan in 
zoverre de gerechtsdeurwaarder daartoe bijzonder gemachtigd werd en 
daarbij onder zijn verantwoordelijkheid de geopende deuren terug in goede 
staat te brengen zodat de medebewoners van het gebouw van de gedane 
vaststelling geen schade ondervinden. Laatstgenoemd standpunt verdient, 
gelet op de inbreuk op de onschendbaarheid van de woning die de vaststel-
ling toch inhoudt, goedkeuring,- -- ---- -- --

200. V aststellingsbeluste echtgenoten worden nogal eens geconfronteerd 
met het probleem dat hun overspelige wederhelft als taktiek om een vast
stelling te verhinderen, steeds op andere en op de meest onvoorspelbare 
plaatsen de echtelijke ontrouw begaat. Teneinde in dergelijke contekst de 
poging tot de vaststelling van het overspel succesvol te laten verlopen, 
verzocht een advokaat uit het Luikse om zijn klient te machtigen tot vast
stelling, niet enkel op een bepaalde plaats, maar ook ,op elke andere plaats 
aan te duiden aan de gerechtsdeurwaarder''. De voorzitter te Luik (27 april 
1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 389) meent terecht slechts te kunnen 
machtigen om tot vaststelling over te gaan op precies aangegeven plaatsen. 

b.3. De inhoud en de bewijskracht van de vaststelling van de gerechts-
deurwaarder 

201. Enkel de door de gerechtsdeurwaarder verrichte vaststelling van ma
teriele feiten hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. Wanneer de 
gerechtsdeurwaarder geen vaststelling van materiele feiten doet, doch enkel 
de bekentenissen van de betrapte echtgenoot akteert, kan de vaststelling niet 
als bewijs gelden, omdat collusie tussen de echtgenoten niet kan uitgesloten 
worden (Rb. Charleroi, 27 juni 1989, T.B.B.R., 1990, 168). 

Van de gerechtsdeurwaarder wordt verwacht dat hij de materiele feiten 
vaststelt en de verklaringen van de betrokkenen akteert. Het behoort niet 
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tot zijn bevoegdheid de betrapte echtgenoot en zijn partner te verhoren, of in 
zijn proces-verbaal een persoonlijke appreciatie over de vastgestelde feiten 
op te nemen (Rb. Luik, 19 oktober 1989, fur. Liege, 1990, 741; Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1989, 394). 
W anneer de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder niet toelaat objectief te 
besluiten tot een overspelige relatie, maar er een beledigende intimiteit met 
een derde in hoofde van een der echtgenoten uit blijkt, kan dit proces-verbaal 
van vaststelling dienen als bewijs van een grove belediging (Rb. Namen, 
19 april 1989, fur. Liege, 1989, 1071). Ret enkele gegeven van de samen
woning volstaat niet, wanneer uit geen ander gegeven, een beledigende 
intimiteit blijkt (Luik, 15 november 1993, fur. Liege, 1994, 891). 
De vaststelling van de gerechtsdeurwaarder is een bijzonder bewijsmiddel 
dat de belanghebbende partij mag gebruiken of niet; het is geen uitvoerings
maatregel zodat de gerechtsdeurwaarder er geen kopij moet van overhandi
gen (Luik, 25 oktober 1993, fur. Liege, 1994, 885). 

b.4. Romosexuele relaties en de vaststelling tot overspel 
202. Ret Rofvan beroep te Bergen (29 maart 1988, f.T., 1988, 408) weigert 
in te gaan op een verzoek tot aanstelling van een gerechtsdeurwaarder met 
het oog op de vaststelling van de homosexuele relatie van de echtgenote van 
de verzoeker. Ret begrip ,overspel" heeft betrekking op de geslachtsge
meenschap tussen personen van een verschillend geslacht. Opmerkelijk is 
dat bij de totstandkoming van de nieuwe regeling inzake de vaststelling van 
overspel in de Senaat voorgesteld werd het begrip ,overspel" in de kontekst 
van artikel1016bis Ger.W. te vervangen door ,grove belediging'', omdat zo 
tevens voor homosexuele relaties het bewijs door getuigenverhoor zou 
kunnen vermeden worden. De commissie wees het voorstel echter af omdat 
de meerderheid van haar leden, ten onrechte, van oordeel was dat het begrip 
,overspel'' ook de homosexuele relatie omvatte. Ret Rof was van oordeel 
dat dergelijke vergissing evenwel niet toeliet het begrip ,overspel" in het 
kader van artikel 1016bis Ger.W. een andere dan de tot dan geldende 
betekenis te geven (anders: Riernaux, G., ,A propos du constat d'adultere 
par huissier de justice", Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 373-375). 

b.S. Tikfout. De rol van de begeleidende officier of agent van gerechtelijke 
politie 

203. Een tikfout in de benaming van de straat, waar de vaststelling moet 
gedaan worden heeft geen weerslag op de geldigheid ervan, wanneer de 
plaats voldoende duidelijk is aangewezen en geen verwarring kan ontstaan. 
Zo er een zekere samenwerking mag bestaan tussen de gerechtsdeurwaarder 
en de begeleidende officier van gerechtelijke politie om op de plaats van de 
vaststelling te bepalen, om te beletten dat een ontsnapping gebeurt, dan wil 
dit niet zeggen dat die officier nog verdere verklaringen mag toevoegen 
m.b.t. vroegere door hem gedane vaststellingen omtrent toegebrachte slagen. 
Met die verklaringen mag geen rekening gehouden worden, zonder dat zulks 
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er toe kan leiden de gedane vaststelling te ontkrachten (Luik, 6 april 1992, 
Jur. Liege, 1992, 889). 
De gerechtsdeurwaarder die een beroep doet op de politie om de overspelige 
op de openbare weg te identificeren onmiddellijk na de door hem gedane 
vaststelling, omdat de betrokkene geweigerd had haar identiteit kenbaar te 
maken, blijft binnen de perken van de hem toevertrouwde opdracht (Cass. 
23 april 1993, R. W, 1993-94, 542). 

b.6. De vervangende gerechtsdeurwaarder 
204. De vaststellingen moeten gedaan worden door de in de presidentiele 
beschikking aangewezen gerechtsdeurwaarder of door zijn plaatsvervanger, 
aangewezen overeenkomstig artikel524 van het Gerechtelijk Wetboek (Rb. 
Charleroi, 5 mei 1992, Jur. Liege, 1992, 393). 
Overspel kan vastgesteld worden door een gerechtsdeurwaarder die optreedt 
ter vervanging van de gerechtsdeurwaarder die was aangesteld om de vast
stelling te doen maar die verhinderd was om zulks te doen (Cass. 29 april 
1993, R. W, 1993-94, 542). 

II. Grove beledigingen 

a. Materieel element 

205. Hoewel de problematiek van de grove belediging die een grond tot 
echtsclieidlng vormC doorgaans vooral aalid.acht krl.Jgfop het-viak van cfe 
elementen van bet algemeen opzet (toerekenbaarbeid) en het bijzonder opzet 
(animus iniurandi), blijkt in de besproken periode de rechtspraak herhaalde
lijk geconfronteerd te zijn met de expliciete of impliciete vraag of het 
materieel element wei voorhanden is, m.a.w. of de als grove belediging 
aangevoerde feiten als een grove tekortkoming aan de echtelijke plicbten 
kunnen beschouwd worden. Ben overzicht van de diverse aan de recbts
colleges voorgelegde gevallen geeft een beeld van de verscheidenheid van de 
problematiek. 
Worden niet als een ernstige tekortkoming op de huwelijkse plichten aan
vaard: 
- karakterstoornissen en karakteriele tekortkomingen (Luik, 25 april1989, 

Jur. Liege, 1989, 1197; Rb. Luik, 20 december 1988, Jur. Liege, 1989, 
135; Luik, 7 april 1992, fur. Liege, 1992, 891); 

- een eenmalige explosieve handeling die bovendien verklaard kan worden 
vanuit bet gedrag van de andere echtgenoot, in casu de bekentenis van 
een overspelige relatie (Luik, 25 april1989, aangeh.); 

- de wijziging van een filosofische of religieuze overtuiging (Rb. Luik, 
20 december 1988, aangeh.); 

- de impotentie of steriliteit van de echtgenoot (Rb. Neufschiiteau, 3 juni 
1987, Jur. Liege, 1988, 120); 

- het verlaten van de ecbtelijke woonst om de escalatie van bet echtelijk 
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conflict te vermijden (Luik, 13 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 
409); 

- de aanwezigheid van de schoonouders en het feit dat geen bijzondere 
belangstelling betoond wordt voor het beroep (Luik, 2 juni 1992, Jur. 
Liege, 1992, 1288); 

Warden wel als grove beledigingen gekwalificeerd: 
- de weigering van een der echtgenoten kinderen te hebben wanneer de 

echtgenoten dit niet bij het sluiten van hun huwelijk zo afgesproken 
hebben (Cass., 6 oktober 1988, Pas., 1989, I, 136). Opmerkelijk is dat het 
middel dat de procreatie niet tot de huwelijkse plichten behoort, door het 
Hof afgewezen werd; 

- de weigering de echtelijke woonst te vervoegen en het stellen van de 
verzorging van de eigen ouders buiten de echtelijke woonst hoven de 
samenwoningsplicht (Rb. Hasselt, 12 april 1989, T.B.B.R., 1990, 165); 

- de weigering van normale sexuele betrekkingen (Brussel, 28 juni 1988, 
R. W., 1988-89, 340); . 

- het zich schuldig maken aan familieverlating waardoor de andere echt
genoot aileen de materiele zorg voor de kinderen dient te dragen (Rb. 
Luik, 5 december 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 420; Rb. Luik, 
18 februari 1992, Jur. Liege, 1992, 884; n. Panier, C., Jur. Liege, 
1993, 230); 

- het gedrag van de echtgenoot, die zijn echtgenote verlaten heeft, zonder 
haar enige geldelijke tegemoetkoming te geven, waarop ze nochtans 
aanspraak kon maken, die daarvoor veroordeeld werd met toepassing 
van artikel 391bis van het Gerechtelijk Wetboek en die met meerdere 
andere vrouwen betrekkingen onderhouden heeft (Mons, 5 maart 1992, 
Jur. Liege, 1992, 680); 

- de eis om tot abortus over te gaan (Mons, 10 maart 1992, Jur. Liege, 
1992, 686); 

- de weigering om de echtelijke samenleving te hervatten, na het einde van 
geldingsduur van de voorlopige dwingende maatregelen met toepassing 
van artikel223 van het Burgerlijk Wetboek waarbij het Hof ervan uitgaat 
dat de daartoe aangevochten vrouw het bewijs moet leveren dat het 
aanbod niet ernstig is (Luik, 4 februari 1992, Jur. Liege, 1992, 882). 

Zolang de echtscheiding niet definitief is, blijven de echtgenoten, ook al zijn 
zij in een echtscheidingsprocedure verwikkeld en hoe groat hun onenigheid 
ook is, in een bijzondere relatie met elkaar verbonden, die van hen een 
minimum aan respectvolle omgang, ook tijdens de procedure vereist. Noch
tans vormt het instellen zelf van een echtscheidingsprocedure, ook al wordt 
de vordering totaal afgewezen, geen grove belediging, tenzij kwade trouw 
zou kunnen aangetoond worden (Luik, 17 december 1990, Jur. Liege, 1989, 
135). Hetzelfde geldt voor het talmen bij het verderzetten van een echtschei
dingsprocedure (Rb. Brussel, 29 november 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 
521) en voor de weigering het beschikkend gedeelte van het vonnis dat de 
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echtscheiding door onderlinge toesternming toestaat, over te schrijven ten
einde een betere regeling te bekomen (Rb. Charleroi, 31 januari 1989, fur. 
Liege, 1990, 738). Wel kan de wijze waarop een echtgenoot zich gedraagt 
tijdens de procedure een grove belediging uitmaken ten aanzien van de 
andere echtgenoot. De rechtbank te Luik (26 april 1990, fur. Liege, 1991, 
122) kwam tot dit besluit in een dossier waarin de echtgenoot zijn wederhelft 
in een zeer slecht daglicht geplaatst had in brieven gericht aan het kind, hij 
haar in moeilijkheden gebracht had door moedwillig te weigeren het toege
stane onderhoudsgeld te betalen en valse argumenten betreffende de geeste
lijke en fysische gezondheid van de moeder aangehaald had in de procedure 
tot het bevelen van dringende en voorlopige maatregelen, die de vrouw ertoe 
genoopt hadden allerlei medische gegevens tot bewijs van het tegendeel voor 
te leggen. Deze rechtspraak beteugelt terecht het voeren van een maat
regelen- en echtscheidingsgeding ,ten allen prijze' ', waarbij noch de huwe
lijkspartner noch de kinderen en gebeurlijk ook derden in enigerlei opzicht 
ontzien worden. Ook in procedures betreffende emotionele aangelegenheden 
behoort een minimum aan respectvolle en faire procesvoering. 

b. Het algemeen opzet. Toerekenbaarheid 

206. De rechtspraak blijft dezelfde gestrengheid als voorheen aan de dag 
leggen bij de beoordeling van argumenten inzake de geestelijke vermogens 
van de echtgenoot die als grove beledigingen bestempelde gedragingen stelt, 
dochin zijn psychische toestand een_verschoning voordie handelingen ziet. 

Hoewel aangenomen wordt dat de echtgenote een zeker risico nam door met 
een man met sterk verminderde intellectuele vermogens te huwen, recht
vaardigt dit in zijnen hoofde niet de gewelddaden die hij ten aanzien van zijn 
echtgenote pleegde (Luik, 17 april1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 187). 

De omstandigheid dat de echtgenote een zekere ambulante psychiatrische 
behandeling volgde, laat niet toe de totale verwaarlozing van het huishouden 
en het gezin niet als een grove belediging ten aanzien van haar man te 
beschouwen (Rb. Luik, 5 december 1985, aangeh.). 

c. Het bijzonder opzet. Het beledigend karakter 

207. Een cassatiearrest van 26 februari 1990 (Arr. Cass., 1989-90, 841, 
concl. Adv.-Gen. Lenaerts, H.; R. W., 1989-90, 1223, concl. Adv.-Gen. 
Lenaerts, H.; Pas., 1990, I, 763; Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 360) verduide
lijkte de draagwijdte van het bijzonder opzet, de animus iniuriandi, vereist 
opdat van een grove belediging die een grond tot echtscheiding vormt, sprake 
kan zijn. Grove beledigingen vereisen dat de schuldige echtgenoot met vrije 
wil handelingen verricht waarvan hij moet weten dat de gevolgen krenkend 
zijn voor de andere echtgenoot en dat die krenking zwaar is. Het is niet 
vereist dat de handelingen gesteld worden met de bedoeling de andere 
echtgenoot te beledigen. Het Hof van Cassatie vernietigt een arrest van het 
Hof van beroep te Antwerpen dat wel dergelijke bedoeling eiste. Aldus blijkt 
het aanvoelen van wat al dan niet behoort in de relatie tussen echtgenoten, de 
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wetenschap dat de andere echtgenoot zich door een bepaalde handeling 
beledigd zou voelen, eerder dan de intentie van degene die de beledigende 
handeling stelt, van belang te zijn. 
Zo is de fanatieke en agressieve houding die een echtgenoot aanneemt bij 
zijn pogingen om zijn familie tot zijn nieuwe religieuze overtuiging te 
bekeren, beledigend, terwijl hij geenszins de bedoeling had zijn echtgenote 
door zijn handelingen te beledigen (Rb. Luik, 20 december 1988, aangeh.). 
Zo zou de weigering zich te laten behandelen in geval van impotentie of 
steriliteit enkel een beledigend karakter hebben indien de echtgenoot van zijn 
medisch raadsman wist dat deze behandeling enig effect zou kunnen hebben 
(Rb. Neufchateau, 3 juni 1987, aangeh.). 

B. Bewijs 

I. Getuigenverhoor 

208. De rechter verwerpt terecht de vraag tot het houden van een getuigen
verhoor wanneer het tegengestelde van de te bewijzen feiten al voldoende 
bewezen is door vermoedens (Bergen, 11 oktober 1990, Pas., 1991, II, 41). 

209. De zwijgplicht van de bedienaars van de eredienst strekt zich niet uit tot 
feiten waarvan zij buiten de biecht kennis hebben, zodat er geen reden 
bestaat hun getuigenis over dergelijke feiten in het kader van een echtschei
dingsprocedure te weren (Brussel, 28 juni 1988, R. W., 1988-89, 340). 

210. Terecht verklaart de vrederechter te Namen (22 mei 1987, T. Vred., 
1988, 140; Closset-Marchal, G., ,De !'intervention du juge de paix dans la 
tenue des enquetes en matiere de divorce et de separation de corps'', T. Vred., 
1989, 163) zich onbevoegd om het getuigenverhoor te houden waartoe hij bij 
tussenvonnis van de echtscheidingskamer van de rechtbank van eerste aanleg 
aangeduid werd: krachtens artikel946, eerste lid Ger.W. dient de rechter die 
het getuigenverhoor gehouden heeft, in principe zitting te nemen wanneer er 
uitspraak wordt gedaan over de grond van de echtscheidingszaak, en de 
vrederechter is niet bevoegd kennis te nemen van een vordering tot echt
scheiding. 
Het aspect van het getuigenverhoor dat tot de meeste rechtspraak aanleiding 
blijkt te geven, betreft de vraag van de sanctionering van het niet naleven van 
de diverse termijnen die in het kader van het getuigen- en tegengetuigen
verhoor voorgeschreven zijn, doch niet op straffe van verval. 
Wanneer de partij die tot het bewijs door getuigen toegelaten werd, zonder 
aanvaardbare reden (b.v. het feit dat de getuigen ver wonen (Rb. Brussel, 
18 januari 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 452), weinig emstige medische 
problemen van de betrokken partij (Rb. Turnhout, 30 april1987, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1989, 426) worden echter wel aanvaard: de bewezen bedreiging 
van de getuigen (Brussel, 10 juni 1987, Rev. Not. B., 1988, 205), overlijden 
en emstige ziekte van een aantal getuigen (Antwerpen, 27 januari 1987, Rev. 
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Trim. Dr. Fam., 1989, 431)) talmt met bet Iaten plaatsvinden van bet 
getuigenverhoor, wordt daarop in de rechtspraak op verschillende wijzen 
gereageerd. 
In navolging van bet casssatiearrest van 1 oktober 1982 (zie vorig overzicht, 
T.P.R., 1988, p. 483, nr. 105) acht een deel van de rechtspraak (Rb. Hasselt, 
4 maart 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 456; Rb. Namen, 16 mei 1989, 
J.T., 1989, 538; Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 79 noot Closset-Marchal, G.) de 
rechten van de verdediging van de talmende partij niet geschonden wanneer 
zij vervallen verklaard wordt van het recht bet getuigenverhoor nog te Iaten 
plaatsvinden. Wei dient van een foutieve passiviteit sprake te zijn (zie supra 
inzake de aanvaardbare redenen tot uitstel). (Zie ook i.v.m. bet tegenverhoor: 
Cass. 8 februari 1979, Pas., 1979, I, 674; J.T., 1979, 320; Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1980, 374, n. J.L.R.; Cass. 5 mei 1980, Pas., 1980, I, 1080; J.T., 1988, 
734). 
Het Hof van beroep te Brussel (10 juni 1987, Rev. Not. B., 1988, 205) meent 
dat bet verval van bet recht tot het houden van een getuigenverhoor niet 
mogelijk is omdat de wet dit niet voorziet, maar stelt dat een langdurig 
talmen uitzonderlijk als een stilzwijgende afstand van dit recht zou kunnen 
ge1nterpreteerd worden. 
Een andere sanctie bestaat erin dat de vordering tot echtscheiding van de 
talmende partij op verzoek van de wederpartij ongegrond verklaard wordt bij 
gebreke van bet leveren van bet bewijs van de grieven (Antwerpen, 15 april 
1987, R.W., 1987=88, 5zJ.6-:-Ro:-Turnnout~ 30apnn 987~Rev-:-Tfim. Dr-:-Fam.-; 
1989, 426; Rb. Antwerpen, 24 oktober 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 447; 
Rb. Brussel, 18 januari 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 452. Vgl. Rb. 
Charleroi, 5 mei 1992, Jur. Liege, 1992, 1394; Rb. Namen, 30 september 
1991, Jur. Liege, 1992, 307). 

II. Geschriften 

211. Niet aileen bet verslag van een in bet kader van een procedure over
eenkomstig artikel1280 Ger.W. door de voorzitter bevolen medisch~psycho
logisch onderzoek of van een door de vrederechter bevolen onderzoek door 
het O.C.M.W. met bet oog op bet nemen van maatregelen ten aanzien van de 
kinderen, kan niet tot bewijs van echtscheidingsgrieven door een der echt
genoten aangewend worden (Rb. Luik, 3 januari 1989, Jur. Liege, 1989, 487; 
Rb. Aarlen, 17 november 1989, T.B.B.R., 1990, 349). Hetzelfde geldt voor 
het verslag van een buiten de procedure in gemeen akkoord tussen de 
echtgenoten verricht onderzoek (Rb. Brussel, 29 november 1990, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1991, 521). 

212. Een medisch dossier over een der echtgenoten dient als bewijsstuk 
geweerd te worden, omdat bet slechts met de toestemming van de betrokkene 
kan overgelegd worden en die toestemming niet kan afgeleid worden uit bet 
feit dat hij de documenten bij bet verlaten van de echtelijke waning achter
gelaten heeft (Luik, 13 februari 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 182). 
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Het medisch geheim is niet zo absoluut dat de patient zelf de arts ervan niet 
zou kunnen ontheffen teneinde zichzelf te verdedigen tegen ongegronde 
aantijgingen in het kader van een echtscheidingsprocedure (Brussel, 24 fe
bruari 1988, fur. Liege, 1988, 1029). 

213. Uit een attest van gezinssamenstelling kan het bewijs van het over
spelig concubinaat van een der echtgenoten afgeleid worden (Rb. Luik, 
3 januari 1989, aangeh.; Rb. Brussel, 21 februari 1991, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1991, 355). 

214. Wanneer door het proces-verbaal van vaststelling van overspel door 
een gerechtsdeurwaarder niet het eigenlijk overspel bewezen wordt, doch 
daaruit wel voor de echtgenoot beledigende intimiteiten met een derde 
blijken, kan het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder wel dienen tot 
bewijs van een grove belediging (Rb. Namen, 19 april 1989, fur. Liege, 
1989, 1071). 

III. Bekentenis 

215. De bekentenis is niet uitgesloten als bewijs van overspel, wanneer geen 
enkel element kan aangehaald worden op grond waarvan twijfel omtrent de 
oprechtheid van de bekentenis zou kunnen rijzen (Rb. Charleroi, 23 novem
ber 1987, f.T., 1988, 587; Rb. Luik, 30 januari 1990, fur. Liege, 1991, 141). 
Er is geen gevaar voor collusie wanneer de bekentenis van de overspelige 
relatie door de verweerder voor de vrederechter gevat op grond van artikel 
223 B.W., bevestigd wordt door een attest van gezinssamenstelling waaruit 
het overspelig concubinaat blijkt (Rb. Aarlen, 17 februari 1989, Rev. Reg. 
Dr., 1989, 178; T.B.B.R., 1989, 495). 
Collusie kan niet uitgesloten worden, en de bekentenis van het overspel door 
een echtgenoot derhalve ook niet aanvaard worden, wanneer deze bekentenis 
geakteerd werd door de gerechtsdeurwaarder in het door hem opgemaakte 
proces-verbaal van vaststelling van overspel waarin slechts de bekentenis en 
geen materiele vaststellingen inzake overspel opgenomen werden (Rb. 
Charleroi, 27 juni 1989, T.B.B.R., 1990, 168). 
De bekentenis gedaan tijdens de door de rechtbank overeenkomstig artikel 
1263 Ger.W. bevolen persoonlijke verschijning, kan als bewijs aanvaard 
worden, wanneer collusie tussen de echtgenoten uitgesloten is (Panier, C., 
,Inedits de droit de la famille I" (1 e deel), fur. Liege, 1987, 489, Rb. Luik, 8 
en 29 januari 1987). 

IV. Vaststellingen door prive-detectives 

216. Clandestiene vaststellingen van een prive-detective, evenmin oven
gens als soortgelijke vaststellingen gedaan door ministeriele ambtenaren 
mogen in aanmerking genomen worden (Rb. Charleroi, 5 mei 1992, fur. 
Liege, 1992, 1393). Toch worden ze soms aanvaard, met andere bewijs-
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elementen (Rb. Nijvel, 27 juni 1987, aangehaald in Panier, C., Inedits, o.p., 
Jur. Liege, 1987, 490). 

C. Procedure 

(Zie Gerlo, J., ,Echtscheiding op grond van bepaalde feiten' ', in Personen
en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 
en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, losbl., Ger.W. 
art. 1254-1277 en 1284-1286). 

De auteurs menen dat het aangewezen is dit overzicht van gerechtelijke 
beslissingen te behouden, ondanks de wijzigingen terzake door de bepalin
gen van de wet van 30 juni 1994 (B.S., 21 juli 1994), wegens de leerstellige 
draagwijdte ervan, omdat een aantal bepalingen gehandhaafd blijven of niet 
fundamentele wijzigingen ondergingen en ook rekening houdend met over
gangsbepalingen van die wet. 
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I. Verzoekschrift 

217. Sinds de invoering door de Wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van 
bet Gerechtelijk Wetboek van een regeling inzake bet tegensprekelijk ver
zoekschrift (zie Raes, S., ,Het verzoekschrift op tegenspraak", in Het ver
nieuwd gerechtelijk recht, Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht 
(ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, 81 e.v.), dienen de 
artikelen 1034bis tot 1034sexies Ger.W. gecumuleerd te worden met de 
specifieke bepalingen inzake bet verzoekschrift tot echtscheiding. Daaruit 
volgt dat overeenkomstig artikel 1034ter, 3° Ger.W. voortaan de naam, 
voornaam, woonplaats, en in voorkomend geval, de hoedanigheid van de 
persoon die moet worden opgeroepen, op straffe van nietigheid in bet 
verzoekschrift moeten vermeld worden. 
Gewoonlijk wordt bij de oproeping van de verweerder voor de verzoenings
zitting niet een afschrift van het verzoekschrift gevoegd, teneinde de verzoe
ningspoging enige kans te gunnen. Nochtans schrijft artikel 1034sexies 
Ger.W. thans, doch niet op straffe van nietigheid, voor dat bij de oproeping 
een afschrift van het verzoekschrift gevoegd wordt. Aangenomen mag 
worden dat de eigen aard van de verzoeningsfase in de echtscheidings
procedure een afwijking van deze gemeenrechtelijke regeling rechtvaardigt, 
nu het doel van de formaliteit in de tegensprekelijke fase toch gerealiseerd 
wordt door de voeging bij de dagvaarding van o.m. een uitgifte van bet 
inleidend verzoekschrift. 

II. Mededeling aan bet openbaar ministerie 

218. Het ingevolge de Wet van 3 augustus 1992 gewijdigde artikel 764 
Ger.W. vereist inzake de vorderingen betreffende de staat van personen nog 
slechts de mededeling aan bet openbaar ministerie wanneer minderjarigen of 
onbekwamen bij bet geding betrokken zijn. Dienvolgens worden de artikelen 
1258 Ger.W. inzake bet proces-verbaal van niet-verzoening inzake echt
scheiding, 1260 Ger.W. inzake de behandeling in raadkamer aangaande de 
termijn waarbinnen het recht om te dagvaarden geschorst zal zijn, 1261 
Ger.W. inzake de behandeling ten gronde van de echtscheidingseis en 1309 
Ger.W. inzake de omzetting van de scheiding van tafel en bed in echtschei
ding aangepast, derwijze dat de mededeling aan bet openbaar ministerie 
opgeheven werd. 

III. Verzoeningsprocedure 

219. Het Hof van beroep te Antwerpen (20 april 1988, Rev. Not. B., 1989, 
65) verklaarde volgende procedure tot echtscheiding nietig: het verzoek
schrift werd neergelegd bij een territoriaal onbevoegde rechtbank, de ver
werende echtgenoot verscheen niet in de verzoeningsfase en betwistte, eens 
gedagvaard ten gronde, in limine litis de territoriale bevoegdheid van de 
rechtbank die de zaak verwees naar de rechtbank te Antwerpen die op haar 
beurt ten gronde de echtscheidingseis behandelde en inwilligde. Het Hof was 
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van oordeei dat noch voor de eerste rechtbank bij wie de zaak ten onrechte 
aanhangig gemaakt werd, noch voor de territoriaal bevoegde rechtbank naar 
dewelke de zaak verwezen werd, een verzoeningsprocedure plaatsgevonden 
had. Nochtans maakt deze verzoeningsprocedure een wezenlijk bestanddeel 
uit van de echtscheidingsprocedure die van openbare orde is. Om die reden 
besloot het Hof tot de nietigheid van de procedure. 
Het wezenlijk belang van het plaatsvinden van de verzoeningsfase wordt 
tevens benadrukt in een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
(27 juni 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991,352). In het verzoekschrift werd 
voor de verweerster een verkeerd adres vermeld, terwijl zij wel op het juiste 
adres gedagvaard werd. Zij roept de nietigheid van de verzoeningsprocedure 
in en de daaruit voortvloeiende nietigheid van de verdere procedure ten 
gronde. De rechtbank is van oordeel dat het verzoekschrift waaromtrent, bij 
gebreke van wettelijke bepalingen inzake een tegensprekelijk verzoekschrift 
(zie infra), aangenomen wordt dat het de vermeldingen opgesomd in de 
artikelen 1026 en 1254 Ger.W. dient te bevatten, niet nietig is daar de 
identiteit van de verweerder niet op straffe van nietigheid dient vermeld te 
worden. Niettemin verhinderde het verkeerde adres de gebeurlijke verzoe
ning van de echtgenoten tijdens de eerste fase van de procedure die essentieel 
in het licht van de bescherming van het huwelijk en de openbare orde raakt. 
De procedure die volgde op het verzoekschrift verklaart de rechtbank: om die 
reden zonder gevolg, en ze beveelt de procedure te herbeginnen vanaf de 
oproeping in verzoBningvan verweerster. De verzoeningsprocedure_isthans 
afgeschaft. Een verzoeningspoging kan nog ondernomen worden, op vraag 
van een of beide echtgenoten, aanwezig op de inleidingszitting (art. 1258 
nieuw Ger.W.). 

IV. Contentieuze procedure 

220. Ingaand tegen de tendens in rechtspraak en rechtsleer die de afwijzing 
als ongegrond van de echtscheidingseis van de talmende echtgenoot als een 
geschikt middel tot het stimuleren van de afhandeling van een procedure 
binnen een normaal tijdsverloop hanteert (zie vorig overzicht, T.P.R., 1988, 
489, nr. 120) verklaart de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde 
(21 september 1989, R. W., 1989-90, 961, noot Gerlo, J.) de vordering van 
de echtgenoot, strekkende tot de afwijzing van de echtscheidingseis van zijn 
mede-echtgenoot die deze eis bij verzoekschrift aanhangig gemaakt heeft, 
doch na anderhalf jaar nog steeds geen dagvaarding ten gronde heeft laten 
betekenen, als onontvankelijk en ongegrond. Hetzelfde geldt voor de tegen
eis tot echtscheiding. 

V. Nieuwe feiten en aanvullend verzoekschrift. 
Nieuwe kwalificatie. Nieuw verzoekschrift 

221. Deze drie ,nieuwigheden'' hebben betrekking op drie verschillende 
problemen. Het eerste fenomeen betreft de vraag in hoeverre nieuwe feiten, 
d. w .z. feiten die niet in het inleidende verzoekschrift aangehaald werden, 
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tijdens de echtscheidingsprocedure ingeroepen kunnen worden tot onder
steuning van de oorspronkelijke echtscheidingseis. Overeenkomstig de in het 
vorige overzicht toegelichte cassatierechtspraak (zie overzicht T.P.R., 1988, 
492, nr. 125) kunnen volgens het Hofvan beroep teBergen (11 oktober 1990, 
Pas., 1991, II, 41) feiten die zich voorgedaan hebben na de neerlegging van 
het verzoekschrift tot echtscheiding, slechts ingeroepen worden wanneer zij 
zeer nauw verbonden zijn met de feiten en grieven aangevoerd in het 
verzoekschrift, wanneer zij er zich toe beperken deze verder te ontwikkelen, 
te bepalen of te typeren, of wanneer zij geformuleerd worden, niet als een op 
zichzelf staande grand tot echtscheiding, maar enkel teneinde in verband 
gebracht te worden met de reeds aangevoerde feiten met de bedoeling de 
waarachtigheid ervan aan te tonen of de ernst ervan te doen blijken. Het 
nieuw feit dat bestaat in de vaststelling van het overspel tijdens de echt
scheidingsprocedure, voldoet aan voormelde voorwaarden indien in de in
leidende akte reeds van overspelige relaties sprake was, ook al is niet 
bewezen dat het vastgestelde overspel reeds bestond voor het inleiden van 
de echtscheidingsprocedure (anders, doch ten onrechte: Rb. Turnhout, 
30 april 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 426; Rb. Hassell, 25 oktober 
1988, Limb. Rechtsl., 1989, 226 met kritische noot T.). 

De rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne (23 januari 1992, 
fur. Liege, 1992, 567 noot Dermagne, J.-M.) gaat zeer ver bij het zoeken van 
een verband tussen de in het verzoekschrift ingeworpen feiten (langdurige 
afwezigheid van de echtgenoot) en het nieuwe feit (overspel). Zij is van 
oordeel dat de grondslag van de oorspronkelijke vordering aile mogelijke 
uitingen van echtelijke onenigheid omvat, waarvan het overspel slechts een 
uiting is. In die optiek meent de rechtbank het nieuwe feit in verband te 
kunnen brengen met de oorspronkelijk ingeroepen feiten en de vordering te 
kunnen toestaan. Dergelijke redenering laat toe aile nieuwe feiten te aan
vaarden. 

Evenwellaat de techniek van de aanvullend of ampliatief verzoekschrift, die 
in 1981 de zegen van het Hof van Cassatie kreeg (zie vorig overzicht T.P.R., 
1988, 493, nr. 126) toe op een weinig omslachtige wijze het nieuw feit dat 
niet in verband met de oorspronk:elijk ingeroepen feiten kan gebracht wor
den, aan het oordeel van de rechter te onderwerpen. Zo kan, indien in het 
verzoekschrift geen enkel feit aangaande de ontrouw van de echtgenoot werd 
aangehaald, het later vastgesteld overspel wei tot staving van de echtschei
dingseis ingeroepen worden in een aanvullend verzoekschrift. Daarbij dient 
de gehele voorafgaande fase niet meer opnieuw doorlopen te worden (Se
naeve, P., ,De rechtspleging inzake echtscheiding", o.c., 341), mits uiter
aard verwezen wordt naar de reeds aanhangige procedure waarin dit wei het 
geval was. 

222. De problematiek van de nieuwe kwalificatie houdt in dat een partij of 
de rechter ambtshalve, mits eerbiediging van de rechten van de verdediging, 
aan de aangevoerde feiten een andere kwalificatie kan geven dan deze die 
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oorspronkelijk ingeroepen werd. Zo kunnen de ingeroepen feiten gekwalifi
ceerd worden als overspel terwijl ze door de eisende partij in haar verzoek
schrift als grove beledigingen bestempeld werden (Luik, 26 apri11988, Pas., 
1988, II, 195). 
Om evenwel de vordering tot echtscheiding op grond van fout te wijzigen in 
een vordering tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer 
dan vijf jaar moet niet aileen in het inleidend verzoekschrift het verlaten van 
de echtelijke woonst als feit aangevoerd zijn, maar moet tevens de vijf jaar 
feitelijke scheiding verwezenlijkt zijn op het ogenblik van de neerlegging 
van het oorspronkelijk verzoekschrift (Cass., 31 januari 1986, Pas., 1986, I, 
641; Arr. Cass., 1985-86, 726). 
Sommige hoven en rechtbanken, daarin bijgevailen door de franstalige 
rechtsleer (Luik, 7 december 1987, Jur. Liege, 1988, 354 en Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1989, 67; Bergen, 14 februari 1989, Jur. Liege, 1989, 1440; Rb. 
Bergen, 1 juni 1989, Jur. Liege, 1989, 1073; De Leval, G., ,La procedure du 
divorce pour cause determinee", o.c., 3-4) zijn echter van oordeel dat 
conclusies waarbij de omzetting naar een echtscheiding op grond van feite
lijke scheiding gevorderd wordt, de voorwaarden vervuilen van een amplia
tief verzoekschrift, zodat het volstaat dat de termijn van vijf jaar verstreken is 
op het ogenblik van het neerleggen van deze conclusies. Terecht wordt 
daartegen ingebracht dat het effectief neerleggen van een tweede verzoek
schrift zich opdringt (Senaeve, P., ,De rechtspleging inzake echtscheiding", 
o.c., 384). . . 

223. Zolang de debatten inzake de reeds hangende echtscheidingseis niet 
gesloten zijn, bestaat de mogelijkheid om een aanvuilend verzoekschrift neer 
te leggen. Niets belet de echtgenoot die de echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten reeds verkregen heeft, een nieuw verzoekschrift tot echt
scheiding op grond van feitelijke scheiding neer te leggen, uiteraard indien 
nog niet tot de overschrijving van de echtscheiding werd overgegaan. Het 
Hof van beroep te Luik (6 juni 1989, J.T., 1989, 534) was van oordeel dat 
dergelijke nieuwe vordering noodzakelijk betekende dat de eiser aan het 
voordeel van de bekomen echtscheiding verzaakt heeft. Deze opvatting 
wordt afgewezen (Senaeve, P. ,De rechtspleging inzake echtscheiding", 
o.c., 349-350): wanneer het standpunt van het Hof van beroep te Luik 
gevolgd zou worden, betekent dit dat, indien de tweede echtscheidingseis 
afgewezen wordt, de betrokken echtgenoot gehuwd blijft, terwijl hij bij 
gebreke van verzaking aan het voordeel van de bekomen echtscheiding 
nog tot overschrijving van het eerste echtscheidingsvonnis kan overgaan, 
uiteraard indien hij niet aileen nog niet tot overschrijving, doch tevens niet 
tot betekening van dit vonnis is overgegaan. Zie daarover nu artikel 1268 
Ger.W. zoals gewijzigd door artikel 11 W. 30 juni 1994. 

VI. Hoger beroep 

224. De aanzegging van het hoger beroep aan de griffier van de rechtbank 
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van eerste aanleg door de appellant overeenkomstig artikel 1273 Ger.W. 
gesanctioneerd met het verval van het niet aan de griffier aangezegde beroep 
tegen het vonnis dat de echtscheiding toestaat, dat door de appelgerechten op 
stringente wijze uitgesproken werd (zie nag Luik, 13 juni 1988, J.T., 1989, 
552), werd door de Wet van 3 mei 1990 (B.S., 23 juni 1990) in de regel 
afgeschaft (Laenens, J., ,De aanzegging van het hager beroep aan de griffier 
van de eerste rechter", R. W., 1990-91, 268; Eeckhout, J., ,A propos de la 
transcription des jugements ou arrets autorisant le divorce'', J. T., 1990, 680; 
Eeckhout, J., ,Vingt fois sur le metier. La loi du 3 mai 1990 et le divorce'', 
J.T., 1991, 41). 

De nieuwe regeling bestaat erin dat de griffier van het Hof van beroep binnen 
de vijf dagen na de inschrijving van de zaak op de rol, de griffier van de 
rechtbank van eerste aanleg moet verzoeken, hem binnen vijf dagen na 
ontvangst van het verzoek, het dossier van de rechtspleging toe te zenden. 
Wanneer het hager beroep ingesteld werd bij verzoekschrift, dan moet de 
griffier van het Hof van beroep tegelijkertijd, in alle aangelegenheden 
ongeacht het voorwerp van de bestreden beslissing, een afschrift van de akte 
van beroep overzenden aan de griffier van de rechtbank van eerste aanleg die 
op de kant van de beslissing melding moet maken van het ingestelde beroep. 
Wanneer het hager beroep bij gerechtsdeurwaardersexploot ingesteld werd, 
dan moet de griffier van het appelgerecht geen overzending doen, doch moet 
de appellant zelf binnen vijf dagen na de dag waarop het hager beroep werd 
ingesteld, bij gerechtsdeurwaardersexploot de griffier van de eerste rechter in 
kennis stellen van het hager beroep, doch enkel bij hager beroep tegen een 
beslissing waarvan het dictum, om gevolg te hebben, binnen een door de wet 
bepaalde termijn in de registers van de burgerlijke stand dient te worden 
overgeschreven. De sanctie van het verval werd enkel in laatstgenoemde 
hypothese behouden, en dan nag slechts in die gevallen waarbij ten gevolge 
van de laattijdige aanzegging van een bij gerechtsdeurwaardersexploot inge
steld hager beroep de bestreden beslissing reeds aanleiding gaf tot over
schrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand (art. 723 Ger.W.). 

De voormelde wet bevat geen overgangsregeling. De wet inzake de voor het 
instellen van een rechtsmiddel te vervullen formaliteiten die van kracht was 
op het ogenblik dat het rechtsmiddel werd ingesteld, is van toepassing, zodat 
het verval van een niet aangezegd hager beroep dient uitgesproken te worden 
wanneer op het ogenblik van het instellen ervan de aanzeggingsplicht nog 
gold (Bergen, 3 maart 1992, J.T., 1992, 660). 

VII. Tegenvordering 

225. Hoofdvordering en tegenvordering inzake echtscheiding zijn onafhan
kelijk van elkaar en behouden hun zelfstandigheid. Het verval, bij gebreke 
van aanzegging aan de griffier, van het hager beroep tegen een vonnis dat de 
echtscheiding op hoofdeis toestond, leidt niet tot de ontoelaatbaarheid van 
het hager beroep inzake de tegenvordering (Brussel, 28 juni 1988, J.T., 1989, 
59). 
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226. In enkele gevallen was de vraag aan de orde hoelang de tegeneis kan 
ingesteld worden. Indien de tegenvordering wordt ingesteld nadat de tegen
partij afstand van de hoofdvordering heeft gedaan, dan is deze ontoelaatbaar. 
De tegenvordering zou enkel verder afgehandeld kunnen worden indien deze 
werd ingesteld v66r de afstand van de hoofdvordering, gezien de zelfstandig
heid van de eisen. Zolang er geen conclusies omtrent de hoofdeis genomen 
werden, kan de eisende partij eenzijdig van die eis afstand doen zonder dat de 
afstand door verweerster dient aanvaard te worden (Rb. Aarlen, 11 juli 1991, 
J.T., 1991, 843). 
Sommige rechtspraak en rechtsleer (Baeteman, G., o.c., 443, nr. 727 en de 
onder noot 118 aangehaalde rechtspraak) is van oordeel dat een tegeneis 
tot echtscheiding kan ingesteld worden zolang de echtscheiding die op 
hoofdeis verkregen werd, niet overgeschreven werd, maar dat de tegenvorde
ring dan bij dagvaarding of bij vrijwillige verschijning moet worden inge
leid. Anderen daarentegen (Antwerpen, 14 mei 1985, R.W, 1985-86, 611-
612; Rb. Hasselt, 22 december 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 459; 
Senaeve, P., ,De rechtspleging inzake echtscheiding", o.c., p. 367, 
nrs. 611-612) achten de instelling van een tegenvordering slechts mogelijk 
zolang de debatten niet gesloten zijn; nadien dient men een eigenlijke 
procedure tot echtscheiding in te stellen, waarbij ook de voorafgaande 
verzoeningsfase dient doorlopen te worden. 

Deze problematiek is thans opgelost door het nieuwe artikel 1268 Ger.W.: 
aanvulfei1cfevoroeringen en tegenvorderingen toe ecnt~rcheiomg-kunnen-ge~ 
woon bij conclusie - dus in een hangende procedure - worden ingesteld. 
Ze worden niet als nieuwe vorderingen beschouwd. 

VIII. Verzoening 

227. De exceptie van verzoening kan slechts met succes tot afwijzing van de 
echtscheidingsvordering als zijnde ontoelaatbaar, ingeroepen worden, indien 
zowel het materieel element- het voortzetten van het echtelijk samenleven 
-, en het moreel element - de vergiffenis van de beledigde echtgenoot, 
gepaard gaand met de aanvaarding van de vergiffenis van de schuldige en de 
vaste wil van laatstgenoemde in het laakbare gedrag niet te hervallen -
voorhanden zijn en aangetoond worden (Antwerpen, 16 juni 1987, R. W, 
1988-89, 785, Rb. Hasselt, 17 november 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 
418; vgl. Luik, 2 maart 1992, Jur. Liege, 1992, 886). 

228. Bij de beoordeling van beide elementen blijkt vooral de houding van de 
schuldige echtgenoot van doorslaggevend belang te zijn. Zelfs indien er zich 
tijdens het hervatte samenleven spanningen voorgedaan hebben, wordt de 
verzoeningsexceptie toch aangenomen, wanneer uit een aantal handelingen, 
zoals het wijzigen van het huwelijksstelsel van een scheiding van goederen 
in een gemeenschapsstelsel en het maken van een testament waarbij de 
beledigde echtgenoot tot algemeen legataris aangesteld wordt, de werkelijke 
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verzoeningswil van de schuldige echtgenoot blijkt (Luik, 10 februari 1987, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 59). 

Op basis van de concrete omstandigheden van de zaak, namelijk de occa
sionele aard van de overspelige betrekkingen, de omstandigheden waarin 
deze plaatsgrepen en het gegeven dat de betrokkene sindsdien niet meer 
hervallen is in de beledigende feiten, wordt op grond van het verderzetten 
van het echtelijk samenleven gedurende meer dan twee jaar na de beledi
gende feiten de verzoening aangenomen (Rb. Hasselt, 17 november 1987, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 418). 

229. Wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de schuldige echtgenoot 
geen werkelijke verzoeningswil kan toegeschreven worden, zou de onschul
dige echtgenoot onrechtvaardig behandeld worden indien zijn goedbedoelde 
verzoenende gebaren het hem onmogelijk zouden maken, gelet op de ex
ceptie van verzoening, nog de echtscheiding te vragen. Om laatstgenoemde 
echtgenoot te beschermen en hem toe te laten de feiten van voor de zo
genaamde verzoening als gronden tot echtscheiding verder in te roepen, 
wordt dwaling in zijnen hoofde aangenomen, wanneer hij tot afstand van zijn 
echtscheidingsvordering overgegaan is of na het mislopen van de slechts van 
zijn kant oprechte verzoening dringende voorlopige maatregelen overeen
komstig artikel223 B.W. vordert (Luik, 7 maart 1988, J.T., 1989, 479; Luik, 
5 december 1989, Rev. Reg. Dr., 1990, 244; Rb. Luik, 21 juni 1990, Jur. 
Liege, 1991, 127). 

230. De beledigde echtgenote kan evenwel, gelet op het adagium ,nemo 
auditur propriam suam turpitudinem allegans' ', niet gewagen van een geen
sceneerde vergevingsgezindheid met het oog op de gunstige bei"nvloeding 
van de jeugdrechter in het kader van een procedure tot ontzetting uit het 
ouderlijk gezag, terwijl zij in de echtscheidingsprocedure de oprechtheid van 
de verzoening in haren hoofde ontkent om de exceptie van verzoening te 
horen afwijzen (Rb. Verviers, 6 november 1989, fur. Liege, 1990, 745). In 
casu had de vrouw, wier echtgenoot een gevangenisstraf uitzat, in allerlei 
brieven en gesprekken met een maatschappelijk assistente van de gevangenis 
haar wil om het echtelijk leven te hervatten en haar vergevingsgezindheid 
laten blijken, terwijl zij nadien op grond van feiten van voor de opsluiting 
van haar echtgenoot de echtscheiding vorderde en de door hem ingeroepen 
verzoeningsexceptie betwistte. 

231. Het louter verstrijken van de tijd - in casu werd drie jaar gewacht 
vooraleer tot dagvaarding ten gronde overgegaan werd - kan niet met een 
verzoening gelijkgesteld worden, en van rechtsverwerking kan in materies 
betreffende staat en bekwaarnheid van personen die de openbare orde raken, 
geen sprake zijn (Rb. Dendermonde, 14 december 1989, T.B.B.R., 1990, 
240). 
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IX. Overschrijving 

(Zie Eeckhout, J., ,A propos de la transcription des jugements ou arrets 
autorisant le divorce. Summun ius summa iniuria, J.T., 1990, 680-681). 

232. In deze periode werd aan de discussie nopens het tijdstip vanaf hetwelk 
de termijn van twee maanden begint te lopen voor de terhandstelling of 
betekening van de nodige stukken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
met het oog op overschrijving, in geval van verwerping van het cassatiebe
roep tegen het arrest dat de echtscheiding toestaat (zie Senaeve, P., Hand
hoek van familieprocesrecht, Leuven/Amersfoort, Acco, 1986, p. 221-222, 
nr. 467), een einde gesteld door het Hof van Cassatie (Cass., 3 maart 1988, 
R.W., 1989-90, 134, noot; J.T., 1988, 515, Pas., 1988, I, 798; Arr. Cass., 
1987-88; 865, concl. Proc. Gen. Krings, E.). Omdat de terhandstelling of 
betekening aan de ambtenaar van de burgerlijke stand dient plaats te vinden 
binnen de twee maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechter
lijke beslissing inzake de echtscheiding, gaat de termijn in vanaf de afwijzing 
van het cassatieberoep, wijl op dat ogenblik geen rechtsmiddel meer open
staat (zie nu art. 1276 Ger.W. zoals gewijzigd door art. 17 W. 30 juni 1994). 

Deze stelling werd voordien al ingenomen door het Hof van beroep te 
Brussel (15 oktober 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 438) dat een vergissing 
van de raadsman en gerechtsdeurwaarder van de echtgenoot die de echt
scheiding verk:regerr had,· niet-als een geval van· overmacht strekkende- tot 
opheffing van het verval van het voordeel van de toegestane echtscheiding, 
wou aannemen. 

233. Indien door het verstrijken van de overschrijvingstermijn het voordeel 
van het vonnis dat de echtscheiding toestaat, verloren is gegaan, kan men het 
euvel niet verhelpen door een zgn. incidenteel beroep in te stellen in het 
kader van het hoofdberoep van de wederpartij, of door een ,tegenvordering 
tegen de hoofdeis in beroep" (Luik, 15 maart 1988, J.T., 1989, 478). Inzake 
de op ongelukkige wijze verloren gegane echtscheidingseis kan geen rechter
lijk oordeel meer geveld worden, omdat de vordering reeds op definitieve 
wijze afgehandeld werd. Er rest nog slechts de mogelijkheid nieuwe ele
menten in te roepen in een nieuwe procedure en daarbij de reeds ingeroepen 
feiten te betrekken. 

234. W anneer een vonnis de echtscheiding toelaat en me teen een veroorde
ling tot betaling van een uitkering vaststelt en er alleen beroep ingesteld 
wordt m.b.t. die uitkering, dan moet tot de overschrijving van het vonnis van 
echtscheiding overgegaan worden binnen de wettelijke termijn op straffe van 
verval (Luik, 23 maart 1993, Jur. Liege, 1993, 781, n. Panier, C., ,La 
transciption du divorce en cas d' appel limite a une autre disposition du 
jugement entrepris"). 

Doordat de echtscheiding voortaan uitgesproken wordt, definitief wordt 
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tussen de echtgenoten door het in kracht van gewijsde gaan en de over
schrijving door de zorgen van de griffier wordt verwezenlijkt en enkel t.a. v. 
derden van belang is, komt ook dit probleem in een gewijzigde context 
terecht, los in ieder geval van de overschrijving (zie art. 1269, 1275, 1276 en 
1278 Ger.W.). 

D. Voorlopige maatregelen 

Zie Senaeve, P. (ed.), Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten (art. 223 
B. W. en art. 1280 Ger. W.), Leuven/Amersfoort, Acco, 1989, met bijdragen 
van: 
- Senaeve, P., ,Inleiding: korte historiek van de voorlopige maatregelen 

tussen echtgenoten", 15-28; 
- Uyttendaele, R., ,Deel I: de maatregelen aangaande de kinderen", 29-

120; 
- Tillemans, D., ,Deel II: de maatregelen aangaande het onderhoudsgeld' ', 

121-218; 
- Pintens, W. en Sintobin, N., ,Deel III: de maatregelen aangaande het 

vermogen van de echtgenoten", 219-264; 
- Senaeve, P., ,Deel IV: de procesrechtelijke aspecten van de voorlopige 

maatregelen", 265-358; 
- paneldiscussie. 
Zie ook Forcier, E., ,Voorlopige maatregelen", in Personen- en familie
recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechts
leer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, losbl., Ger.W. art. 1279-
1280). 
- Renchon, J.L. en Dopchie, N., ,Les mesures provisoires et conservatoi

res" in De Gavre, J. (ed.), ,La divorce en Belgique. Controverses et 
perspectives", E. Story-Scientia, 1991, 95-113. 

I. Bevoegdheid 

235. In de regel is het de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 
zetelend in kort geding, die tijdens de echtscheidingsprocedure, kennis zal 
nemen van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen inzake 
de persoon, de goederen en het levensonderhoud van de echtgenoten en de 
kinderen. 
Evenwel wordt algemeen aangenomen (Senaeve, P., ,De procesrechtelijke 
aspecten van de voorlopige maatregelen", o.c., 299, nr. 350 en de aldaar 
vermelde verwijzingen) dat de rechtbank die ten gronde over de echtschei
dingseis oordeelt, op grond van de volheid van bevoegdheid van de recht
bank van eerste aanleg, uitspraak kan doen over de ten aanzien van de 
kinderen te nemen maatregelen. Zo achtte de rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel (Rb. Brussel, 25 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 402) zich bevoegd 
om het akkoord van de echtgenoten betreffende de maatregelen ten aanzien 

2189 



van de kinderen te akteren. lngaand tegen deze opvatting vond dezelfde 
rechtbank (Rb. Brussel, 21 februari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 355) 
dat zij geen bevoegdheid kon opnemen tot wijziging van de maatregelen die 
de voorzitter ten aanzien van de kinderen had bevolen, en dit om reden dat de 
voorzitter inzake voorlopige maatregelen te nemen tijdens de echtschei
dingsprocedure over een exclusieve bevoegdheid zou beschikken. 

a. De temporele bevoegdheid 

236. Van zodra het verzoekschrift tot echtscheiding overhandigd werd aan 
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, is deze laatste, zetelend in 
kort geding, bevoegd om van een vordering tot het bevelen van voorlopige 
maatregelen kennis te nemen. Zijn bevoegdheid neemt een einde bij de 
definitieve beeindiging van de echtscheidingsprocedure, hetzij door de over
schrijving van het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de enige 
echtscheidingseis gegrond verklaard heeft, hetzij door het in kracht van 
gewijsde gaan van het vonnis of arrest dat de enige echtscheidingsvordering 
afwijst. Wanneer wederzijdse echtscheidingsvorderingen worden ingesteld, 
blijft de voorzitter bevoegd tot beide vorderingen op definitieve wijze 
beslecht zijn, ook al is ondertussen de overschrijving van het vonnis of arrest 
dat inzake een der vorderingen gewezen werd, benaarstigd. Telkens dient de 
bevoegdheid van de voorzitter of van het Hof van beroep beoordeeld te 
worden op het ogenblik waarop de vordering inzake voorlopige maatregelen 
bij de voorzitter ingeleid werd-(Cass., 9 septemberl-988, Pas., 1989,1, ~s, 
R. W., 1989-90, 187, noot; Brussel, 8 januari 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1989, 277; Bergen, 7 november 1990, Pas., 1991, II, 54; Voorz. Nijvel, 
21 maart 1986, T.B.B.R., 1988, 128; Voorz. Luik, 19 mei 1987, T.B.B.R., 
1988, 129; Voorz. Brussel, 30 september 1991, J.T., 1991, 797). Zie daarover 
nu artikel 1280 nieuw Ger.W. 

237. De temporele bevoegdheid van de voorzitter mag men niet verwarren 
met de problematiek omtrent de periode waarop de genomen maatregelen 
betrekking hebben. Niets belet dat de voorzitter de maatregelen aangaande 
de onderhoudsgelden ten behoeve van de kinderen, gelet op het feit dat de in 
de artikelen 203 en 303 B.W. voorziene verplichtingen van de ouders ten 
aanzien van de kinderen bestaan onafhankelijk van enige vordering daartoe 
in rechte, laat ingaan op een ogenblik dat de inleiding van de eis voorafgaat, 
indien voor die periode nog geen maatregelen genomen werden door de 
vrederechter (Bergen, 3 mei 1988, fur. Liege, 1988, 927). 

Hetzelfde geldt voor de periode na de overschrijving van de echtscheiding. 
Ten omechte acht de voorzitter te Brussel (20 juni 1990, Rev. Reg. Dr., 1991, 
269 met kritische noot Sosson, J.) zich niet bevoegd tijdens de echtschei
dingsprocedure het akkoord van de echtgenoten inzake het onderhoudsgeld 
-voor de kinderen te akteren voor zover dit ertoe strekt het onderhoudsgeld te 
verhogen op een ogenblik na de overschrijving van de echtscheiding, ogen
blik waarop hij niet meer bevoegd is. Omdat de beschikking van de voor-
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zitter op dit punt precies verdere uitwerking vindt na de overschrijving van 
de echtscheiding, is er geen reden waarom de voorzitter geen akte zou 
kunnen nemen van het door de echtgenoten bereikte akk:oord nopens de in 
de tijd varierende hoogte van het onderhoudsgeld. 

238. Eens het beschikkend gedeelte van het vonnis inzake de enige echt
scheidingsvordering overgeschreven werd, kan de voorzitter niet meer op 
grond van artikel1280 Ger.W. gevat worden om een maatregel betreffende 
hoede- en bezoekrecht over de kinderen te nemen, doch geldt gebeurlijk zijn 
algemene bevoegdheid in geval van hoogdringendheid overeenkomstig arti
kel584 Ger.W. (Voorz. Luik, 30 mei 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 511), 
naast de bevoegdheid ten gronde van de jeugdrechtbank. 

Voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Verviers (12 april 
1990, Jur. Liege, 1990, 748) rees de vraag ofhij nog bevoegd was om kennis 
te nemen van een vordering tot het bevelen van maatregelen aangaande de 
kinderen die ingesteld werd na de overschrijving van de echtscheiding op 
enige eis, nadat hij ook tijdens de echtscheidingsprocedure reeds herhaalde
lijk gevat werd en toen slechts provisionele beschikkingen genomen had in 
afwachting dat de verdere evolutie van de zaak hem zou toelaten een 
uiteindelijke beslissing te nemen, wat in casu niet gebeurd was. Ondanks 
het feit dat de rechtsmacht van de voorzitter nog niet uitgeput was, aangezien 
hij slechts voorlopige beschikkingen nam, verwees hij toch de zaak naar de 
jeugdrechtbank, stellende dat een juiste lectuur van artikel 302 B.W. hem 
niet toeliet nog maatregelen aangaande de kinderen te nemen. Immers, 
artikel 302 B.W. zou naar zijn mening vereisen dat de voorzitter een 
beschikking genomen heeft voor de ontbinding van het huwelijk door de 
overschrijving van de echtscheiding, of uiterlijk voor het in kracht van 
gewijsde treden van de uitspraak over de andere echtscheidingseis. Bij 
gebreke daarvan zou de in artikel 302, tweede lid B.W. bepaalde wettelijke 
regeling aangaande het bestuur over de persoon en de goederen van de 
kinderen gelden, wat de verdere interventie van de voorzitter op grond van 
artikel 1280 Ger.W. zou verhinderen. 

Indien artikel 302 B.W. in die zin zou toegepast worden, betekent dit dat in 
aile gevallen waarin de voorzitter die regelmatig gevat werd tijdens de 
echtscheidingsprocedure, maatregelen aangaande de kinderen neemt in een 
beschikking die dateert van na de overschrijving van de enige echtschei
dingseis of na het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing inzake de 
nog hangende wederzijdse echtscheidingseis, niet de door de voorzitter 
bevolen gezagsregeling maar wei de wettelijke regeling van artikel 302 
B.W. zou gelden na de echtscheiding. Dergelijke interpretatie strookt niet 
met de bedoeling van de wetgever die ervan uitging dat de overeenkomst van 
de ouders of het oordeel van de voorzitter over wat in de gegeven omstan
digheden het meest het belang van de kinderen ten goede komt, diende 
voorrang te hebben op een ongenuanceerde, algemeen geldende, subsidiaire 
wettelijke regeling (zie het advies van het openbaar rninisterie bij Bergen, 
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25 februari 1985, Ann. Dr. Liege, 1986, 45, noot Malmendier, C.). De tekst 
van artikel 302 B.W. is echter niet volkomen duidelijk op dit punt, wat in 
bepaalde rechtbanken leidt tot de praktijk dat men weigert een echtschei
dingsvonnis te verlenen zolang er geen beschikking op de inmiddels in kort 
geding ingeleide vordering genomen werd. 

239. Wat betreft de bevoegdheid van de voorzitter tot toekenning van een 
provisionele uitkering na echtscheiding, wordt verwezen naar de bespreking 
inzake onderhoudsgelden (nr. 482-488). 

b. De territoriale bevoegdheid 
240. De territoriaal bevoegde voorzitter is deze van de rechtbank van eerste 
aanleg bij wie de echtscheidingseis ten gronde aanhangig is. Ondanks het feit 
dat de verweerder stelde ten gronde de territoriale bevoegdheid van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel te zullen betwisten, achtte de voor
zitter te Brussel (31 januari 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 405) zich wel 
bevoegd om kennis te nemen van de vordering inzake voorlopige maat
regelen om reden dat het hem naar zijn oordeel niet toekwam de territoriale 
bevoegdheid van de rechtbank ten gronde te beoordelen. Deze beslissing ligt 
in de lijn van de vroegere rechtspraak waarvan vooralsnog slechts afgeweken 
werd door de voorzitter te Hoei (zoals besproken in bet vorig overzicht, 
T.P.R., 1988, 502-503, nr. 149). 
Aangezien de-procedure inzake de voorlopige-maatregelen een accessorium 
ten aanzien van de echtscheidingsprocedure vormt, verklaarde de voorzitter 
te Luik zich territoriaal onbevoegd en verwees hij de zaak naar de voorzitter 
te Bergen, nadat de rechtbank te Luik zich in de echtscheidingsprocedure ten 
gronde territoriaal onbevoegd verklaard had en de zaak verwezen had naar de 
rechtbank van eerste aanleg te Bergen (Voorz. Luik, 20 juni 1985, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1987, 418). 

II. Uitwerking 

241. De beschikking van de vrederechter houdende dringende en voorlopige 
maatregelen tussen echtgenoten die niet eerder vervalt ingevolge een in de 
beschikking opgenomen beperkte geldingstermijn, blijft overeenkomstig bet 
cassatiearrest van 22 oktober 1981 (Arr. Cass., 1981-82, 232; Pas., 1982, I, 
272; R. W, 1982-83, 2457) naar analogie met artikel221, zesde lid B.W. haar 
uitwerking behouden tot de datum van de uitspraak van de voorzitter in kort 
geding. Dit impliceert dat de voorzitter niet retroactief, zelfs niet teruggaand 
tot de datum van de inleiding van de eis in kort geding, een andere maatregel 
nopens hetzelfde probleempunt als de vrederechter kan nemen, doch dat zijn 
beschikking slechts uitwerking kan hebben vanaf de uitspraak (Bergen, 
19 november 1991, J.T., 1992, 301). 

242. Ingevolge koppeling van de voormelde regel inzake de uitwerking van 
de beschikking van de vrederechter aan de doorwerking van de maatregelen 
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aangaande de kinderen bepaald in artikel 302, al. 1 B.W., komen enkele 
rechters tot de conclusie dat, wanneer de voorzitter niet gevat werd tot het 
nemen van dringende maatregelen, de maatregelen aangaande de kinderen 
bevolen door de vrederechter die de uitwerking van zijn beschikking niet 
beperkt heeft in de tijd, blijven gelden na de overschrijving van de echt
scheiding (Vred. Diest, 7 september 1987, T. Vred., 1988, 221; Beslagr. Luik, 
12 oktober 1988, fur. Liege, 1989, 352; Rb. Namen, 18 januari 1989, fur. 
Liege, 1989, 354). Ook het Hof van beroep te Antwerpen, (17 december 
1985, onuitg., A.R. nr. 2620/85, aangehaald door Senaeve, P., ,De proces
rechtelijke aspecten van de voorlopige maatregelen", o.c., p. 340, nr. 423) 
nam eenzelfde standpunt in. 

Deze opvatting gaat in tegen de algemeen aanvaarde regel dat de beschikking 
van de vrederechter gewezen op grond van artikel 223 B.W. die tijdens de 
echtscheidingsprocedure niet vervangen werd door een beschikking van de 
voorzitter gewezen op grond van artikel 1280 Ger.W., van rechtswege op
houdt uitwerking te hebben bij de ontbinding van het huwelijk, dus bij de 
overschrijving van de echtscheiding (Rb. Dendermonde, 10 oktober 1968, 
R.W., 1969-70, 171; Rb. Leuven, 6 maart 1987, T.B.B.R., 1988, 249; Se
naeve, P., ,De procesrechtelijke aspecten van de voorlopige maatregelen", 
o.c., 340, nr. 423). De maatregelen genomen krachtens artikel 223 B.W. 
worden immers genomen op grond van de huwelijksband en kunnen logi
scherwijze, bij gebreke van andersluidende wettelijke bepaling, slechts uit
werking hebben zolang de huwelijksband bestaat. 

Deze merkwaardige ontwikkeling in de rechtspraak 'geeft aan artikel 302, 
eerste lid B.W. een zeer ruime interpretatie. Slechts de overeenkomst tussen 
de echtgenoten aangaande het bestuur over de persoon en de goederen van de 
kinderen, behoorlijk bekrachtigd door de voorzitter, of zijn beschikking 
gewezen in kort geding inzake die punten overeenkomstig artikel 1280 
Ger.W., krijgt verdere uitwerking na de overschrijving van de echtscheiding. 
De gelijkstelling van de beschikking van de vrederechter met deze van de 
voorzitter is in het Iicht van artikel302 B.W. zeer verregaand, daar dit artikel 
juist een andere regeling voorziet wanneer geen bekrachtigde overeenkomst 
of beschikking in kort geding voorhanden is. Dan komt het bestuur over de 
persoon en de goederen van de kinderen toe hetzij aan de echtgenoot die de 
echtscheiding verkregen heeft, in geval van echtscheiding op bepaalde 
grond, hetzij aan de door de rechtbank aangewezen ouder in geval van 
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding. 

243. De voorlopige maatregelen worden door de voorzitter genomen in het 
kader van een echtscheidingsprocedure en zijn in hun uitwerking niet 
afhankelijk van het lot van de echtscheidingsvordering in het kader waarvan 
de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen ingesteld werd. 
Zolang nog een tegeneis tot echtscheiding hangende is, blijven de voorlopige 
maatregelen gelden, ook al werd door de ene echtgenoot afstand gedaan van 
de echtscheidingseis in het Iicht waarvan de voorlopige maatregelen geno-
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men werden (Cass., 27 september 1990, R. W., 1990-91, 1089 noot Gerlo, J.; 
J.T., 1991, 191, Pas., 1991, I, 87, Arr. Cass., 1990-91, 94). In casu had de 
man een echtscheidingsprocedure op grand van feitelijke scheiding ingesteld 
tegen zijn echtgenote die op haar beurt een tegenvordering tot echtscheiding 
inleidde. De voorzitter gevat op grond van artikel280 Ger.W., kende aan de 
vrouw een onderhoudsgeld toe. Ret vonnis ten gronde verklaarde de echt
scheidingsvordering van de man gegrond en wees de vordering van de vrouw 
af als ongegrond. De vrouw tekende boger beroep aan tegen de afwijzing van 
haar tegeneis. De man ging niet over tot betekening van het tussengekomen 
vonnis maar stelde een nieuwe vordering tot echtscheiding, ditmaal op grand 
van artikel231 B.W., in en deed afstand van zijn eerste rechtsvordering. De 
vrauw betwistte de geldigheid van deze afstand en de ontvankelijkheid van 
de nieuwe vordering. Ret Rof van beraep was van oordeel dat de man geldig 
afstand gedaan had van zijn eerste echtscheidingsvordering, dat het beraep 
van de vrouw tegen de afwijzing van de tegeneis ongegrond was en dat de 
tweede echtscheidingsvordering ontvankelijk was en voor behandeling ten 
grande naar de rechtbank van eerste aanleg diende verwezen te worden. Dit 
arrest werd definitief. Ret arrest waartegen cassatieberoep aangetekend 
werd, betreft dit waarbij het Rof van beroep de opheffing beveelt van het 
derden-beslag dat door de vrauw in uitvoering van de beschikking van de 
voorzitter gelegd werd in handen van de werkgever van de man, alsook de 
terugbetaling door de vrauw aan de man van de onderhoudsgelden die zij 
naw de mening va11 het Rof sinds de dag waarop de man afstand deed van 
zijn eerste echtscheidingsms~- tenoilrechtel.nde,--daarvanafclledatum de 
beschikking van de voorzitter geen uitwerking meer zou hebben. Ret Rof 
van Cassatie vernietigde dit arrest stellende dat de voorlopige maatregelen 
hun uitwerking behielden zolang de tegenvordering tot echtscheiding han
gende was. 

244. Aangezien de hulpplicht tussen de echtgenoten eindigt bij de ontbin
ding van het huwelijk door de overschrijving van het beschikkend gedeelte 
van het vonnis of arrest dat de echtscheiding toestaat, heeft de beschikking 
van de voorzitter vanaf dat ogenblik geen verdere uitwerking wat betreft het 
persoonlijk onderhoudsgeld tussen de echtgenoten. De uitwerking van de 
beschikking vervalt van rechtswege. Indien de onschuldige echtgenoot van 
zijn ex-echtgenoot nog een onderhoudsgeld wenst te ontvangen, dient hij een 
uitkering na echtscheiding te vorderen, en wanneer nog een tegeneis tot 
echtscheiding hangende is, een provisionele uitkering na echtscheiding. 
Zolang dergelijke vordering niet ingesteld en toegewezen werd, kan de uit 
de echt gescheiden echtgenoot van zijn ex-echtgenoot niet de betaling van 
een onderhoudsuitkering eisen, uiteraard behoudens de betaling van achter
stallige onderhoudsgelden die betrekking hebben op de periode voor de 
overschrijving. 

Ret verval van de voorlopige maatregel aangaande de hulpplicht tussen 
echtgenoten vindt automatisch plaats, zonder dat de afschaffing ervan dient 
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gevorderd te worden (Senaeve, P., ,De procesrechtelijke aspecten van de 
voorlopige maatregelen", o.c., 342, nr. 430). Indien toch tot uitvoering zou 
worden overgegaan voor onderhoudsgelden die betrekking hebben op de 
periode na de overschrijving, dient de in betaling aangesproken partij zich te 
wenden tot de beslagrechter omdat de uitvoering geschiedt op grond van een 
titel die niet meer actueel is en de beslagrechter de aangewezen rechter is om 
over dergelijke problematiek te oordelen. De beschikking van de Voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi (8 februari 1988, T.B.B.R., 
1989, 400) waarbij deze de vordering van de ex-echtgenoot tot afschaffing 
van het op grond van de hulpplicht toegekende onderhoudsgeld na de 
overschrijving van de echtscheidingsprocedure, ,uiteraard gegrond'' ver
klaart, is, gezien het verval van rechtswege, dan ook enigszins merkwaardig. 

III. Soorten maatregelen 

a. Maatregelen m.b.t. de kinderen 
245. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (26 juni 
1987, Rev.Trim.Dr.Fam., 1988, 508) merkt terecht op dat inzake de regeling 
van de uitoefening van het ouderschap bij het uiteengaan van de ouders geen 
grote algemene principes kunnen gehanteerd worden, maar dat in elk dossier 
moet rekening gehouden worden met de specifieke omstandigheden en met 
de persoonlijkheid van de ouders en de kinderen. 
Zo gaat bet algemeen verdedigd standpunt dat een afwisselende hoede 
slechts wenselijk is als beide ouders dat wensen, gelijkaardige opvoedkun
dige normen hanteren en bereid zijn samen te werken aan het welslagen van 
de regeling, niet op wanneer de ouders, na enkele jaren dergelijke regeling in 
gemeen akkoord gevolgd te hebben, tot grote onenigheden komen, terwijl uit 
het maatschappelijk onderzoek blijkt dat de gevolgde co-ouderschapsrege
ling bijzonder goede invloed heeft op het gedrag van de kinderen en beant
woordt aan hun wensen. De voorzitter meent dan ook in het belang van de 
kinderen de coouderschapsregeling verder te moeten opleggen. 

246. De voorzitter kan in het kader van een echtscheidingsprocedure niet 
aileen gevorderd worden de gezagsuitoefening ten aanzien van de kinderen 
te regelen. Elk der ouders kan hem tevens vatten om een specifieke maatregel 
in verband met een bepaald aspect van de uitoefening van het ouderschap te 
nemen. 
W anneer in het kader van de dringende maatregelen bevolen door de voor
zitter het hoederecht aan de moeder werd toegewezen, en laatstgenoemde 
zonder enige aanvaardbare reden overgaat tot de inschrijving van het kind in 
een andere school waardoor het contact dat vader en kind soms na schooltijd 
konden hebben door de gunstige ligging van de eerste school ten opzichte 
van de plaats waar de vader werkt, onmogelijk wordt, kan de voorzitter op 
verzoek van de vader de moeder opleggen het kind opnieuw in zijn vroegere 
school in te schrijven (Voorz.Namen, 9 februari 1988, Jur. Liege, 1989, 480). 
De vrederechter heeft het hoederecht toegekend aan de moeder tot een 
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bepaalde datum. De moeder dagvaardt tijdig in kortgeding, maar er is geen 
uitspraak voor de vastgestelde datum. De vader haalt onrniddellijk de beide 
kinderen af. Dit optreden van de vader is een feitelijkheid: het was niet 
aangewezen de toestand te wijzigen v66r de rechterlijke beslissing tegen de 
zienswijze van de tnoeder: het hoederecht wordt aan de moeder toegewezen 
(Rb. Verviers 6 februari 1987, Panier, C., inedits, Jur. Liege, 1987, 503). 

247. Het gebeurt zelden dat de voorzitter ertoe komt elk contact tussen een 
kind en een van zijn ouders te verbieden. Zelfs wanneer de kinderen zeer 
jong zijn, de verhouding tussen de ouders zeer gespannen is en de vader zich 
reeds door het gebruik van geweld toegang tot de plaats waar de kinderen 
zich bevinden, heeft verschaft, wordt op de vordering tot afwijzing van elk 
bezoekrecht niet ingegaan. Wanneer de spanningen te wijten zijn aan het feit 
dat de ouder die de kinderen bij zich heeft, weigerachtig staat tegenover het 
contact van de andere ouder met zijn kinderen, kan de sereniteit en de rust 
gebeurlijk bevorderd worden door de uitoefening van het bezoekrecht te 
koppelen aan een dwangsom (Voorz. Bergen, 14 april 1989, Rev.Trim. 
Dr.Fam. , 1990, 422). 

Het Hof te Luik (21 januari 1987, Rev. Trim.Dr.Fam., 1989, 293) achtte het 
evenwel wenselijk het bezoekrecht van een ter dood veroordeelde vader ten 
aanzien van zijn zevenjarig kind op te schorten, om reden dat het Hof ervan 
uitging dat zich bij het kind rond die leeftijd het oordeel des onderscheids 
inzake-de door zijn-vader gepleegde feiten -vormt, zodat-het wenselijk-is-het 
kind weg te houden van het beeld van een moorddadige vader, alsook omdat 
uit het maatschappelijk onderzoek bleek dat het kind zich beter voelde sinds 
het niet meer op bezoek ging naar de gevangenis. 

247bis. Hoewel de rechtspraak duidelijk opteert voor het streven naar een 
goed contact van het kind ook met de bezoekgerechtigde ouder, is zij er zich 
wel van bewust dat, wanneer het kind zelf weigert op bezoek te gaan, er met 
juridische rniddelen, zoals een dwangsom, niet veel te bereiken valt. De 
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen (30 juni 1989, 
Rev.Trim.Dr.Fam., 1990, 425) die gevat werd in het kader van artikel1280 
Ger.W. ingevolge problemen bij de uitoefening van het bezoekrecht door de 
moeder ten aanzien van haar twaalfjarig kind, dat niet meer bij haar op 
bezoek wilde komen, achtte het nutteloos de door de moeder gevraagde 
dwangsom op te leggen, maar liet de situatie ook niet haar vrije beloop: hij 
stelde een psychiater aan met het oog op de begeleiding van het gezin en het 
herstel van het contact (Over de tussenkomst van psychotogen en psychiaters 
bij problemen met omgangsrecht, zie Renchon, J.-L., ,Quelques reflexions a 
propos de la guidance dans les conflicts relatifs ala garde ou au droit de visite 
d'un enfant de parents separes, Rev.Trim.Dr.Fam., 1988, 435). 

248. De vader is getuige van Jehovah geworden. De moeder stelt dat de 
vader tijdens de uitoefening van het bezoekrecht de kinderen in diezelfde 
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geloofsbelijdenis wil betrekken door ze onder meer mee te nemen naar 
vergaderingen en bij bezoeken van huis tot huis, terwijl de ouders gehuwd 
zijn volgens de regels van de katholieke kerk en de kinderen volgens die 
godsdienstige opvatting werden opgevoed en in een katholieke school on
derwijs volgen. De moeder vraagt een wijziging van het bezoekrecht, zoda
nig dat de kinderen niet meer kunnen deelnemen aan de godsdienstige 
activiteiten van de vader. Ondanks de eerbied die moet opgebracht worden 
voor de godsdienstige opvattingen van de vader moet ingeval van conflict
situaties terzake tussen de ouders het belang van de kinderen doorslaggevend 
zijn: daarom wordt ingegaan op de vraag van de moeder (Luik, 10 december 
1986, Panier, C., Inedits, Droit de la farnille, fur. Liege, 1987, 504). 

b. Maatregelen m.b.t. de goederen 

249. De voorzitter kan in geen geval beschikkingen nemen die rechtstreeks 
inwerken op de vereffening-verdeling omdat hij daaraan geen activa kan 
onttrekken, noch kan beletten dat een echtgenoot de door hem betaalde 
passiva in rekening zou brengen om ze door de andere gewezen echtgenoot 
mede te doen dragen. (Van Oosterwyck, G., ,,Civielrechtelijke aspecten van 
de vereffening-verdeling", in Pintens, W. (ed.), Vereffening-verdeling van 
de huwelijksgemeenschap, Antwerpen/Apeldoom, Maklu Uitgevers, 1987, 
71). 

De voorzitter kan wei de nakorning van de betaalverplichtingen inzake de 
schulden bij wege van voorlopige maatregel verdelen tussen de echtgenoten, 
doch zonder dat zijn beschikking afbreuk doet aan de rechten van de 
schuldeisers en aan de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap 
(Voorz. Charleroi, 17 april1989, Rev.Trim.Dr.Fam., 1990, 415). 

Hij kan ook de inkomsten van hun kapitaal- bv. de huurgelden van een 
appartement - verdelen: dit is niet vooruitlopen op de vereffening-verde
ling, maar enkel inkomsten toewijzen volgens de behoeften, inkomsten 
waarmee wei rekening zal gehouden worden bij de vereffening-verdeling 
(Voorz. Luik, 26 februari 1986, Panier, C., Inedits, fur. Liege, 1987, 501). 

De vordering van een echtgenoot om hem bij wege van voorlopige maatregel 
tijdens de echtscheidingsprocedure een voorschot op de door zijn echtgenote 
verschuldigde woonstvergoeding toe te kennen, wordt afgewezen omdat 
aldus vooruitgelopen zou worden op de vereffening-verdeling (Voorz. Brus
sel, 16 oktober 1987, Rev.Trim.Dr.Fam., 1988, 98). 

250. De rechtsleer (De Wulf, C., ,De vereffening en verdeling van het 
huwelijksvermogen en de nalatenschap: enige actuele problemen' ', T.P.R., 
1985, 449-451; Pintens, W. en Sintobin, N., ,De maatregelen aangaande het 
vermogen van de echtgenoten", o.c., p. 262-263, nr. 285; Van Oosterwyck, 
G., o c., 70-71) heeft terecht het belang van de juridische kwalificatie van de 
vordering en van de veroordeling tot voorlopige tenlastelegging van schul
den in het kader van de procedure overeenkomstig artikel 1280 Ger.W., 
benadrukt. Het is aangewezen dat de voorzitter uitdrukkelijk in zijn beschik-
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king vermeldt of de door hem uitgewerkte schuldenregeling al dan niet deel 
uitmaakt van de lasten van het huwelijk. Immers, wanneer de voorzitter bij 
voorlopige maatregel de aflossing van een schuld door een echtgenoot 
kwalificeert als zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk tijdens de 
procedure tot echtscheiding, dan zal deze echtgenoot bij de vereffening
verdeling geen verrekening meer kunnen vorderen van de door hem betaalde 
schuld. In de besproken periode blijkt de rechtspraak meer aandacht te 
hebben voor die problematiek (Voorz. Luik, 1 juni 1988, Rev.Trim.Dr.Fam., 
1991, 365; Voorz. Luik, 9 mei 1990, Rev.Trim.Dr.Fam., 1991, 89). 

251. De rechtspraak blijft terughoudend wanneer bij voorlopige maatregel 
de aanstelling van een sekwester gevorderd wordt ter vrijwaring van de 
belangen van een der echtgenoten in het omvangrijk en complex samenge
steld gemeenschappelijk vermogen. Slechts als er ernstige betwistingen 
gerezen zijn of er gevaar bestaat dat goederen zouden teloorgaan door 
wegmaking of foutief beheer, is er reden om een sekwester aan te stellen. 
Dit is niet het geval wanneer de bezorgdheid van de ene echtgenoot enkel 
voortvloeit uit zijn gebrek aan inzicht in de samenstelling van het gemeen
schappelijk vermogen. In dit geval past het als maatregel het opmaken van 
een notariele inventaris te bevelen (Voorz. Brussel, 28 juni 1990, J.T., 1991, 
393). 

c. M_(l(l!t~8_!!~n_ m. b. t. onderh_oudsgeltj, V!!_D!__e_e_n,_e~htgeno()! 
252. (zie verder: afdeling 6. Alimentatie nrs. 472-475) 

IV. Procedure 

253. Meerdere voorzitters werden in de besproken periode geconfronteerd 
met de problematiek van de vrijwillige tussenkomst van derden (niet-echt
genoten) in de procedure tot het bevelen van voorlopige maatregelen. 

254. De vrijwillige tussenkomst van de grootouders in de procedure voor de 
voorzitter teneinde hun de materiele bewaring over het kind te horen toe
wijzen, wordt door het Hof van beroep te Luik (19 januari 1987, Rev. Trim. 
Dr.Fam., 1989, 3217, noot) ontoelaatbaar verklaard. Aangezien de materiele 
bewaring een attribuut van het ouderschap is, dit ouderschap slechts toe
gewezen wordt aan vader en moeder en bovendien de openbare orde raakt, 
hebben de grootouders volgens het Hof te Luik geen hoedanigheid om 
dergerlijke vordering in te stellen. 
In de lijn van de vroegere rechtspraak (zie vorig overzicht, T.P.R., 1988, 578, 
nr. 273) acht hetzelfde Hof (Luik, 21 januari 1987, Rev.Trim.Dr. Fam., 1989, 
293) zich, bij gebreke van hoogdringendheid, onbevoegd in het kader van 
artikel1280 Ger.W. kennis te nemen van de vordering tot vrijwillige tussen
komst van de grootouders strekkende tot het bekomen van een bezoekrecht 
ten aanzien van hun kleinkind. In hoofde van de echtgenoten wordt de 
hoogdringendheid in dergelijke procedure vermoed, doch het Hof meent 
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dat dit niet het geval is voor de tussenkomst van de grootouders die de 
bevoegde bodemrechter, met name de jeugdrechtbank, dienen te vatten. 

Beide beslissingen worden terecht bekritiseerd door J.-L. Renehan (,La 
recevabilite des actions en justice introduites par les grand-parents dans le 
contexte du reglement de 1' exercice de 1' autorite parentale'', Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1989, 251). De grootouders kunnen ten titel van controle over het 
ouderschap de materiele bewaring over hun kleinkinderen vorderen naar 
aanleiding van de regeling van de gezagsuitoefening door de voorzitter 
tijdens de echscheidingsprocedure. Hun vordering is toelaatbaar wanneer 
zij aantonen dat het lot van hun kleinkind hun ter harte gaat. 

De grootouders kunnen uit hoof de van een persoonlijk subjectief recht tot het 
onderhouden van contact met hun kleinkind op toelaatbare wijze een vorde
ring tot het bekomen van een bezoeksrecht ten aanzien van dit kleinkind 
insteilen. Aangezien overeenkomstig artikel564 Ger.W. de rechtbank waar
voor een vordering aanhangig is gemaakt, ook bevoegd is om kennis te 
nemen van de vordering tot tussenkomst, en aangezien krachtens artikel 812 
Ger.W. tussenkomst kan geschieden voor aile gerechten, is de voorzitter die 
gevat werd door de scheidende echtgenoten in het kader van artikel 1280 
Ger.W. bevoegd om, los van de vraag naar enige hoogdringendheid, kennis 
te nemen van de vordering tot vrijwillige tussenkomst van de grootouders tot 
het bekomen van een bezoekrecht. (zie daarover ook de Wilde d'Estmael, E., 
Les grands-parents dans la famille, Kon. Boudewijnstichting 1993, 55 e.v., 
nr. 58 e.v.) 

255. De zuster van een der echtgenoten bij wie hun kind de facto reeds 
verbleef en aan wie door de voorzitter de materiele bewaring van het kind 
toevertrouwd was, wordt geacht de nodige hoedanigheid, evenals het reeds 
verkregen en rechtstreeks belang te hebben om, weze het louter ten bewa
rende titel en niet met het oog op het bekomen van een veroordeling, voor het 
eerst in boger beroep tussen te komen, teneinde de motieven van de beslis
sing van de eerste rechter bij te treden (Bergen, 4 juni 1986, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1989, 326). 

256. De vrijwillige tussenkomst van meerderjarige en/of minderjarige kin
deren in de procedure inzake voorlopige maatregelen en het horen van 
minderjarige kinderen in het kader van die procedure door de voorzitter, 
kreeg in de besproken periode bijzondere aandacht, niet aileen door een 
aantal beslissingen van diverse hoven van beroep, maar ook door de be
palingen van het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de 
rechten van het kind dat van kracht is in ons land sinds 15 januari 1992. 

Vooral wanneer beide ouders om de toekenning van het hoederecht over de 
kinderen verzoeken, en algemeen wanneer de voorzitter op grand van de hem 
door derden ter beschikking gestelde informatie niet kan uitmaken welke 
regeling best het belang van het kind dient, kan het aangewezen zijn de 
kinderen zelf aan het woord te laten. 
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257. De Hoven van beroep te Luik en te Bergen (Luik, 18 februari 1987, 
Rev.Trim.Dr.Fam., 1988, 480; Bergen, 23 juni 1987, Rev.Trim.Dr.Fam., 
1988, 484; Bergen, 25 juni 1987, Rev.Trim.Dr.Fam., 1988, 491) waren 
van oordeel dat de voorzitter niet op wettelijke wijze kan overgaan tot het 
persoonlijk horen van de kinderen, aangezien zij enerzijds geen partij zijn in 
het geding waardoor het niet mogelijk is hun persoonlijke verschijning te 

. bevelen, en aangezien zij anderszijds niet als getuige kunnen worden ge
hoord in een geding waarin de belangen van hun ouders tegengesteld zijn 
daar artikel 931, tweede lid Ger.W. dit verbiedt. 

Het Hof van beroep te Gent (11 januari 1990, R. W., 1989-90, 1267) zag er 
geen bezwaar in dat de voorzitter, teneinde met kennis van zaken in het 
be lang van het kind te kunnen beslissen, een kind van tien j aar oud zou horen. 
Het Hof beschouwde dit luisteren naar het kind niet als een getuigenverhoor. 
De rechtsleer toonde wel sympathie voor het initiatief van de voorzitters, 
doch meende dat vanuit strikt juridisch-technisch oogpunt een wetgevende 
tussenkomst wenselijk was (Gerlo, J. en Wylleman, A., ,Gehoord ... en 
daarmee is de kous af ?", in Rechten van kinderen, Verhellen, E., Spies
schaert, F. en Cattrijsse, L. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1989, 236-237; Renchon, J.-L., ,L'audition de l'enfant dans les procedures 
civiles relatives au droit de garde et au droit de visite", Rev.Trim.Dr.Fam., 
1988, 494; Uyttendaele, R., ,De maatregelen aangaande de kinderen", o.c., 
p. 111, m. 101), temeer omdat de concrete uitwerking van het horen van 
kinderen een aantal problemen kan stellen op het vlak van de verzoening van 
de vrije meningsuiting van het kind en de rechten van verdediging van de 
ouders. Zo rezen vragen bij het verhoor van het kind door de voorzitter buiten 
de aanwezigheid van de partijen ( ouders) en hun raadslieden, doch in aanwe
zigheid van het openbaar rninisterie, waarbij de partijen nadien op de hoogte 
gesteld werden van de nuttige inlichtingen die het kind verschaft had (Voorz. 
Brussel, 25 april 1985, Rev.Trim.Dr.Fam., 1988, 501). 

258. In het kader van het Intemationaal Verdrag inzake de rechten van het 
kind kreeg het recht van inspraak bijzondere aandacht. Op grond van 
artikel12 van het Verdrag client het kind in de gelegenheid gesteld te worden 
om gehoord te worden in iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die 
hem betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een vertegen
woordiger of een daarvoor geschikte instelling. In procedures die ertoe 
strekken een beslissing te nemen ten aanzien van de verblijfplaats van het 
kind wanneer zijn ouders gescheiden leven, dienen overeenkomstig artikel 9 
alle betrokken partijen, dus ook het kind, de gelegenheid te krijgen aan de 
procedures deel te nemen en hun standpunten naar voren te brengen. 

De rechtsleer was verdeeld over de gevolgen van het verdrag voor het 
verloop van procedures waarin kinderen betrokken zijn. Sommigen waren 
van oordeel dat, behoudens rnisschien in het licht van artikel 9, de huidige 
mogelijkheid tot het laten horen van het kind in het kader van een maat
schappelijk onderzoek, voldoende beantwoordt aan het Verdrag en derhalve 
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geen grote wijzigingen noodzakelijk zijn (Closset, G., ,La Convention des 
droits de 1' enfant et la Belgique. Aspects de droit judiciaire", T.B.B.R., 1991, 
583-600). Anderen pleitten voor een mogelijkheid tot vrijwillige tussen
komst voor het kind of tot het betrekken van het kind als partij in het geding, 
doch enkel wat betreft de gezagsregeling (Gerlo, J. en Wylleman, A., l.c., 
244; Panier, C., ,Faire entendre sa parole en justice: un droit pour l'enfant", 
noot onder Voorz. Luik, 22 november 1991, fur. Liege, 1992, 146). 
De wetgever heeft nu een wettelijke regeling voor het hoorrecht vastgesteld 
(art.l W. van 30 juni 1994 dat art. 931 Ger.W. wijzigt). 

259. Opmerkelijk is dat voor de verlaging van de meerderjarigheidleeftijd, 
de voorzitter te Luik (8 juli 1986, Rev.Trim.Dr.Fam., 1988, 106) de vorde
ring tot vrijwillige tussenkomst van de negentienjarige dochter van de 
partijen in de procedure inzake voorlopige maatregelen bij echtscheiding 
toelaatbaar achtte. Ret nog studerende kind woonde ingevolge de zeer 
gespannen situatie tussen haar ouders apart en stond voor haar levensonder
houd in enerzijds door de inkomsten die zij door de uitoefening van een 
studentenjob verdiende, en anderzijds door het onderhoudsgeld dat door haar 
vader aan haar moeder en door laatstgenoemde aan het kind betaald werd. De 
procedure had tot doel het door de vader te betalen onderhoudsgeld voor het 
kind af te schaffen. Verrnits dit bepalend was voor het al dan niet kunnen 
verder studeren voor het kind en het niet ondenkbaar was dat de moeder als 
tegenpartij onverschillig ten aanzien van het probleem zou staan, meende de 
voorzitter terecht dat het kind een persoonlijk belang tot deelname aan de 
procedure had dat niet kon vereenzelvigd worden met dat van haar moeder. 
Oak de principiele procesbekwaamheid van het minderjarige kind vond hij 
niet problematisch, vermits een afwijking daarvan algemeen aanvaard wordt 
wanneer er hoogdringendheid is, welke in het kader van de procedure op 
grond van art. 1280 Ger.W. vermoed wordt. 

E. Gevolgen 

1. m.b.t. tot de uitkering na echtscheiding tussen ex
echtgenoot 

260. Zie verder: 476 e.v. 

2. m.b.t. de patrimoniale gevolgen 

261. Zie het Overzicht Rechtspraak huwelijksvermogenrecht 

§ 2. Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 

A. Voorwaarden 

I. Vijf jaar feitelijke scheiding 

262. De feitelijke scheiding dient gedurende vijf jaar ononderbroken te zijn, 
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hoewel regelmatige contacten tussen de echtgenoten en herhaalde kortston
dige hernemingen van het echtelijke leven het toestaan van de echtscheiding 
op grond van bepaalde feiten niet verhindert. Aan de voorwaarde inzake de 
termijn van vijf jaar zou niet voldaan zijn indien in die periode van een 
werkelijke verzoening sprak:e zou zijn (Luik, 30 november 1987, Rev.Trim. 
Dr.Fam., 1990, 81). 

263. De controverse nopens de vraag of de aard van de feitelijke scheiding 
wijzigt ingevolge scheiding van tafel en bed, in die zin dat na scheiding van 
tafel en bed geen echtscheiding op grand van feitelijke scheiding meer 
mogelijk zou zijn, is blijven bestaan. Een deel van de rechtspraak en rechts
leer (Luik, 17 mei 1988, J.T., 1989, 383; fur. Liege, 1989, 383; Rev.Trim. 
Dr.Fam., 1990, 91 noot Renehan, J.-L.; Rb. Brussel 18 september 1986, 
Pas., 1987, Ill, 4; Rev.Not.B., 1988, 592; Rb. Brussel, 5 oktober 1988, 
Rev.Trim.Dr.Fam., 1990, 98; Rb. Namen, 17 januari 1990, Rev.Reg.Dr., 
1990, 194; J.T., 1991, 640; Gerlo, J., ,Feitelijke scheiding en omzetting van 
scheiding van tafel en bed", noot onder Antwerpen, 18 oktober 1989, R. W, 
1989-90, 1432; Van Gysel, A., ,Un divorce pour cause de separation de fait 
peut-il intervenir apres une separation judiciairement autorisee?" Rev.
Trim.Dr.Fam., 1988, 452) is van oordeel dat dit niet het geval is en ziet 
geen wettelijke reden om de echtscheidingsvordering af te wijzen. Een ander 
deel (Antwerpen, 18 oktober 1989, R. W., 1989-90, 1432; De Busschere, C., 
noot-onder Rb~-N amen;----1'7-j anuari----1990,---];-F.,- 1991-,--641-)-weigert-de · eeht
scheiding op grand van feitelijke scheiding na scheiding van tafel en bed toe 
te staan. 

C. De Busschere heeft het hele prableem nogmaals uitvoerig besproken in 
een studie ,La separation du corps pour cause determinee ou par consente
ment mutuel est-elle assimilable ala separation de fait requise par !'arti
cle 232 du Code Civile?". In een recent arrest van 17 mei 1994 (T.B.B.R. 
1994, 238 N.G.D.) is het Hof van Beroep van Brussel van standpunt veran
derd en aanvaardt nu ook de scheiding van tafel en bed als feitelijke schei
ding. In hetzelfde arrest wordt aangenomen dat de voorafgaande overeen
komsten niet beletten dat ook de vraag tot omzetting van het vermoeden van 
schuld van artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek ontvankelijk is. Dezelfde 
auteur heeft een nieuwe kritische studie gewijd aan dit prableem met de 
sprekende titel ,Aanslepende prablemen i.v.m. de mogelijkheid en gevolgen 
van een echtscheiding op grand van feitelijke scheiding tussen echtgenoten, 
die reeds van tafel en bed zijn gescheiden". (NFM 1994 Nr. 8/11-19). Het 
Hof van Beroep van Gent blijft daarentegen bij zijn· vraeger standpunt: 
scheiding van tafel en bed kan niet gelijkgesteld worden met het begrip 
,feitelijke scheiding" (Gent, 14 maart 1994, R. W, 1994-95, 407, n.J.G.). 
Zolang het Hof van Cassatie of de wetgever de kwestie niet beslecht, zal de 
onzekerheid blijven bestaan en dient de praktijk:jurist erover te waken dat 
zijn klient niet via de staat van van tafel en bed gescheiden echtgenoot in het 
huwelijk verbonden blijft (Wylleman, A., ,Omzetting van scheiding van 
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tafel en bed in echtscheiding' ', in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze 
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Klu
wer Rechtswetenschappen, Ger.W. art .1309-9). 
Een ander probleem in dat verband werd voorgelegd aan de Rechtbank van 
Aarlen (19 december 1986, Jur. Liege 1987, 494, Inedits door Panier C.). De 
vrouw betwistte de ontvankelijkheid van de vordering tot echtscheiding op 
grond van feitelijke scheiding, omdat een vordering tot scheiding van tafel en 
bed nog hangende is voor het Hof van Beroep te Luik. 
Ze stelt dat immers tegenstrijdige beslissingen kunnen tot stand komen, die 
bovendien uiteenlopend kunnen zijn met betrekking tot de onderhoudsuit
kering. Geen wetsbepaling verbiedt echter een echtgenoot, tegen wie een 
vordeting tot scheiding van tafel en bed ingeleid is, een vordering tot echt
scheiding in te stellen, want de oorzaak van die vordering zijn de feiten die 
aangewend worden. Nu is de grond van de vordering tot scheiding van tafel 
en bed, overspel, terwijl de echtscheiding gevorderd wordt op grond van 
feitelijke scheiding. 
Terecht beslist de rechtbank tot de ontvankelijkheid van de vordering tot 
echtscheiding. 

264. Om een grond tot echtscheiding te kunnen opleveren moet een feite
lijke scheiding meer dan vijf jaar hebben geduurd op het tijdstip dat het 
verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend (voortaan van de dagvaar
ding). Het bewijs dat de feitelijke scheiding meer dan vijf jaar heeft geduurd, 
kan niet voortvloeien uit de enkele vaststelling dat de verwerende partij in 
het echtscheidingproces die duur niet betwist. (Cass. 24 december 1992, 
R. Cass. 1993, 51, nrs. 231 en 233). Ingevolge de wijziging van artikel 
1270bis van het Gerechtelijk Wetboek door artikel13 van de wet van 30 juni 
1994 is de bekentenis ook ten deze voortaan een geldig bewijsmiddel, wel zal 
moeten blijken uit de gegevens van de zaak dat elke collusie uitgesloten is. 
De rechtbank moet de juiste datum van de feitelijke scheiding vaststellen. 
Zulks is van belang ter zake de toepassing van artikel 1278 voor de vast
stelling van de uitkering na echtscheiding (in functie van de levenswijze (art. 
301, 306 en 307 B.W.) en bij de gebeurlijke erkenning van overspelige 
kinderen. De rechtbank kan dus niet volstaan met de vaststelling dat de 
echtgenoten minstens vijf jaar feitelijk gescheiden zijn, en dat ze ingegaan is 
alleszins sedert .... 
Deze zienswijze draagt zeker bij tot de rechtszekerheid (Brussel, 14 mei 
1986, Jur. Liege, 1987, 486, Inedits Panier, C.). 
De rechter die een partij, die een partij die de echtscheiding met toepassing 
van artikel 232, eerste lid B.W. verkregen heeft, toelaat te bewijzen dat de 
andere partij reeds v66r het bij vastgestelde tijdstip van de aanvang van de 
feitelijke scheiding de echtelijke waning verlaten heeft, schendt die bepaling 
niet evenmin als artikel 306 B.W. (Cass., 16 april 1993, F. Rechtspr. 1993, 
nr. 5, 9; R. Cass. 1993, 120, nr. 580; R. W., 1993-94, 565). 
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II. De duurzame ontwricbting van bet buwelijk 

265. De recbter beoordeelt deze voorwaarde op soevereine wijze. W anneer 
de man gedurende de laatste vijf jaar nag slecbts drie avonden per week naar 
buis kwam en een overspelige relatie onderbield, wordt de duurzame ont
wricbting van bet buwelijk aangenomen (Rb. Aarlen, 13 november 1987, 
aangebaald bij Panier, C., ,lnedits de droit de la familie (IV)-Divorce'', Jur. 
Liege, 1989, 119). 
Sommigen zijn van oordeel dat de duurzame ontwricbting niet automatiscb 
voortv1oeit uit de lange duur van de feitelijke scbeiding en bewezen moet 
worden, waarbij de verklaring van de de eisende partij dat bij de bervatting 
van bet ecbtelijk leven niet meer wenst, niet volstaat. Anderen stellen 
daarentegen' dat de feitelijke scbeiding van meer dan vijf jaar een weerleg
baar vermoeden van de duurzame ontwricbting van bet buwelijk vormt, 
zodat geen supplementair bewijs dient geleverd te worden (zie de verwijzin
gen bij Baeteman, G., o.c., vierde druk, 506, nr. 813). 
De recbtbank van eerste aanleg te Aarlen (17 februari 1989, Rev.Reg.Dr., 
1989, 17 6) gaat nag verder dan bet tweede aangebaalde standpunt. Ze acbt 
bet regelmatig contact van de feitelijk gescbeiden levende ecbtgenoten 
irrelevant aangezien de door de man ingestelde ecbtscbeidingsvordering 
erop wijst dater in zijnen boofde geen wil tot bervatting van bet samenleven 
meer is, waaruit de duurzame ontwricbting van bet buwelijk mag afgeleid 
worden. In casu woonde de man sinds 1968 voor zijn werk in Zaire terwijl de 
vrouw in Belgie verbleef, en kwam hij jaarlijks enkele weken op vakantie bij 
baar terug. De vrouw betwistte bet gewilde karakter van de feitelijke scbei
ding. Omdat de recbtbank geen enkel ander element dan bet instellen van de 
ecbtscbeidingsvordering aanbaalt om de vereiste intentie in boofde van de 
man gedurende de feitelijke scbeiding aan te tonen, kan men zicb de vraag 
stellen of in casu de duurzame ontwricbting van bet buwelijk niet als enig 
element, zonder de aanwezigbeid van de gewilde feitelijke scbeiding van 
meer dan vijf jaar, bij de toekenning van de ecbtscbeidingseis gespeeld beeft. 

III. Het niet gevoelig verslecbten van de materiele 
toestand van de kinderen 

266. In geen enkele van de aangebaalde beslissingen vormde deze voor
waarde een probleem. 
In een geval wordt door de vrouw aangevoerd dat zulks wel zo zou zijn 
omdat de vereffening-verdeling de verkoop van de gemeenscbappelijke 
waning meebrengt en omdat na de ecbtscbeiding de toestand van buiten
ecbtelijke kinderen kan geregulariseerd worden. Het eerste gegeven wordt 
niet in aanmerking genomen bij ontstentenis van andere bijzondere omstan
digbeden, daar bet om een vaak voorkomende toestand gaat. Het tweede 
gegeven is niet terzake omdat bet in tegenstrijd komt met de bestaande 
wettelijke vastgestelde regelingen (Rb. Luik, 20 november 1982, Jur. Liege, 
1987, 496, Inedits, Panier, C.). 
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B. Schuldcriterium 

267. Het schuldcriterium speelt in het kader van de echtscheiding op grand 
van bepaalde feiten s1echts een ro1 voor de beoordeling van de uitkerings
aanspraken die een der echtgenoten kan laten gelden na de echtscheiding, 
doch niet voor de toekenning of afwijzing zelf van de echtscheiding. Wan
neer de man de echtscheiding op grand van artikel 232 B.W. lastens zijn 
echtgenote vordert zonder evenwel feiten aan te voeren tot omkering van het 
schuldvermoeden, en de vrouw a1s reactie daarop bij tegeneis vraagt dat de 
schuld voor de echtscheiding bij de man dient gelegd te worden, kan laatst
vermelde tegenvordering niet a1s dusdanig gekwalificeerd worden doch is er 
eerder sprake van een verweer op een niet ingestelde hoofdeis, met name de 
vordering tot omkering van het schuldvermoeden (Antwerpen, 26 juni 1985, 
T.Not., 1988, 47 noot De Busschere, C.). 

268. Opnieuw is in enkele beslissingen de vraag aan de orde of de vordering 
tot echtscheiding op zich kan losgekoppeld worden van de vraag tot omke
ring van het schuldvermoeden, teneinde eerstgenoemde vordering al af te 
handelen zodat de echtscheiding tot stand komt, terwijl de problematiek van 
de schuld met het oog op de beslechting van de vordering tot uitkering na 
echtscheiding later aan bod komt. De rechtspraak gaat op dergelijke vragen 
in (Luik, 28 maart 1988, J.T., 1989, 358; Bergen, 6 maart 1990, Rev.Trim. 
Dr.Fam., 1990, 165). Teneinde dilatoire inzichten in hoofde van de eisende 
echtgenoot tegen te gaan, wordt doorgaans aan de andere echtgenoot, in 
afwachting van het bewijs van de feiten die toelaten het schuldvermoeden 
om te keren, een provisionele uitkering na echtscheiding toegekend. 

269. Terecht stelt het Hof van Beroep van Luik (28 maart 1988, fur. Liege, 
1989, 120, Inedits Panier, C.) dat de rechtbank die uitspraak over de echt
scheiding niet mag uitstellen tot op het ogenblik dat zij zich kan uitspreken 
over de omkering van het schuldvermoeden, terwijl ze vaststelt dat de 
voorwaarden van artike1232 van het Burgerlijk Wetboek vervuld zijn. Aldus 
wordt een bijkomende voorwaarde aan de wet toegevoegd. Verweerster 
blijkt niet verstoken van een uitkering, want ze kan een voorlopige uitkering 
toegewezen krijgen in het echtscheidingsvonnis. 

270. De omkering van het schuldvermoeden vereist niet dat aangetoond 
wordt dat enkel de verweerder schuld heeft aan het ontstaan of voortduren 
van de feitelijke scheiding. Het volstaat dat bewezen wordt dat de verweerder 
mede schuldig is. Nochtans kan de fout van de verweerder van die aard zijn, 
dat zij de tekortkorning van de eisende partij verschoont. In die optiek kan 
het aangewezen zijn de afhandeling van de tegenvordering tot echtscheiding 
op grand van feitelijke scheiding waarbij tevens om de omkering van het 
schuldvermoeden verzocht wordt, uit te stellen tot na de behandeling van de 
hoofdeis tot echtscheiding op grand van bepaalde feiten, wanneer de fouten 
en tekortkorningen die aangevoerd worden tot omkering van het schuldver-
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moeden nauw verbonden zijn met de grieven op grond waarvan de echt
scheiding overeenkomstig artikel 231 B.W. gevorderd wordt (Brusse1, 
23 maart 1987, J ur. Liege, 1987, 1562). In casu vorderde de manop hoofdeis 
de echtscheiding we gens het overspel van de vrouw en stelde laatstgenoemde 
een tegeneis in tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding met 
omkering van het schuldvermoeden, aanvoerende dat de man de echtelijke 
woonst verlaten had. Het Hof kwam tot voormelde beslissing, overwegende 
dat de door de man nog te bewijzen grieven van die aard konden zijn dat ze 
het verlaten van de echtelijke woonst aanvaardbaar maken. 

271. De beschikking van de vrederechter gewezen overeenkomstig arti
kel 223 B.W. houdt dringende en voorlopige maatregelen in en heeft der
halve geen gezag van gewijsde ten aanzien van de beslissing over de 
schuldvraag in het kader van de omkering van het schuldvermoeden bij de 
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar (Cass., 
3 januari 1992, R. W., 1991-92, 1296, Pas., 1992, I, 384). 

C. Gevolgen 

1. Wat de uitkering na echtscheiding betreft 

272. Zie verder 489 e. v. 

2. Wat de bijzondere terugwerking van de ontbinding 
van het huwelijksstelsel betreft 

273. Luidens artikel1278, derde lid, Ger.W., kan de rechtbank op vraag van 
een van de echtgenoten, wegens uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de 
zaak en wanneer zij zulks billijk acht, beslissen dat bij de vereffening van de 
gemeenschap geen rekening zal worden gehouden met bepaalde goederen 
die zijn verworven of met bepaalde schulden die zijn aangegaan, sedert het 
tijdstip van de feitelijke scheiding. Deze uitsluiting kan slaan op het geheel 
van de activa en van de schulden (Cass. 21 november 1980, Pas. 1981, I, 
391). 
In die richting aanvaardt het Hof van Beroep van Bergen dat de datum van de 
feitelijke scheiding bepalend kan zijn voor het vaststellen van het actief en 
het passief van het gemeenschappelijk vermogen. Zulks wordt billijk geacht 
wanneer blijkt dat sedert dat tijdstip de affectio societaties tussen de echt
genoten is verdwenen (Bergen, 17 november 1943, Rev. Reg. Dr. 1994, 50, 
met verwijzing naar de noot van Sace, J. onder Bergen 11 februari 1982, Rev. 
Not. B. 1983, 40). 
Deze regeling wordt door artikel19 van de Wet van 30 juni 1994, dat artikel 
1278, tweede en derde lid van het Gerechtelijk Wetboek wijzigt, uitgebreid 
tot aile vorderingen van echtscheiding en de uitsluiting kan gelden tot op het 
ogenblik dat de echtgenoten feitelijk gescheiden leefden. 
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D. Procedure 

274. De vordering strekkende tot omkering van het schuldvermoeden in het 
kader van de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding is geen vorde
ring die de staat van personen betreft, zodat het openbaar ministerie daar
omtrent geen advies client uit te brengen (Cass., 3 januari 1992, R. W., 1991-
92, 1296; Pas., 1992, I, 384). 
Met verwijzing naar de hogere uiteenzetting inzake de procedure tot echt
scheiding op grond van fout, client hier nogmaals benadrukt te worden dat het 
advies van het openbaar ministerie sinds de Wet van 3 augustus 1992 gelet 
op de wijziging van de artikelen 764, 1260 en 1261 Ger.W. niet meer client 
ingewonnen te worden. 

275. Een behoorlijke procesvoering mag ook geeist worden in een proce
dure tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan vijf 
jaar in hoofde van de verlaten echtgenoot. In een geval waarbij de echt
genote-verweerster in eerste aanleg verstek had laten gaan, in het kader van 
de nadien ingestelde verzetsprocedure verschillende uitstellen had gevraagd 
om zich uiteindelijk naar de wijsheid van de rechtbank te gedragen, en 
vervolgens hoger beroep aangetekend had om dan, na opnieuw meerdere 
uitstellen gevraagd te hebben, zich uiteindelijk weer naar de wijsheid van het 
Hof te gedragen, was het Hof van beroep te Brussel (22 maart 1988, 
Rev.Trim.Dr.Fam., 1989, 46) van oordeel dat de partij in kwestie duidelijk 
de bedoeling had de zaak nodeloos te rekken, en veroordeelde het de 
betrokkene tot een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beroep. 

276. Wanneer het eerste vonnis dat de echtscheiding op grond van feitelijke 
scheiding toelaat, vervallen is ingevolge ontijdige aanbieding tot overschrij
ving, is de nieuwe vordering tot echtscheiding op dezelfde grond bij voort
durende feitelijke scheiding toelaatbaar en gegrond, zelfs wanneer nog geen 
vijf jaar verlopen zijn sinds het eerste vonnis gewezen werd (Bergen, 
31 oktober 1991, fur, Liege 1992, 543). De exceptie van gewijsde kan niet 
met succes ingeroepen worden, omdat de oorzaak van beide vorderingen niet 
volledig dezelfde is: in de tweede vordering wordt niet dezelfde periode van 
feitelijke scheiding ingeroepen als bij de eerste procedure, maar ook wordt 
een periode van feitelijke scheiding ingeroepen die op het ogenblik van het 
instellen van de eerste vordering nog niet verlopen was. 

277. Zeer eigenaardig is de beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank 
van eerste aanleg te Dendermonde, zetelend in kort geding (18 oktober 1989, 
J.T., 1990, 64), waarbij de vordering door de echtgenote bij hoogdringend
heid ingesteld, ertoe strekkende haar echtgenoot te bevelen om over te gaan 
tot de overschrijving van de echtscheiding toegestaan op grond van feitelijke 
scheiding van meer dan vijf jaar, ingewilligd wordt. In casu was de proble
matiek inzake de olilk:ering van het schuldvermoeden naar de rol verwezen, 
terwijl de echtscheiding zelf reeds toegestaan werd. De echtgenoot-eiser 
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weigerde evenwel tot overschrijving van het tussengekomen echtscheidings
vonnis over te gaan, oordelende dat dit nog niet kon, aangezien naar zijn 
oordeel door de nog hangende betwisting inzake de schuld, niet uitgemaakt 
was wie de schuldige echtgenoot was. De Voorzitter was van oordeel dat 
deze duidelijke vergissing van haar echtgenoot, de vrouw niet mocht ver
hinderen de status van uit de echt gescheiden persoon te verkrijgen, en beval 
de man tot de overschrijving over te gaan. Nochtans behelst de overschrij
ving van de echtscheiding vooralsnog een strikt persoonlijke handeling die 
een noodzakelijke schakel in de echtscheidingsprocedure vormt, omdat 
daardoor slechts de echtscheiding gerealiseerd wordt. Aangezien de echtge
noot aan wie de echtscheiding bij vonnis toegestaan werd, steeds de moge
lijkheid behoudt daaraan te verzaken en de betekening of de overschrijving 
niet te bewerkstelligen, druist het bevel tot overschrijving van de echtschei
ding tegen het persoonlijk karakter van de handeling in. 
In de gewijzigde wetgeving (art. 1275 nieuw e.v. Ger.W.) kan zich dit 
probleem niet meer stellen. 

E. Echtscheiding op grand vanfeitelijke scheiding, gevolg van geestesziekte 

278. Opdat de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan 
vijf jaar die het gevolg is van de toestand van krankzinnigheid of van diepe 
geestesgestoordheid waarin de andere echtgenoot zich bevindt, kan toege
staan worden, dient de emstige geestesziekte te bestaan op het ogenblik V1J.!l 
het instellen van de eis en verder tijdens de procedure. Indien de oorzaak 
ondertussen verdwenen zou zijn, dan kan de echtgenoot wel de echtscheiding 
op grond van gewone feitelijke scheiding vorderen, met gebeurlijke ornke
ring van het schuldvermoeden. Deze ornkering zal doorgaans moeilijk haal
baar zijn, omdat ingevolge de geestesziekte de ingeroepen fouten en tekort
korningen de betrokkene meestal niet toerekenbaar zijn (Luik, 25 oktober 
1988, J.T., 1989, 183; Jur. Liege, 1989, 254). 

§ 3. Echtscheiding door onderlinge toestemming 

279. - Casman, H., ,De nieuwe procedure inzake BOT in tien punten 
bondig toegelicht", in De Corte, R. (ed). Nieuwe wetgeving, Mys en 
Breesch, 1994, 1-15. 

- Casman, H., Wijzigingen in de procedure van echtscheiding door onder
tinge toestemming, Mys en Breesch, 1994, 81 p. 

- Mahieu, G., ,La procedure de divorce par consentement mutuel modifie 
par la loi du 30 juin 1994", in La reforme du divorce, Brussel Acade
mica-Bruylant Coll. Patrimoine XVII 1994, 21-66. 

- Taeymans, J.T., ,La modification des conventions prealables", ibid, 67-
88. 

- Vanden Eynde, P., ,Faut-il encore un inventaire", ibid, 91-113. 
- Masson, J.P., La loi du 30 juin 1994 modifiant ['art. 931, C.Jud. et les 
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dispositions relatives aux procedures de divorce, Brussel Bruylant, 1994, 
108-143. 

- De Gavre, J., ,La loi du 30 juin 1994 modifiant I' art. 931, C.Jud. et les 
dispositions relatives aux procedures de divorce", J.T., 1994, 587-592, 
nr. 27-47. 

- Van Gysel, Ch., ,La reforme des procedures de divorce", Rev. Not. B., 
1994, 463-481. 

- Pintens, W. en Buyssens, Fr., ,De echtscheiding door onderlinge toe
stemming", in Senaeve, P. en Pintens, W. (ed). De hervorming van 
de echtscheidingsprocedures en het hoorrecht van de minderjarigen, 
Maklu, 1994, 189-271. 

- Hofstrossler, P., ,De nieuwe Belgische echtscheidingsproceduren", 
A.J.T.-dossier, 1994-95, nr. 1, 1-12. 

- Baeteman, G. en Bamps, Ch., De nieuwe echtscheidingsprocedure, 
Parlementaire voorbereiding, Kluwer Rechtswetenschappen 1994, 392 p. 

A. Vereisten 

I. Regelingsakte 

280. De echtscheiding door onderlinge toestemming kan niet toegestaan 
worden indien de voorafgaande regeling in een onderhandse en niet in een 
authentieke akte werd opgenomen, terwijl zij beschikkingen bevat met be
trekking tot onroerende goederen (Brussel, 4 februari 1992, fur. Liege, 1992, 
549). 
De echtscheiding kan evenmin toegestaan worden wanneer de regelingsakte 
geen regeling bevat met betrekking tot erfrecht en reserve voor het geval een 
van de echtgenoten zou komen te overlijden voor de overschrijving van het 
vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt toegestaan (Rb. Oudenaarde, 
28 mei 1991. T. Not., 1991. 388 noot Rens, J.L.). 

281. W anneer de partijen in de regelingsakte overeengekomen zijn dat ze 
ieder voor de helft de directe belastingen m.b.t. inkomsten van 1975 zullen 
dragen, moet de man die tot beloop van 270.000 frank voorafbetalingen 
gedurende dat jaar heeft gedaan, de helft van deze som van zijn vrouw 
kunnen terugvorderen. Enerzijds werden de gedane voorafbetalingen niet uit 
dit beding uitgesloten, anderzijds kan geen rekening gehouden worden met 
volgend argument van de vrouw: het feit dat de voorafbetalingen met 
gemeenschapsgelden werden gedaan brengt met zich mee dat ipso facto 
ieder van de echtgenoten de helft van de aldus verrichte betaling heeft 
gedragen, zodat, indien de vrouw nog eens de helft van de betaling aan de 
man moet storten, zulks als gevolg zal hebben dat de gehele belasting door de 
vrouw en in geen mate door de man gedragen zal worden. 
Omdat het de partijen vrijstaat in de regelingsakte een vergelijk te treffen 
omtrent hun wederzijdse rechten, kunnen ze in het kader van die dading 
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bepaalde verrichte betalingen beschouwen als gedaan met eigen geld van een 
der echtgenoten (Cass., 12 september 1988, T. Not., 1989, 31; Pas. 1989, I, 
37; R. W, 1988-89, 774). 

282. Indien in de boedelbeschrijving en de regelingsakte bepaalde gemeen
schappelijke activa onvrijwillig niet opgesomd of verdeeld werden, dan 
krijgen deze het statuut van onverdeelde goederen (Antwerpen, 19 februari 
1986, T. Not., 1988, 412; Geelhand, N., Over echtscheiding door onderlinge 
toestemming, schadevergoeding aan een der echtgenoten uitgekeerd inge
volge aantasting van de fysische integriteit en het overslaan van een vermo
gensbestanddeel in inventaris en regelingsakte, T. Not., 1988, 386-411). 

II. Tegenbrieven 

283. Een geheime tegenbrief, waarbij de echtgenoten, hangende de proce
dure, de overeenkomst omtrent de goederen opgenomen in de regelingsakte 
wijzigen, zonder deze wijziging aan de rechtbank voor te leggen, is nietig. 
Deze nietigheid is slechts betrekkelijk en kan niet meer ingeroepen worden 
indien de partijen na de overschrijving van de echtscheiding vrijwillig 
uitvoering hebben gegeven aan de tegenbrief. 
Afwezigheid van betwisting van de tegenbrief staat evenwel niet gelijk met 
stilzwijgende bevestiging ervan (Rb. Namen, 3 januari 1991, J.T., 1991, 281; 
vgl. Rb. Brl!SS~l, 1_~~~_!11bel"_j5)8~Rev~ Trjnz.__Q!.Fam., 1982, 4_442._ 
Indien een geheime tegenbrief het voor de ldnderen overeengekomen onder
houdsgeld wijzigt, dan raakt de nietigheid de openbare orde en kan ze niet 
door vrijwillige uitvoering na echtscheiding ongedaan gemaakt worden (Rb. 
Brussel, 5 juni 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 447). 
Dat de geheime tegenbrief tot stand is gekomen na het vonnis dat de echt
scheiding toestaat - doch v66r de overschrijving ervan -, verandert hier
aan niets. 
In algemene regel zijn gewone wijzigende overeenkomsten, gesloten na de 
afgesloten overeenkomst voorafgaand aan het vonnis van echtscheiding 
gewoon nietig. De aansprakelijkheid van de advocaat kan alleen dan in het 
gedrang komen, wanneer hij terzake een fout heeft begaan en er tussen die 
fout en de schade een causaal verband bestaat (Luik, 14 december 1993, fur. 
Liege, 1994, 137). 

III. Familierechtelijke overeenkomsten 

1. Bestuur over de persoon en de goederen van de kinderen en bezoekrecht 
284. Echtgenoten bedingen in hun voorafgaande overeenkomst dat het be
stuur over persoon en goederen van de kinderen aan beide ouders blijft, dat 
de beide kinderen om de week een week bij de vader verblijven en een week 
bij de moeder en dat aangezien de ouders samen de hoede over de kinderen 
waarnemen zij ieder gelijk in hun onderhoud en opvoeding bijdragen. 
Het Hof van beroep te Antwerpen weigert de echtscheiding toe te staan: 
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artikel 1288, 2° Ger.W. zou de echtgenoten de verplichting opleggen een 
regeling aangaande het bestuur over de persoon en de goederen van hun 
kinderen enerzijds en het recht van bezoek anderzijds vast te leggen en aldus 
duidelijk een scheiding hebben opgelegd tussen de bevoegdheden van elk der 
ouders (Antwerpen, 30 maart 1998, T.B.B.R., 1989, 331). Ten onrechte: 
artikel 1288, 2° Ger.W. legt de echtgenoten aileen op wat zein de familie
rechtelijke overeenkomst moeten regelen maar bepaalt niet de wijze waarop 
dit moet gebeuren; wanneer de ouders opteren voor een afwisselende mate
riele bewaring is het persoonlijk contact met de kinderen in hoofde van 
iedere ouder gewaarborgd en het bezoekrecht impliciet geregeld (Uytten
daele, R., Co-ouderschap en de echtscheiding door onderlinge toestemming, 
T.B.B.R., 1989, (284 e.v.), 296; vorig overzicht, T.P.R., 1988, 549, nr. 227). 

286. De echtscheiding door onderlinge toestemming kan niet toegestaan 
worden indien de voorafgaande overeenkomst bedingt: ,Aan de heer V. is 
geen bezoekrecht toegestaan" (Rb. Brussel, 7 januari 1987, T.B.B.R., 1987, 
179); de afschaffing van het bezoekrecht is strijdig met de regel van open
bare orde voorzien in artikel303 B.W.; al kan wei aan de uitoefening van het 
bezoekrecht verzaakt worden, voor zover dit niet ten definitieven titel ge
schiedt. 

287. De bedingen m.b.t. hoede- en bezoekrecht kunnen steeds in het belang 
van het kind worden gewijzigd. Een hager belang of een bedreiging van de 
fysische of morele integriteit van het kind is niet vereist (Luik, 22 mei 1985, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 439; anders Jeugdrb. Brussel, 22 november 1985, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 452, met verwijzing naar het onherroepelijk 
karakter van de overeenkomst). Zo kan de overeengekomen regeling door de 
rechter gewijzigd worden gelet op de vijandige houding van de moeder m.b.t. 
de uitoefening van het bezoekrecht van de vader (Rb. Brussel, 1 juli 1987, 
T.B.B.R., 1988, 480) of omdat de vader in feite de hoede van de moeder heeft 
overgenomen (Luik, 22 mei 1985, gecit.). 

Ook door een beding dat de verblijfplaats van het kind niet door de moeder 
naar het buitenland kan worden overgebracht zonder voorafgaande schrifte
lijke toestemming van de vader, is de rechter niet gebonden (Brussel, 
9 november 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 433). 

288. De mogelijke wijziging eensdeels van de overeenkomsten over het 
bestuur, over de persoon en de goederen van die kinderen en het recht van 
bezoek wat betreft de kinderen en anderdeels van de overeenkomst wat 
betreft de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud, 
de opvoeding en de passende opleiding van die kinderen is nu geregeld door 
het laatste lid van artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewij
zigd door artikel 27 van de wet van 30 juni 1994: wanneer nieuwe en 
onvoorzienbare omstandigheden de toestand van de kinderen ingrijpend 
wijzigen, kunnen de beschikkingen terzake worden herzien door de be-
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voegde rechter, naargelang van het geval de jeugdrechtbank of de vrede
rechter. 

2. De procedure 
289. De procedure is grondig gewijzigd en vereenvoudigd door de artikelen 
26 e.v. van de wet van 30 juni 1994, die de artikelen 1287 e.v. van het 
Gerechtelijk W etboek wijzigen. 
De vordering wordt ingeleid bij verzoekschrift dat naast de andere vermel
dingen, op straffe van nietigheid de overeenk:omsten bevat die voorafgaan
delijk moeten vastgesteld worden overeenkomstig de artikelen 1287 en 1288 
van het Gerechtelijk W etboek en die dan nog eens moeten neergelegd 
worden als bijlagen, een ingewikkelde regeling die al tot moeilijkheden 
kan leiden. 
Ret origineel van het verzoekschrift moet door beide echtgenoten of door ten 
rninste een advocaat of notaris worden ondertekend (art. 1288bis, laatste lid, 
Ger.W.). 

Binnen de acht dagen te rekenen van de neerlegging, zendt de griffier aan de 
procureur des Koning twee afschriften van dat verzoekschrift en de bijlagen 
(art. 1288ter Ger.W.). 
Ret aantal verschijningen wordt verrninderd van drie tot twee en de wachttijd 
tussen die twee verschijningen wordt teruggebracht op drie maanden (arti
kelen 1284 en 1294 Ger.W.). De eerste vefsdiijmng heeftplaats binnen een 
maand te rekenen vanaf de dag van de neerlegging van het verzoekschrift, 
wel is dit een terrnijn van openbare orde. 
De terrnijn van drie maanden voor de tweede verschijning wordt geschorst 
zolang de rechtspleging inzake het horen van het kind niet beeindigd is (art. 
1294, laatste lid, Ger.W.). 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de rechtbank een echtgenoot vrijstel
ling voor de persoonlijke verschijning verlenen bij gemotiveerde beschik
king zodat hij vertegenwoordigd wordt door een bijzondere gemachtigde 
(art. 1289 Ger.W.). 

De procureur des Konings brengt naast een conclusie op het einde van de 
echtscheidingsprocedure, voortaan ook een advies uit bij het begin van de 
echtscheidingsprocedure (art. 1289ter Ger.W.). Dat advies betreft de toelaat
baarheid van de echtscheiding, het toezicht op de voorwaarden tot echtschei
ding (leeftijd - duur van het huwelijk), de vormvereisten van het verzoek
schrift en de inhoud van de overeenkomsten met betrekking tot rninderjarige 
kinderen (wettelijke vereisten (legaliteit) en inhoud (opportuniteit)). 

290. De rechtbank van haar kant heeft een volwaardig toezicht op de 
overeenkomsten met betrekking tot de kinderen: onverrninderd de toepassing 
van artikel 931, derde tot zevende lid van het Gerechtelijk Wetboek kan de 
rechter voorstellen de beschikkingen over de rninderjarige kinderen te wijzi
gen, zodat de ouders daaromtrent tot verder overleg aangezet worden. 
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Tijdens de nieuwe verschijning van de ouders kan de rechter de beschikkin
gen die kennelijk strijdig zijn met de belangen van de minderjarige kinderen 
laten schrappen of wijzigen (art. 1290, laatste lid, Ger.W.). 

Wanneer de echtgenoten of een van hen nieuwe en onvoorzienbare omstan
digheden aanvoeren, waardoor hun toestand, de toestand van een van hen of 
die van hun kinderen ingrijpend wordt gewijzigd en het bewijs daaromtrent 
voorhanden is, kunnen zij gezamenlijk een voorstel tot wijziging van hun 
oorspronkelijke overeenkomsten ter beoordeling aan de rechter voorleggen 
(art. 1293bis, eerste lid, van het Ger.W.). 

De rechtbank spreekt voortaan de echtscheiding uit (art. 1298 Ger.W.). De 
overschrijving wordt onttrokken aan de wil van de echtgenoten, en over
gedragen aan de griffie, zodat de nadelige gevolgen van de vergeten over
schrijvingen verdwijnen. 

De termijn van hoger beroep wordt, overeenkomstig het gemeen recht, op 
een maand gebracht (i.p.v. twintig dagen) en de termijn van cassatie op drie 
maanden (i.p.v. twintig dagen). Beide termijnen lopen te rekenen vanaf de 
uitspraak. 

3. De gevolgen van de echtscheiding 

1. De inwerkingtreding van de echtscheiding 

291. Het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, heeft 
ten aanzien van derden eerst gevolg vanaf de dag van de overschrijving in de 
registers van de burgerlijke stand (art. 1304, eerste lid, Ger.W.). De over
schrijving blijft aldus zoals vroeger een essentiele formaliteit voor de tegen
werpelijkheid aan derden. 

Tussen partijen heeft de beslissing voor wat hun goederen betreft terug
werkende kracht tot de dag van de eerste verschijning (art. 1304, tweede lid, 
Ger.W.). De wetgever heeft aldus de regel van de terugwerkende kracht tot 
op de dag van de eerste verschijning behouden en heeft geen terugwerkende 
kracht tot op de dag van de inleiding van de vordering ingevoerd zoals dit het 
geval is bij de echtscheiding op grond van bepaalde feiten. 

Teneinde te vermijden dat een leemte zou ontstaan voor goederen die 
verkregen werden (vb. erfenis) of schulden die aangegaan werden tussen 
de dag van het sluiten van de overeenkomst en deze van de eerste verschij
ning wordt in de notariele praktijk de terugwerkende kracht doorgaans 
uitgebreid tot de dag van de overeenkomst. Deze afwijking wordt verant
woord door de mogelijkheid die artikel 1287 Ger.W. de echtgenoten biedt 
een vergelijk te treffen. 

Omdat de rechter de echtscheiding voortaan uitspreekt en de overschrijving 
dus niet meer op straffe van verval is voorgeschreven, heeft de echtscheiding 
ten aanzien van de persoon van de echtgenoten, gevolg vanaf de dag waarop 
de beslissing in kracht van gewijsde gaat (art. 1304, derde lid, Ger.W.). 
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2. De wijzigingen van de overeenkomsten over de kinderen wegens de 
nieuwe en onvoorzienbare omstandigheden 

292. Teneinde aan de bestaande praktijk van herziening van de overeen
komsten in bet belang van bet kind een expliciete wettelijke basis te verlenen 
en tegelijkertijd de mogelijkheden daartoe uit te breiden buiten de door bet 
Hof van Cassatie getrokken en door een deel van de rechtsleer bekritiseerde 
grenzen, is door de wet van 30 juni 1994 artikel1288 Ger.W. uitgebreid met 
een nieuw laatste lid, luidende als volgt : 
,Wanneer nieuwe en onvoorziene omstandigheden de toestand van de 
kinderen ingrijpend wijzigen, kunnen de beschikkingen bedoeld in bet 2° 
en bet 3 ° van bet voorgaande lid na de echtscheiding worden herzien door de 
bevoegde rechter''. 

3. De rechtspraak over bet onderhoudsgeld voor de kinderen in de bespraken 
peri ode 

293. Zie verder nr. 463-470. 

4. De rechtspraak m.b.t. de uitkering na echtscheiding in de bespraken 
peri ode 

294. Zie verder nr. 476-481. 

§". Omzetting-van-scheiding van- tafel en-bed 

A. Scheiding van tafel en bed 

(Zie Wylleman, A., ,Scheiding van tafel en bed,', in Personen- en familie
recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechts
leer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, losbl., B.W. art. 308-311bis 
en Ger.W. art. 1305-1308) 

295. Het Hof van beraep te Bergen (4 mei 1988, fur. Liege, 1989, 117) is 
van oordeel, op grand van een analogische interpretatie van artikel 67 
Ger.W., dat een tegeneis tot echtscheiding op een hoofdeis tot scheiding 
van tafel en bed ontoelaatbaar is. 
Nochtans dient men op basis van bet gemeen pracesrecht dat ook op de 
vordering tot scheiding van tafel en bed van toepassing is, en meer bepaald 
op grand van artikel563, eerste lid, Ger.W. volgens hetwelke de rechtbank 
van eerste aanleg kennis neemt van de tegenvorderingen ongeacht hun aard 
en hun bedrag, te besluiten tot bet tegendeel (Senaeve, P., ,De rechtspleging 
inzake echtscheiding' ', o.c., 378). 

296. Verdeeldheid blijft bestaan over de toelaatbaarheid van de scheiding 
van tafel en bed op grand van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar. 
Sommige rechtspraaken rechtsleer (Rb. Brussel, 29 mei 1987, J.T., 1988, 86; 
De Busschere, C., ,De echtscheiding op grand van feitelijke scheiding", 
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o.c., 213-217) is van oordeel dat het niet mogelijk is de scheiding van tafel en 
bed te bekomen op grand van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar. 
Ondermeer volgende argumenten worden ter verdediging van deze stelling 
aangehaald: de Wet van 1 juli 197 4 inzake de echtscheiding op grand van 
feitelijke scheiding handelt expliciet slechts over de echtscheiding en niet 
over de scheiding van tafel en bed. Naar aanleiding van de voorbereidende 
werkzaamheden werd geen enkele verwijzing gemaakt naar de scheiding van 
tafel en bed. Indien scheiding van tafel en bed op grond van feitelijke 
scheiding mogelijk zou zijn, zou artikel 311bis B.W. verwijzen naar de 
artikelen 306 en 307bis B.W. die op de echtscheiding op grond van feitelijke 
scheiding betrekking hebben, wat niet het geval is. Artikell306 Ger.W. dat 
de procedure inzake scheiding van tafel en bed regelt, verwijst niet naar de 
artikelen 1270bis en 1286bis Ger.W. die betrekking hebben op de echtschei
ding op grand van feitelijke scheiding. Ook stelt de scheiding van tafel en 
bed geen einde aan vele onregelmatige toestanden die uit een langdurige 
feitelijke scheiding meestal voortspruiten, wat precies de reden van het 
invoeren van een echtscheiding op grand van feitelijke scheiding was. 
Het Hof van beroep te Bergen (8 november 1990, Pas., 1991, II, 59) staat 
daarentegen positief tegenover dit twistpunt. Gewezen wordt op het adagium 
,Qui peut le plus, peut le moins'', evenals op het feit dat de wetgever, vanuit 
het respect voor de overtuiging van elke burger, de echtscheiding en de 
scheiding van tafel en bed op gelijke voet behandeld heeft, en bij de invoe
ring van de echtscheiding op grand van feitelijke scheiding op die gelijkheid 
geen enkele uitzondering gemaakt heeft. 

297. Het Hofvan beroep te Brussel (19 april1988, Rev.Trim.Dr.Fam., 1988, 
545) verliet zijn vroeger standpunt (vgl. vorig overzicht, T.P.R., 1988, p. 551-
552, nr. 232) en is thans van oordeel dat, indien de echtgenoten gescheiden 
zijn van tafel en bed door onderlinge toestemming, een van hen achteraf de 
echtscheiding kan vorderen op grand van feiten die dateren van voor of na de 
scheiding van tafel en bed. 

B. Omzetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding 

298. (Zie Wylleman, A., ,Omzetting van scheiding van tafel en bed in 
echtscheiding' ', in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechts
wetenschappen, losbl., Ger.W. art. 1309-1310) 

299. Terwijl in de vroegere rechtspraak het eerder de echtgenoot die om de 
omzetting verzocht, was, die diende te motiveren waarom die wenselijk was 
en een loutere langdurige scheiding zonder verzoeningsperspectieven geen 
voldoende argument bleek te zijn, blijkt in de recentere rechtspraak (Luik, 
19 januari 1988, Rev.Trim.Dr.Fam., 1989, 71) de redenering te worden 
omgekeerd en te worden gevraagd naar motieven die toelaten te beslissen 
dat de echtscheiding werkelijk moet vermeden worden. Religieuze beweeg-
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redenen tot verzet tegen de echtscheiding of de negatieve weerslag op de 
persoonlijke geldelijke belangen van de echtgenoot die zich tegen de omzet
ting verzet, worden daarbij niet als een reden tot afwijzing van de omzetting 
aangenomen. 

300. Op de controverse nopens de vraag of de omzettingsprocedure de enige 
mogelijke weg tot echtscheiding na scheiding van tafel en bed is, dan wel de 
mogelijkheid tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding ook nog na 
scheiding van tafel en bed openstaat, werd reeds ingegaan bij de bespreking 
van de voorwaarden tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, 
waarnaar hierbij verwezen wordt. 

AFDELING 3 

AFSTAMMING 

301. Het Belgische afstammingsrecht werd door de Wet van 31 maart 1987, 
in werking getreden op 6 juni 1987 (B.S., 27 mei 1987), ingrijpend gewij
zigd. Aangezien bij de afronding van het vorige overzicht nog geen rechter
lijke uitspraken met betrekking tot de nieuwe wet waren gepubliceerd, bleef 
de bespreking beperkt tot de verwijzing naar een aantal commentaren. 
Bij het opstellen van dit overzicht heeft de rechtspraak reeds volle zes jaar 
toepassing kunnen maken van het hervormde afstammingsrecht. Het hoeft 
geen betoog- dat in Cle besptoRen-penode-een -aantal relevante problemen 
opgedoken zijn. 

§ 1. Afstamming van moederszijde 

302. De wetgever voorziet in drie mogelijke regelingen ter vaststelling van 
de afstamming van moederszijde. V oormelde regelingen dienen devolutief te 
worden toegepast: in beginsel geldt de geboorteakte, bij ontstentenis de 
erkenning en wanneer deze ontbreekt, rest de vordering tot gerechtelijke 
vaststelling van het moederschap. 

A. De geboorteakte 

303. Op grond van het artikel 312 § 1 B.W. heeft het kind als moeder de 
vrouw die als zodanig in de akte van geboorte is vermeld. Zo komt de 
moederlijke afstamming door het louter feit van de bevalling vast te staan en 
wordt daarvan het bewijs geleverd door de vermelding van de naam van de 
moeder in de geboorteakte. Door de wettelijke bevestiging van het ,Mater 
semper certa est''- beginsel werd de voorkeur gegeven aan de zwangerschap 
en de bevalling hoven de genetische band. 
De overgangsregeling voorziet in het artikel 108, dat deze nieuwe regeling 
tot vaststelling van de moederlijke afstamming, welke een innovatie is ten 
aanzien van de categorie van de buitenhuwelijkse kinderen, dadelijk van 
toepassing is op de kinderen die geboren werden voor de inwerkingtreding 
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van de Afstammingswet, op voorwaarde dat ze op dat ogenblik nog in leven 
waren (zie ter zake: Vancraenenbroeck, R., ,Overgangsbepalingen", in 
Afstamming en Adoptie, Baeteman, G. (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1987, 
395-396, nrs. 609-610 en Herbots, J., ,Het overgangsrecht' ', in Het nieuwe 
afstammingsrecht, Senaeve, P. (ed.), Leuven!Amersfoort, Acco, 1987, 332, 
nr. 471). 

De primaire rol die aan de geboorteakte wordt toegekend, is gekoppeld aan 
het gebod dat deze akte verplicht melding maakt van de naam, de voomaam 
en de woonplaats van de vrouw uit wie het kind geboren is (art. 57, tweede 
lid B.W.). Deze dient voor ieder kind te worden opgemaakt. 

304. Uit die wetgevende regeling zou kunnen worden afgeleid dat het 
anonimaat van de vrouw principieel wordt afgewezen, wat echter niet 
betekent dat de hypothese dat de naam van de moeder niet in de akte van 
geboorte voorkomt, uit de wet zou moeten worden geweerd (zie infra nr. 31 0) 
(Verslag van 18 juni 1985 uitgebracht door Mevr. Staels-Dompas, N. namens 
de Commissie voor de Justitie van de Senaat, Gedr. St., Senaat, 1984-85, 
nr. 904/2, 38-39; Verslag van 3 juli 1986 uitgebracht door de heer Hermans, 
P., namens de speciale Commissie belast met het onderzoek van het wets
antwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming 
en de adoptie, Gedr. St., Kamer, 1985-86, nr. 378116,31 en meer specifiekin 
de nieuwe adoptiewet: Verslag uitgebracht door Mevr. Delruelle-Ghobert, J. 
namens de Commissie voor de Justitie van de Senaat, Gedr. St., Senaat, 
1985-86, nr. 256/2, 68, 76, 78). 

305. De bewijswaarde van de geboorteakte is die van een wettelijk ver
moeden juris tantum; betwisting blijft immers mogelijk door aile wettelijke 
middelen (art. 312 § 2 B. W. ). Het wordt een vermoeden juris et de iure door 
de overeenstemming van het bezit van staat met de inhoud van de geboor
teakte (art. 312 § 3 B.W.). 

306. W at de rechtspositie betreft van een buitenhuwelijks kind dat met 
toepassing van de beginselen van het oude recht door zijn bio-fysiologische 
moeder of vader doch eerder zeldzaam - werd geadopteerd, verdedigt de 
rechtsleer twee stellingen. V olgens sommigen dient, op grond van het 
nieuwe afstammingsrecht - dat de automatische vaststelling van het moe
derschap op grond van de vermeldingen in de geboorteakte heeft ingevoerd 
- samen met het volwaardig statuut dat werd toegekend aan een buiten
huwelijks kind, - de vroegere adoptie buiten beschouwing te worden 
gelaten. Volgens deze visie moet sinds de hervorming van het afstammings
recht ervan uitgegaan worden dat deze kinderen een gewone afstammings
band hebben ten aanzien van hun moeder, en dat alsdusdanig hun statuut van 
adoptief kind vervallen is. Volgens M. Hanotiau zou het nieuwe juridische 
statuut van het buitenhuwelijks kind het adoptieve statuut van het kind 
absorberen en dit zou van aard zijn om volledig tabula rasa te maken met 
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de vroegere situatie (Hanotiau, M., ,Les dispositions transitoires de la loi 
modifiant diverses dispositions legales relatives a la filiation'', Ann. Dr. 
Louvain, 1987, 378, nr. 3 en Casman, H., ,Adoptie, voile adoptie en verkla
ring van adopteerbaarheid", in Baeteman, G. (ed.), Afstamming en Adoptie, 
Brussel, Story-Scientia, 1987, 293, nr. 401 en in de rechtspraak: Jeugdrb. 
Dendermonde, 6 september 1988, De Burgerlijke Stand, 1989, 115, nr. 1). 

Anderen bevestigen het kind in zijn vroegere status, dat wil zeggen dat het 
buitenhuwelijks kind dat door zijn biofysiologische moeder op grond van 
bepalingen van de oude wetgeving werd geadopteerd, ook onder de nieuwe 
wetgeving een adoptief kind blijft. J. Herbots stelt ter zake dat de algemene 
beginselen inzake het overgangsrecht niet toelaten dat de nieuwe wet zonder 
retroactieve en uitdrukkelijke overgangsbepalingen wijzigingen aanbrengt 
aan een definitief ontstane rechtssituatie zoals een adoptieve afstamming 
toch is (Herbots, J., ,Het overgangsrecht' ',in Het nieuwe afstammingsrecht, 
Senaeve, P. (ed.), Leuven/Amersfoort, Acco, 1987, 273, nr. :414; zie andere 
auteurs die bijkomende argumenten ontwikk:elen Mahiilon, P., ,L'enfant 
nature! adopte par sa mere cesse-t-il ipso jure, en vertu de la loi du 31 mars 
1987, d'etre un enfant adoptif", Rev. Not. B., 1988, 271-272, nr. 9 en 
Larnmerant, 1., ,La reforme du droit de I' adoption en droit interne", J.T, 
1987, 521, nr. 104 en Vieujean, E., ,L'enfant ne hors mariage et adopte par 
sa mere avant 1987", Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 513-519, bijzonder het 
nr. 4). 

P. Senaeve besluit dat de oplossing van dit met het overgangsrecht verbon
den probleem dient gevonden te worden in het artikel 2 B.W. met name: de 
nieuwe afstammingswet heeft de voorheen definitief tot stand gebrachte 
adoptie onaangetast gelaten, met al zijn gevolgen (Senaeve, P., ,Materieel
rechtelijke problemen in het nieuwe afstammingsrecht' ', in Vijfiaar toepas
sing van het nieuwe afstammingsrecht, Senaeve, P. (ed.), 1993, 29-38, nrs. 
21-38, in het bijzonder nr. 31 en de nrs. 36-38 waar hij oplossingen sugge
reert). 

307. De adoptie van een natuurlijk kind door de moeder is sinds het in voege 
treden van het nieuwe artikel 334 B.W. overbodig geworden. De homolo
gatie ervan wordt dus niet meer toegekend, aangezien de moederlijke afstam
ming blijkt uit de vermelding van haar naam in de geboorteakte (Rb Brussel, 
2 november 1987, T.B.B.R., 1988, 570; Rb Brugge 28 juni 1988, T. Not., 
1988, 273). Uitzondering op deze regel kan er zijn wanneer de moeder de 
vaderschapsvaststelling door erkenning wil verbreken door een voile adoptie 
of nog, - volgens een bepaalde jurisprudentiele stroming - wanneer het 
kind vol werd geadopteerd door de echtgenoot. Zoniet zou, zo wordt dan 
gesteld, het kind ophouden te behoren tot zijn oorspronkelijke familie, het
geen tegen zijn belang in gaat (Jeugrb. Brussel, 17 november 1987, R.W, 
1989-90, 1062, noot Uyttendaele, R.) (zie uitvoerig onder het hoofstuk 
,ADOPTIE", nr. 387. 
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B. Betwisting van de moederlijke afstamming 

308. Bij betwisting van de moederlijke afstamming zijn twee hypotheses te 
onderscheiden. In bet eerste geval heeft bet kind een bezit van staat dat 
overeenstemt met de akte van geboorte en is overeenkomstig artikel 312 § 3 
B.W. de vordering tot betwisting van de afstamming niet ontvankelijk. 
Concreet betekent dit, dat zelfs bij verwisseling van een kind met een ander 
of bij onderschuiving van een kind bij een vrouw die niet bevallen is, geen 
mogelijkheid van betwisting bestaat wanneer een moederlijke afstamming 
conform de geboorteakte is vastgesteld en is bevestigd door een overeen
stemmend bezit van staat van bet kind. Bij onstentenis van een overeen
stemmend bezit van staat ten aanzien van de vrouw waarvan de naam in de 
geboorteakte wordt vermeld, is de vordering tot betwisting in beginsel 
mogelijk. Belanghebbenden, voor zover zij aantonen dat hun belang niet 
louter vermogensrechtelijk is (zie art. 332bis B.W.), kunnen deze vordering 
inleiden. Zij dienen bet bewijs te leveren dat bet kind niet geboren is uit de 
vrouw die in de geboorteakte als zijn moeder staat vermeld. In concreto gaat 
bet om de gevallen van beweerde onderschuiving of verwisseling van 
kinderen. Belangrijk is tevens dat de genetische band tussen de vrouw en 
bet kind in casu irrelevant is. 

C. Erkenning 

309. Zeer uitzonderlijk, gezien voortaan de geboorteakte op zichzelf bet 
bewijs levert van de moederlijke afstamming, kan de afstamming van 
moederszijde door erkenning worden vastgesteld (art. 313 § 1 B.W.). Toe
passing van deze uitzonderlijke regeling wordt gemaakt, wanneer de naam 
van de moeder niet in de akte van geboorte is vermeld of bij ontstentenis van 
een dergelijke akte. Dit komt voor bij een buitenlandse anonieme bevalling, 
bij vondelingen of bij afwezigheid van een geboorteakte, zonder dat moet 
bewezen worden dat de registers verloren zijn gegaan of dat er geen waren 
(art. 46 B.W.). 

310. In hoeverre is bet anonimaat van bet moederschap verenigbaar met bet 
ingevoerde beginsel ,Mater semper certa est''? Het hof van beroep van Gent 
stelt in zijn arrest van 23 september 1991, dat in geval een Belgische vrouw 
het anonimaat wenst te behouden en kiest om in Frankrijk te bevallen, deze 
vrije (?) keuze, met de daarbij horende gevolgen dient geeerbiedigd te 
worden. Het hof van Cassatie oordeelt dat aangezien de wetgever zowel 
de erkenning door de moeder als het onderzoek naar moederschap mogelijk 
heeft gemaakt, wanneer de naam van de moeder niet in de geboorteakte werd 
vermeld, hieruit eveneens volgt dat de wetgever als dusdanig bet bestaan van 
akten van geboorte zonder vermelding van de naam van de moeder niet 
uitsluit en er tevens de passende gevolgen aan hecht (Cass. 29 januari 1993 
(P.G. Gent/S.), FundamenteleRechtspraak, 1993, afl. 3, 11). Als dusdanig 
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heeft de wetgever de hypothese dat de naam van de vrouw niet in de 
geboorteakte wordt vermeld, niet a priori uitgesloten. 

311. De erkenning mag evenwel geen aanleiding geven tot de veruiterlijking 
van incest, of nog is de erkenning uitgesloten wanneer daaruit tussen de 
moeder en de vader van het kind een huwelijksbeletsel zou blijken, waarvan 
de Koning geen ontheffing kan verlenen ( artikel 313 § 2 en 161 tot en met 
artikel 164 B.W.). De onmogelijkheid van erkenning kan zich vanzelfspre
kend aileen voordoen wanneer de afstarnming van vaderszijde reeds voor
dien vaststond. Aangezien de Koning het huwelijksverbod na echtscheiding 
tussen gewezen schoonbroer en schoonzuster kan opheffen, is deze vorm 
aanverwantschap geen beletsel voor de vestiging van een afstammingsband 
tussen een man en het kind waarvan de echtgenote van zijn broer is bevailen. 

Of die regeling wei conform is aan het E.V.R.M. (zie: Heyvaert, A., in 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer
Personen- en Familierecht, Casman, H., Heyvaert, A., Pauwels, J. en Se
naeve, P. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, losbl., artikel331 
B.W., nr. 11 en de daar aangehaalde rechtsleer in verschiilende zin) en met 
het verdrag betreffende de rechten van het kind is omstreden (Luik, 27 fe
bruari 1990, fur. Liege, 1990, 1168, noot Pire, D.: in casu werd de strijdig
heid met de voornoemde bepalingen verworpen (zie infra onder de hoofding: 
Vaststelling van de afstamming van vaderszijde buiten het huwelijk, nr. 335 
e.v.). -

312. In artikel328, eerste lid B.W. wordt uitdrukkelijk gesteld dat de vrouw 
die erkent niet handelingsbekwaam moet zijn. Als dusdanig kan een onbe
kwame, een mindeijarige, een verlengd minderjarige of een onbekwaamver
klaarde een kind erkennen, dit in de veronderstelling dat bij de erkennende 
vrouw een minimum aan onderscheidingsvermogen aanwezig is. 

De erkenning van de vrouw wordt geenszins afhankelijk gesteld van het 
bekomen van toestemmingen, hetzij van de echtgenoot, hetzij van de vader 
van het kind, of nog van het kind zelf, en dit onverminderd de leeftij d en het 
onderscheidingsvermogen van de vrouw. 

De huwelijkse status van de vrouw vormt geen hinderpaal bij de erkenning, 
dit in tegenstelling tot vroeger waar de erkenning van een kind dat tijdens 
haar huwelijk werd verwekt of geboren, nietig was. Evenwel dient haar 
echtgenoot hiervan in kennis te worden gesteld (zie infra). 

313. Opeenvolgende erkenningen door personen van hetzelfde geslacht zijn 
naar luid van het artikel 329 B.W. uitgesloten, immers aileen de eerste 
erkenning kan gevolgen hebben, voor zover deze niet ongedaan werd ge
maakt door een vordering tot betwisting van het moederschap. Volgens H. 
Casman betekent dit geenszins dat de erkenning door een andere vrouw geen 
doorgang mag vinden, doch wei heeft de notaris die de akte verlijdt de plicht 
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haar te wijzen op de draagwijdte van artikel 329 B.W. (Casman, H., Nota
rieel Familierecht, Gent, Mys & Breesch, 1991, 195, nr. 544). 

314. Naar de vorm kan de erkenning - voor het geval deze niet is geschied 
in de geboorteakte - bij authentieke akte worden vastgesteld, het weze in 
een al dan niet bijzondere akte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand 
ofwel in een notariele akte. Erkenning bij testament wordt expliciet door de 
wet uitgesloten (art. 327 B.W.). 

De vermeldingen van de akte van erkenning worden nauwkeurig bepaald in 
het aangepaste artikel 62 B.W. 

Voomoemd artikel verplicht de ambtenaar van de burgerlijke stand om van 
de door hem verleden erkenningsakte melding te maken op de kant van de 
geboorteakte van het kind (art. 62 § 2 en 3 B.W.). 

Onbeantwoord blijft de vraag of de notaris op zijn beurt onderworpen is aan 
de verplichting ex artikel 62 § 2 en 3 B.W. Aangezien hierover onzekerheid 
bestaat stelt A. Heyvaert voor, dat de notaris mededeling hiervan zou doen 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand mits toestemming van de erken
nende vrouw (Heyvaert, A., l.c., nr. 8 (art. 1 313, § 4 B.W.) consulteer tevens 
voetnoot (1)). In de hypothese dat de erkennende vrouw gehuwd is, zijn 
zowel de ambtenaar van de burgerlijke stand als de notaris verplicht hiervan 
kennis te geven aan haar echtgenoot (art. 313 § 3 B.W.). Derhalve kan een 
vrouw, na de ontbinding van haar huwelijk, zonder meer een kind erkennen 
dat tijdens haar huwelijk is geboren - ook al heeft de vaderschapsregel van 
artikel 315 B.W. dan uitwerking -, en zal geen mededeling dienen te 
gebeuren (voor de mogelijke gevolgen van deze toe stand zie tevens Heyvaert, 
A., l.c., nr. 8 (art. 313, § 4 B.W.), voetnoot (1)). 

315. De wet behoudt het stilzwijgen over de wijze waarop deze kennisge
ving dient te gebeuren. Een circulaire van 22 mei 1987, van de Minister van 
Justitie gericht aan de ambtenaren van de burgerlijke stand bepaalt hierover, 
dat de kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekende brief, waarin een 
afschrift van de akte wordt opgestuurd (B.S., 27 mei 1987). Deze modaliteit 
van kennisgeving dient bij voorkeur ook door de notaris te worden nageleefd. 
Deze kennisgeving dient plaats te hebben binnen de drie dagen (zie art. 62, 
§ 3 B.W.). Ook bier is het raadzaam dat de notaris dezelfde termijn nakomt. 

316. In de hypothese dat de akte niet wordt opgemaakt door een Belgische 
ambtenaar van de burgerlijke stand of door een Belgische notaris, dient de 
mededeling van de akte te gebeuren door de betekening ervan op verzoek 
van de moeder, het kind, of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Wordt het 
verzoek tot betekening gedaan in Belgie, dan zal een gerechtsdeurwaarder 
moeten optreden. W ordt deze opdracht in het buitenland gegeven, dan zal de 
betekening dienen te gebeuren op basis van de daar geldende regels. In 
tegenstelling tot de kennisgeving wordt ten aanzien van de betekening geen 
termijn bepaald waarbinnen deze moet plaatsvinden. Op de niet-naleving van 
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deze formaliteit volgt als sanctie de niet-tegenstelbaarheid van de erkenning 
aan de echtgenoot van de erkennende vrouw, aan de uit hun huwelijk 
geboren kinderen en aan de kinderen die door hen heiden werden geadop
teerd (zie art. 313, § 3 B.W.). 
De homologatie van de akte van erkenning door de rechtbank van eerste 
aanleg wordt in casu niet geeist in tegenstelling tot de situatie van de 
erkennende vader in dezelfde omstandigheden (zie het art. 319bis B.W.). 

D. De betwisting van de erkenning 

317. Is er overeenstemming tussen het bezit van staat met de akte van 
erkenning, dan is de afstamming van moederszijde niet voor betwisting 
vatbaar (art. 330 § 2, tweede lid B.W.), behoudens de aantasting door een 
wilsgebrek of ontstentenis van toestemming van de vrouw (De Page, H. en 
Masson, J.P., Traite elementaire de droit civil belge, (4e uitg.), Brussel, 
Bruylandt, 1990, II, 2, 897, nr. 904). 
Aangezien zelfs een leugenachtige erkenning niet !anger vatbaar is voor 
betwisting eenmaal er overeenstemmend bezit van staat is, zal ook de 
erkenning door de wensmoeder van een kind geboren uit een draagmoeder 
die anoniem bevallen is in het buitenland, niet meer voor betwisting vatbaar 
zijn van zodra er bezit van staat is ten aanzien van de wensmoeder. 

318. Is -er gel~n-overeerrstemmend-bezit van-staat ten-aanzienvan-de vrouw 
die erkend heeft, dan staat de vordering tot betwisting van de moederlijke 
afstamming open. Twee uiteenlopende rechtsgronden kunnen aanleiding 
geven tot betwisting van de moederlijke erkenning: ofwel het bestaan van 
een wilsgebrek in hoofde van de erkenner, ofwel het gebrek aan overeen
stemming tussen de staat van het kind ten aanzien van een bepaalde vrouw
resulterend uit de erkenningsakte - en het bevallen zijn van het kind uit die 
vrouw. Elke belanghebbende kan de vordering instellen (art. 330 § 1, eerste 
lid B.W.). In casu kan het belang een !outer moreel belang zijn of een 
geldelijk belang. Met een moreel belang wordt bedoeld een belang steunend 
op de genegenheids- en toewijdingsbanden van bloedverwanten (zie Cass., 
18 december 1980, Pas., 1981, I, 451, J.T., 1981, 550, Rev.Trim.Dr.Fam., 
1981, 161, noot Sace, J.; Rev. Not. B. 1981, 201, noot D.S.). Een gebrek aan 
belang werd vastgesteld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
(2 oktober 1985, Pas., 1985, III., 92). 
Een uitzondering wordt geformuleerd ten aanzien van de erkennende vrouw 
in de mate dat zij, om alsnog de erkenning te betwisten, een wilsgebrek client 
aan te tonen (art. 330 § 1, tweede lid B.W.). 

E. Het onderzoek naar het moederschap 

319. Het onderzoek naar het moederschap is mogelijk wanneer de geboor
teakte ontbreekt, de naam van de moeder niet voorkomt in de akte van 
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geboorte, of nog wanneer het kind onder een valse naam is ingeschreven en 
het ook niet werd erkend (art. 314, eerste lid B.W.). 
In het geval dat een kind onder een valse naam is ingeschreven, kan de 
betwisting van de moederlijke afstamming voortkomend uit de geboorteakte 
tegelijk met het onderzoek naar het moederschap worden gevoerd. Werd het 
kind op leugenachtige wijze erkend, dan client vooraf de vemietiging van de 
erkenning te worden gevorderd. Het verdient aanbeveling om in voorgaand 
geval de vorderingen samen te voegen. 

§ 2. De afstamming van vaderszijde 

320. Eenmaal de moederlijke afstamming vaststaat, kan op basis daarvan de 
afstamming van vaderszijde worden vastgesteld. Deze vaststelling verschilt 
naargelang het kind geboren is binnen dan wel buiten het huwelijk. 

A. De afstamming van vaderszijde binnen het huwelijk 

I. Algemeen 

321. Binnen het huwelijk wordt de afstamming vastgesteld bij toepassing 
van de vaderschapsregel van artikel 315 B.W.: ,Het kind dat geboren is 
tijdens het huwelijk of binnen de driehonderd dagen na de ontbinding of de 
nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenoot tot vader''. Het 
adagium ,Pater is est quem justae nuptiae demonstrant'' blijft behouden, 
al wordt de regel in het vernieuwde afstammingsrecht in zijn afwijkings
regelingen aanzienlijk versoepeld. Voor P. Senaeve wordt op grond van de 
voormelde regel het vaderschap dwingend en automatisch opgelegd aan de 
echtgenoot van de moeder (Senaeve, P., ,De afstamming vari vaderszijde 
binnen het huwelijk", in Het nieuwe afstammingsrecht, Senaeve, P. (ed.), 
Leuven/Amersfoort, Acco, 1987, 57, nr. 50). A. Heyvaert concludeert dat 
artikel 315 B.W. enkel een vermoeden juris tantum vertolkt, aangezien het 
tegendeel van voormelde regel steeds mag worden bewezen (in die zin 
Heyvaert, A., l.c., artikel 315-2 B.W., nr. 1). 

322. De vaderschapsregel is toepasselijk ten aanzien van alle kinderen die 
geboren worden ten vroegste de dag dat het huwelijk van de moeder wordt 
gesloten en ten laatste de driehonderdste dag na de ontbinding van het 
huwelijk. Er mag echter wel bewezen worden, dat de zwangerschap meer 
dan driehonderd dagen of minder dan honderdtachtig dagen heeft geduurd. 

Artikel 326 B.W. in fine B.W. vervolledigt het vermoeden in het voordeel 
van het kind: het kind wordt vermoed verwekt te zijn tijdens de verwek
kingsperiode ,op het ogenblik dat voor hem het gunstigst is, gelet op het 
onderwerp van de vordering dat het heeft ingesteld of van het verweermiddel 
dat het heeft voorgedragen' '. Mogelijk voorbeeld van het aanvullend ver
moeden ,Omni meliore momenta" betreft het kind geboren meer dan drie
honderd dagen na opschorting van samenlevingsverplichting. Doch ook dit 
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vermoeden is weerlegbaar (Meulders-Klein, M.-T., ,L'etablissement et les 
effets personnels de la filiation selon la loi belge du 31 mars 1987", Ann.Dr. 
Louvain, 1987, 243, nr. 55). 

Het volstaat dat de moeder gedurende minstens een dag van de wettelijke 
periode van zwangerschap gehuwd is geweest. Als dusdanig vallen volgende 
kinderen onder de vaderschapsregel: de kinderen verwekt v66r, maar ge
boren tijdens het huwelijk; de kinderen verwekt en geboren tijdens het 
huwelijk; de kinderen verwekt tijdens het huwelijk, maar geboren na de 
ontbinding en de kinderen verwekt v66r het huwelijk en geboren na de 
huwelijksontbinding. 

323. Artikel 316 B.W. formuleert een wettelijke uitzondering op de vader
schapsregel, met name , wanneer uit een vonnis van afwezigheidsverklaring 
blijkt dat het kind geboren is meer dan driehonderd dagen na de verdwijning 
van de echtgenoot' '. Aldus werd formeel een einde gesteld aan een vroeger 
twistpunt. 

II. Betwisting van de afstamming van vaderszijde 
binnen het huwelijk 

324. Sinds de hervorming is de mogelijkheid tot be twisting de regel (art. 318 
§ 1 en § 2 B.W.). Buiten het bepaalde van artikel 318 § 4 B.W. - meer 
specifiek met betrekking tot de kiinstmatige -inseminatie - wordt er · geen 
enkele toelaatbaarheidsvoorwaarde geste1d. Hiermee wordt de voorrang die 
wordt gegeven aan het waarheidsstreven, bevestigd. Het vaderschap kan 
worden betwist door alle wettelijke bewijsmidde1en. Dit geldt evenzeer voor 
de vorderingen strekkende tot de betwisting van het vaderschap, ingeleid 
voor de inwerkingtreding van de afstammingswet omdat het (nieuwe) arti
kel 318 B.W. erop van toepassing is (Brussel 19 februari 1991, J.T., 1991, 
620). Toch heeft de wetgever de zekerheid en de stabiliteit van de vaderlijke 
afstamming, vooral door de hiervoor aangehaa1de beperkingen inzake het 
instellen van de vordering tot betwisting, willen beschermen. 

325. Als gemeenrechtelijk toelaatbaarheidsvereiste ten aanzien van alle 
afstammingsvorderingen geldt dat het kind 1evensvatbaar moet geboren 
worden (artikel 33lbis B.W.) (zie infra: Gemeenschappelijke regels inzake 
afstammingsvorderingen en meer in het bijzonder onder de hoofding: Ver
eiste van een levend en levensvatbaar geboren kind. Nr. 354-382). 

326. De vordering tot vaderschapsbetwisting kan inge1eid worden vooraleer 
het vaderschap vaststaat, wanneer de afstamming van moederszijde nog niet 
is vastgesteld op grond van een van de voorziene modaliteiten. Krachtens 
artikel318, § 3, eerste lid, 5° B.W. is dan een preventieve betwisting van het 
vaderschap mogelijk. Deze komt uitsluitend toe aan de echtgenoot, bijvoor
beeld wanneer de vrouw anoniem bevallen is en zij het kind nog niet heeft 
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erkend (zie: Rb.Brussel, 9 februari 1988, Pas., 1989, III, 21; Rb. Brussel, 
9 februari 1988, T.B.B.R., 1990, 476). 

327. Krachtens artikel 318 § 4 B.W. wordt de betwisting van vaderschap 
uitgesloten in de gevallen van kunstmatige inseminatie met donorsperma 
(K.I.D.). Hieronder worden zowel de medische bevruchtingstechnieken als 
geslachtsgemeenschap met een andere man begrepen. 
W anneer de door de wet gestelde voorwaarden vervuld zijn, is de betwisting 
uitgesloten, niet alleen voor de echtgenoot, maar ook voor de moeder en het 
kind. 

III. Wijzen van betwisting van het vaderschap van de 
echtgenoot 

328. De vordering tot betwisting van de afstamming van het vaderschap van 
de echtgenoot is thans opengesteld voor een groter aantal personen dan 
voorheen, te weten: de echtgenoot, de moeder en het kind ( eenmaal bet de 
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt; voor die leeftijd kan het kind niet 
optreden (Rb. Luik, 9 juni 1989, J.T., 1990, 79; Rb. Luik, 10 juni 1988, Pas., 
1989, III, 15), de bloedverwanten in de opgaande en de nederdalende lijn van 

· de man wanneer de echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opge
treden en enkel en aileen wanneer deze optreden binnen de termijn om wettig 
te reageren, tevens de vroegere echtgenoot, indien het vaderschap is komen 
vast te staan bij toepassing van artikel317 B.W. (zie infra onder de hoofding: 
De duur van de termijn met betrekking tot de vordering van het vaderschap 
van de echtgenoot. Nr. 378-380) 

329. De betwisting van het vaderschap kan gebeuren op eenvoudige verkla
ring of op tegenbewijs. 
Het bewijs van het feit dat de echtgenoot onmogelijk de vader van het kind is, 
kan worden geleverd door aile wettelijke middelen (artikel 348, § 2 B.W.). 
Als dusdanig kan een deskundigenonderzoek worden opgelegd op verzoek 
van de eiser, verweerder of zelfs ambtshalve (zie infra Gemeenschappelijke 
regels inzake afstammingsvorderingen: Onderzoeksmaatregelen. Nr. 364-366). 

330. De echtgenoot kan zijn vaderschap betwisten via een eenvoudige 
verklaring in een vijftal gevailen opgesomd in artikel318, § 3 B.W. In deze 
gevallen moet hij niet Ianger het bewijs van zijn niet-vaderschap leveren. 

331. De vordering tot vaderschapsbetwisting op eenzijdige verklaring is 
ontoelaatbaar, op welke van de vijf gronden ze ook steunt wanneer er bezit 
van staat is ten aanzien van beide echtgenoten - welk bezit van staat 
voortdurend moet zijn (art. 33lnonies, eerste lid B.W. en Rb. Aarlen, 
14 oktober 1988, T.B.B.R., 1989, 404, fur. Liege, 1989, 130; zie tevens 
onder de hoofding: Bezit van staat(infra) Nr. 367-371)- ofnog wanneer er 
feitelijke hereniging van de echtgenoten is. Dit laatste begrip dient onder-
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scheiden te worden van de verzoening inzake echtscheiding. Er moeten zeker 
meer dan occasionele ontmoetingen zijn zoals mogelijk tijdens procedures 
van echtscheiding, maar geen bewijs van seksuele omgang is vereist: de 
mogelijkheid ofwaarschijnlijkheid daartoe volstaat (Senaeve, P., l.c., 1987, 
95, nr. 105). 

332. Een bijzonder probleem van betwisting van het vaderschap van de 
echtgenoot stelt zich wanneer een andere man gemachtigd door de rechtbank 
overeenkomstig artikel 320 B.W., het kind reeds heeft erkend. Deze erken
ning heeft voor gevolg dat het vaderschap van de echtgenoot met terug
werkeqde kracht wordt uitgeschakeld (zie ter zake Senaeve, P., Compendium 
van het personen en het familierecht, Leuven, Acco, 1991, II, nrs. 691 en 
716). Men zou ook kunnen stellen dat in casu de betwisting van het vader
schap zonder voorwerp is geworden (Rb. Luik, 9 juni 1989, f.T., 1990, 79). 
In een andere zaak beriep de ex-echtgenoot van de moeder zich op het feit dat 
de erkenning van de andere man leugenachtig kon zijn en alzo het voorwerp 
kon uitmaken van een betwisting van vaderschap op vordering van iedere 
belanghebbende (art. 330, §1 eerste lid B.W.) in welk geval zijn vaderschap 
met terugwerkende kracht zou worden hersteld. W aarop de rechtbank even
wei antwoordt, dat het vaststaat dat het kind een met de erkenningsakte 
overeenstemmend bezit van staat heeft zodat een eventuele toekomstige 
erkenning toch zou moeten worden verworpen. De rechter concludeert dat 
de vordering.tot-betwisting.¥an het .¥aderschap_v:an_de_ex,echtgenoot_ontoe
laatbaar is aangezien hij geen belang kan laten gelden (Rb. Bergen, 23 sep
tember 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 284; zie tevens Rb. Bergen, 12 
december 1990, fur. Liege, 1991, 1087, (verkort)). Deze beslissing van de 
rechtbank van eerste aanleg te Bergen wordt op kritiek onthaald vooral daar 
- weze het slechts theoretisch - steeds de mogelijkheid bestaat van een 
latere succesvolle betwisting van de erkenning, waardoor rechtbanken de 
vordering tot vaderschapsbetwisting slechts hie et nunc zonder voorwerp 
kunnen verklaren (voor commentaar: Senaeve, P., l.c., 1993,91-92, nrs. 157-
158). Men kan hier tevens aan toevoegen dat in zo'n geval de moeder als 
verweerster tot de kosten van het betwistingsgeding dient te worden ver
oordeeld, behalve wanneer zij kan bewijzen dat ze reeds voor de inleiding 
van de vordering haar ex-echtgenoot op de hoogte heeft gebracht van het feit 
dat zijn vaderschap reeds voordien was uitgeschakeld (Rb. Luik, 9 juni 1989, 
f.T., 1990, 79 en Rb. Bergen, 12 december 1990, fur. Liege, 1991, 1087, 
(verkort): waar overeenkomstig het voorgaande werd beslist). 

333. De gevallen waarin vervanging mag worden doorgevoerd, zijn tot op 
zekere hoogte de gevallen waarin betwisting van vaderschap door de echt
genoot bij wege van eenvoudige verklaring mogelijk is. In toepassing van 
een van de door het Burgerlijk W etboek vooropgestelde situaties kon de 
rechtbank van eerste aanleg te Brugge beslissen in een vonnis van 13 maart 
1990 dat een man wei gemachtigd kan worden tot erkenning van een 
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overspelig kind a matre, na het toestaan van de echtscheiding op grond van 
feitelijke scheiding, als het kind geboren is meer dan driehonderd dagen na 
het begin van de feitelijke scheiding, ook al ligt die begindatum v66r de in 
het echtscheidingsvonnis vermelde begindatum (Rb. Brugge, 11 maart 1990, 
R. W, 1990-91, 1240; zie tevens de noot van Gerlo, J., ,De erkenning, door 
een man van een buitenhuwelijks kind'', R. W, 1990-91, 1243, nr. 8). 

334. Betwisting bestaat omtrent de wijze waarop de zaak moet ingeleid 
worden. De vordering tot machtiging, ingeleid door de erkennende man bij 
de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van bet kind, zou, zo wordt 
door sommigen gesteld, bij gebreke van een tegenpartij, kunnen worden 
ingeleid bij eenzijdig vezoekschrift (Rb. Leuven, 4 januari 1988, gepubli
ceerd in Senaeve, P., Rechtspraak Personen- enfamilierecht, Leuven, Acco, 
1989, 103, nr. 47; Rb. Brussel, 24 februari 1988, Jur. Liege, 1989, 687; Rb. 
Charleroi, 8 mei 1989, Jur. Liege, 1989, 870, noot Leclercq, C.; Rb. 
Antwerpen 18 december 1990, R. W, 1990-91, 1306, noot). Anderen nemen 
aan dat, nu artikel320 B.W.- minstens impliciet- een betwisting van het 
vaderschap met zich brengt, er meteen een procedure op tegenspraak moet 
worden gevoerd: de erkenning heeft de vernietiging tot gevolg van het 
bestaande vaderschap op grond van de artikelen 315-317 B.W. Daarom 
stelde de rechtbank van eerste aanleg te Bergen dat de vordering ex artikel 
320 B.W. tot erkenning a patre onontvankelijk is wanneer zij bij verzoek
schrift wordt ingeleid. De inleiding bij middel van een dagvaarding is de 
algemene regel (Rb. Bergen, 30 maart 1988, Jur. Liege, 1988, 718; zie ook 
Rb. Bergen, 13 april 1988, Jur. Liege, 1988, 939, noot Cordier, T. en Rb. 
Turnhout, 28 april1988, R.W, 1990-91, 334, noot Van Den Berghen, A.). 

Wei kunnen de partijen in onderling akkoord verschijnen (artikel 706 
Ger.W.; zie tevens Rb. Bergen, 13 april 1988, Jur. Liege, 1988, 938, noot 
Cordier, T.; Rb. Bergen, 18 mei 1988, Jur. Liege, 1988, 944; Rb. Dinant, 
27 oktober 1988, Jur. Liege, 1989, 124; Rb. Neufchateau, 9 november 1988, 
Rev. Reg. Dr., 1989, 22; Rb. Bergen, 30 maart 1988, Jur. Liege, 1988, 718; 
Rb. Turnhout, 28 april 1988, Turnh. Rechtsl., 1989, 65, noot Cuypers, J.; 
R. W. 1990-91, 334, noot Van Den Berghen, A.; Gent, 23 maart 1989, R. W., 
1990-91, 372, noot; Sosson, J. Quelques problemes judiciaires d'application 
de la loi du 31 mars 1987 reformant le droit de la filiation, J.T., 1990, 301). 

De man is door het verkrijgen van de machtiging tot erkenning van een in 
overspel a matre verwekt kind echter niet ontslagen van de verplichting 
opgenomen in artikel 319 B.W., met name het verkrijgen van de toestem
ming van de moeder van bet kind (Antwerpen 28 juni 1989, R. W, 1991-92, 
507, noot Mellaerts, J.). Wanneer de moeder zich verzet tegen de vraag tot 
machtiging tot erkenning van haar kind door de verzoeker-erkenner, stel
lende dat er geen zekerheid bestaat omtrent zijn biologisch vaderschap, 
dringt een bloedonderzoek zich op (zie terzake Rb. Aarlen, 7 juni 1991, 
J.T., 1991, 747, noot). 
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B. Vaststelling van de afstamming van vaderszijde buiten het huwelijk 

I. De erkenning 

1. Algemeen 
335. Ten aanzien van een buiten het huwelijk geboren kind kan het vader
schap op twee wijzen komen vast te staan, met name door een erkenning of 
door een onderzoek naar het vaderschap. 
Daar de vaderschapsregel enkel functioneert binnen het huwelijk dient men, 
teneinde de vaderlijke afstamming buiten het huwelijk vast te stellen, te 
bewijzen dat het kind geboren is uit de betrekkingen van een bepaalde man 
met de vrouw waaruit het kind geboren is. Hiervoor bestaan twee methoden 
die devolutief worden toegepast, met name de vrijwillige erkenning en, bij 
gebrek daarvan, het gerechtelijk onderzoek naar het vaderschap. 

336. In toepassing van artikel 319, § 1 B.W., namelijk - ,wanneer het 
vaderschap niet vaststaat krachtens artikel 315 of 317 kan de vader het kind 
erkennen'' -, kunnen erkend worden kinderen geboren uit een ongehuwde 
moeder en kinderen geboren uit een gehuwde vrouw na een succesvolle 
betwisting van vaderschap. Nochtans komen ook reeds erkende kinderen of 
kinderen ten aanzien van wie het vaderschap reeds gerechtelijk werd vast
gesteld nog in aanmerking, al heeft deze erkenning geen gevolgen zolang de 
eerste niet is te_ni<~t gt!_d1!_an (art. 329 B.W.) of door derdenverzet ongedaan is 
gemaakt. - ---- -- - -- --- -- - - -

De erkenning is daarentegen niet mogelijk indien hieruit zou blijken dat 
tussen de moeder en de vader een huwelijksbeletsel bestaat waarvoor door de 
Koning geen vrijstelling kan worden verleend (art. 321 B.W.). Dit erken
ningsverbod dat bestaat voor bloedschennige kinderen is niet strijdig met de 
artikelen 8 en 14 van het E.V.R.M. (zie hiervoor: Luik, 27 februari 1990, fur. 
Liege, 1990, 1168, noot Pire, D., Rev. Trim. Dr. Fam, 1990, 239: in dit 
specifiek geval betrof het een man die een kind wilde erkennen dat hij had 
verwekt bij zijn feitelijk van zijn zoon gescheiden schoondochter, zelfs al 
was deze laatste na de geboorte uit de echt gescheiden). 

2. De moederlijke instemming en de instemming van het kind bij de vader-
lijke erkenning 

a. Algemeen 
337. De vaderlijke erkenning wordt onderworpen aan bijkomende voor
schriften, opgenomen in artike1319 B.W. De erkenning van een minderjarig, 
niet-ontvoogd kind wiens moeder in leven is en in de mogelijkheid verkeert 
haar wil te uiten, kan niet gebeuren dan met de voorafgaande instemming van 
de moeder en bovendien is de voorafgaande toestemming van het kind dat de 
volle leeftijd van vijftienjaar heeft bereikt, vereist (art. 319 § 3, tweede lid 
B.W.). Het gaat ter zake niet om vetorechten. De verzoeker-erkenner kan 
zich hiertegen verzetten door verhaal aan te tekenen bij de rechter. Deze 
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procedure verloopt in twee fasen, namelijk een fase voor de vrederechter en 
een fase voor de rechtbank van eerste aanleg. 

De erkenning van een minderjarig, niet-ontvoogd kind zonder moeder of van 
wie de moeder in de onmogelijkheid verkeert haar wil te uiten, vereist geen 
voorafgaande toestemming van de moeder. De erkenning moet dan wei ter 
kennis gebracht worden van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, 
alsook van het kind zelf, als dit ten minste vijftien jaar is. 

Is het kind meerderjarig of ontvoogd, dan kan het enkel worden erkend mits 
het er vooraf zelf in toestemt (art. 319, § 2 en 3 B.W.). Tegen de toestem
mingsweigering van het meerderjarig of ontvoogd kind kan degene die wil 
erkennen niet opkomen. In casu gaat het om een echt vetorecht. 

338. De vereiste instemmingen moet gegeven worden met in achtneming 
van dezelfde vormvoorschriften als deze die voor de erkenning zelf gelden. 
In een omzendbrief van 22 mei 1987 (B.S. 27 mei 1987) uitgaande van de 
Minister van Justitie wordt daaromtrent gesteld dat de toestemming kan 
worden gegeven in de akte van erkenning zelf (art. 62 § 1, 3 B.W.), in een 
afzonderlijke akte verleden door de ambtenaar van de burgerlijke stand, die 
de akte van erkenning heeft opgesteld of in een afzonderlijke akte opgemaakt 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woon- of verblijfplaats 
van de persoon die zijn toestemming moet geven. 

b. De toepassing van artikel 319 § 2en 3 B.W. 

339. Vooraleer het Arbitragehof zich terzake uitsprak in twee veelbesproken 
arresten, werd in de rechtspraak de weigering van toestemming door de 
moeder beoordeeld in het Iicht van · twee in de meeste gevallen samen 
toegepaste criteria, met name het biologische vaderschap en het belang 
van het kind. Zodoende oordeelde de rechter dat het niet in het belang van 
het kind was een machtiging tot erkenning te verlenen (zie: Rb. Brussel, 
1 juni 1988, fur. Liege, 1989, 1451). Of dat de erkenning wei in het belang 
van het kind is (Rb. Hasselt, 6 november 1990, R.W., 1990-91, 127; Rb. 
Brussel, 5 april1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 309). 

Teneinde de opportuniteit van een erkenning door de vermeende biologische 
vader, in het belang van het te erkennen kind, te bepalen, of teneinde 
inlichtingen in te winnen omtrent de concrete leefsituatie van de verzoe
ker-erkenner, doet de rechtbank meermaals een beroep op het openbaar 
ministerie om een sociaal onderzoek te houden (Rb. Namen, 29 juni 1988, 
fur. Liege, 1989, 1453, noot J.H.; Rb. Namen, 3 mei 1989, Rev. Reg. Dr., 
1989, 311, noot Cerexhe, E., f.T., 1989, 539, Waarvan Akte, 1990, 57; Rb. 
Brussel, 5 apri11989, Rev. Reg. Dr., 1989, 309). Soms wordt de vraag naar 
de uitvoering van een maatschappelijk onderzoek afgewezen omwille van de 
gevaren voor het psychologisch evenwicht van het kind (Rb. Brussel, 1 juni 
1988, fur. Liege, 1989, 1451). 

Het belang van het kind in de zin van artike1319, § 3, vierde lid B.W. beoogt 
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zowel het materieel, het psychologisch, als het moreel belang (Rb. Brussel, 
5 april 1989, Rev. Reg. Dr., 1989, 309, Waarvan Akte, 1990, 56). Wat nu 
specifiek de notie belang van het kind betreft moet vastgesteld worden d&t"I 
deze verschilt naargelang de inhoud ervan wordt bekeken in het kader van de 
nieuwe afstammingswetgeving of nog in het kader van geschillen tussen de 
ouders omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag, of bij geschillen 
inzake het toekennen van modaliteiten van een omgangsrecht. In deze laatste 
hypothesen moet de rechter alleen het actuele belang van het kind onder
zoeken en is zijn beslissing steeds vatbaar voor mogelijke wijzigingen in 
functie van het gewijzigde belang dat zich in de loop van de tijd kan 
voordoen. W anneer daarentegen het belang moet onderzocht worden naar 
aanleiding van de vaderlijke erkenning client niet enkel het actuele belang te 
worden geevalueerd maar client tevens het toekomstige belang van het kind 
in de zaak te worden betrokken. De beslissing van de rechter heeft in casu 
een volledig gezag van gewijsde, zij is niet langer vatbaar voor latere 
wijzigingen zelfs niet in functie van gewijzigde omstandigheden (Senaeve, 
P., l.c., 1993, 101, nr. 176). In nog een andere zaak verleent de rechtbank 
ambtshalve de instemming met de erkenning wanneer de moeder weigert in 
te stemmen op grond van redenen ingegeven door haar eigen belang (Rb. 
Brugge, 10 april 1990, R. W., 1990-91, 1240, noot Gerlo, J.). 

c. De regeling van artikel 319 § 2 en 3 B.W. en het gelijkheidsbeginsel 

1°. De rechtspraak van het Arbitragehof 

340. Ben bijzondere vraag betreft de eventuele strijdigheid van de hierboven 
beschreven toestemmingsregeling met het gelijkheidsbeginsel. Voor rechts
leer terzake kan ondermeer verwezen worden naar: Emst-Henrion, M., 
,Notre droit en face de !'impossible egalite", fourn. Proc., 11 januari 
1991, 10-12; id., ,Quelques reflexions sur la reconnaissance de paternite 
et !'interet de !'enfant", fourn. Proc., 3 mei 1991, 11-13; Pire, D., ,LaCour 
d' Arbitrage au secours des peres non maries", fur. Liege, 1991, 114-116; 
Senaeve, P., ,De vaderlijke erkenning van een buitenhuwelijks kind en het 
gelijkheidsbeginsel", R. W., 1990-1991, 1211 e.v.; Van Gysel, A. C., ,Notre 
droit de la filiation face aux inacceptables discriminations", f ourn. Proc., 
3 mei 1991,9 e.v.; Bartholomee, V. en Sosson, J., ,LaCour d'arbitrage et le 
droit de la filiation: les effets de 1' arret du 21 decembre 1990", f. T., 1991, 
709-716; Pire, D., ,L'article 319, § 3 C. civ.: l'autorisation de la mere est
elle encore requise et l'enfant, age de moins de 15 ans, doit-il etre impli
que?' ',fur. Liege, 1992, 952-954; Kowalski, K., ,Filiation et reconnaissance 
paternelle", f. dr. jeun., 1992, afl. 118, 14; Senaeve, P., ,De grondwettig
heid van de regeling omtrent de vaderlijke erkenning andermaal getoetst' ', 
R. W., 1992-93, 773-778; Delgrange, X., ,Dialogue de juges sur la paterni
te", Rev.Reg.Dr., 1992, 543-545; Renauld, B., ,La Cour d'arbitrage et 
l'egalite des pere et mere en matiere de filiation", f.T., 1993, 308-312. 

In een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Bergen van 4 april1990 
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wordt opgeworpen dat de regel van artikel319 § 3 B.W. in zoverre daarin de 
vaderlijke erkenning wordt onderworpen aan de toestemming van de moeder 
of aan de vervangende machtiging van de rechtbank van eerste aanleg, 
strijdig zou kunnen zijn met de artikelen 8 en 14 van het E.V.R.M. doch 
ook met de artikelen 6 en 6bis (nu 10 en 11) van de Grondwet. De rechtbank, 
alvorens ten gronde te oordelen, stelt een prejudiciele vraag aan het Arbi
tragehofnopens de conformiteit van artikel319 § 3 B.W. met de artikelen 6 
(10) en 6bis (11) van de Grondwet. 

In het arrest van 21 december 1990 (B.S., 17 januari 1991, 1079; J.T., 1991, 
252; fur. Liege, 1991, 110; R. W., 1990-91, 1231) ontwikkelde het hof een 
dubbele motivering om tot de strijdigheid te besluiten. In eerste instantie 
onderlijnt het hof het verschil in behandeling tussen de vader en de moeder 
van een buitenhuwelijks kind. Ongelukkigerwijs vergat het Arbitragehof het 
eerste stadium in zijn onderzoek naar mogelijke discriminatie expliciet op te 
nemen, met name dat van de vergelijkbaarheidstoets. Een volgende discri
minatie bestaat in de verschillende vaststelling van het vaderschap tussen 
enerzijds in het huwelijk geboren kinderen ten aanzien van wie de vader
schapsregel wordt toegepast en anderzijds de buitenhuwelijkse kinderen ten 
aanzien van wie de vaststelling van de vaderlijke afstamming afhankelijk 
gesteld is van wat door het Arbitragehof als een ,wisselvallige factor'' wordt 
genoemd. Die wisselvallige factor bestaat dan in de toestemming van de 
moeder of de vervangende gerechtelijke machtiging, die geweigerd kan 
worden ook al wordt niet betwist dat de erkennende man de biologische 
vader is. Voor die factor is immers geen bestaansreden te vinden ten aanzien 
van de eigen situatie van de buiten het huwelijk geboren kinderen. Er is dus 
ook een discriminatie tussen binnen en buiten het huwelijk geboren kinderen 
(Senaeve, P., o.c., R. W, 1990-1991, 1215, nr. 18). 

Om de draagwijdte van voomoemd arrest in te schatten werden een drietal 
mogelijke interpretaties vooropgesteld (een samenvatting ervan wordt ge
geven in de studie van de hand van Bartholomee, V. en Sosson, J., l.c., J.T., 
1991, 709-716, nr. 6). De ruime interpretatie verdedigt dat de moederlijke 
toestemming in geen enkel geval nog moet gevraagd worden, wat impliceert 
dat de procedure van artikel 319 § 3 B.W. voortaan overbodig is. De teleo
logische interpretatie stelt dat strijdigheid van artikel319 § 3 met de Grand
wet slechts bestaat in de mate dat er geen betwisting bestaat omtrent het 
biologische vaderschap van de man die het kind wenst te erkennen ofwel 
doordat de moeder toegeeft dat hij de verwekker is, ofwel doordat de moeder 
in gebreke blijft om het tegendeel te bewijzen. Een letterlijke interpretatie 
tenslotte acht het voldoende dat de moeder doet gelden dat de kandidaat
erkenner niet de verwekker is van haar kind, dit zonder dat zij de afwezigheid 
van een biologische band ook effectief dient aan te tonen. 

341. Precies omwille van de heersende onduidelijkheid werden nieuwe 
prejudiciele vragen gesteld aan het Arbitragehof. Het hof heeft, na voeging 
van beide zaken, ·nogmaals uitspraak gedaan over de grondwettelijkheid van 
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artikel319, § 3 B.W. in een arrest van 8 oktober 1992. Het Arbitragehofheeft 
deze gelegenheid aangegrepen, primo, om zijn principiele veroordeling van 
artikel319, § 3, eerste, derde en vierde lid B.W. te herbevestigen en secundo 
om de preciese draagwijdte van het gewezen arrest voor de rechtspraktijk te 
verduidelijken. 

2°. Gevolgen voor de notarissen en de ambtenaren van de burgerlijke stand 

342. Buiten de hypothese van artikel 319, § 4 B.W. zouden de notarissen, 
noch de ambtenaren van de burgerlijke stand erkenningen kunnen ontvangen 
zonder dat de moeder hierin heeft toegestemd. Zolang het artikel 319, § 4 
B.W. in zijn huidige versie behouden blijft, zijn de openbare ambtenaren 
verplicht deze bepaling toe te passen (zie ook: Vr. enAntw., Kamer, 1990-91, 
14.659, vraag nr. 667 van 18 maart 1991; Vr. en Antw., Senaat, 1990-91, 
1794, vraag nr. 17 van 23 mei 1991; Bartholomee, V. en Sosson, J., l.c., J.T., 
1991, 713, nr. 18; Noot F.B. onder Rb. Luik, 23 februari 1990, Pas., 1990, 
III, 98-99). Bovendien speelt in casu het gezag van gewijsde van de op de 
prejudiciele vraag gewezen arresten van het Arbitragehof enkel ten aanzien 
van rechtscolleges en is het niet van toepassing op de openbare ambtenaren 
en de notarissen die hun ambtelijke diensten verlenen zonder dat hier een 
geschil aanhangig is (Senaeve, P., ,De grondwettigheid van de regeling 
omtrent de vaderlijke erkenning andermaal getoetst", R. W., 1992-1993, 
773-778 en Senaeve, P., o.c., 1993, 115-116, nr. 208). De ambtenaar van 
de bufgelijkestand-kan er dan ook niet toe-verplicht worden de erkenning 
van een buiten het huwelijk geboren kind over te schrijven in de akten van de 
burgerlijke stand zonder de voorafgaande toestemming van de moeder (Kort 
ged. Rb. Luik, 2 april1992,Act. Droit, 1992, 1183, T. Not., 1993, 217). 

3°. Voor de vrederechter 

343. Voor de rechtscolleges ligt de zaak anders. Wanneer de vrederechter in 
deze materie moet uitspraak doen, kan hij worden geconfronteerd met 
verschillende situaties. 

Daagt de moeder niet op, dan moet hij de zaak meteen verwijzen naar de 
rechtbank van eerste aanleg. Ofwel is zijn verzoening succesvol, dan dient 
hij conform artikel 319, § 3, derde lid B.W. de vereiste instemmingen te 
ontvangen. Faalt hij in zijn opdracht om partijen te verzoenen en alsnog een 
overeenkomst te bereiken dan kunnen zich twee situaties voordoen: Ofwel 
betwist de vrouw de biologische band tussen de potentiele erkenner en haar 
kind, in welk geval de vrederechter zonder verwijl de zaak naar de rechtbank 
van eerste aanleg dient te verwijzen- de vrederechter is echter niet bevoegd 
om de waarheid inzake de afstamming van vaderszijde te onderzoeken. -

Ben andere mogelijkheid is dat de vrouw zich ervan onthoudt het biologische 
vaderschap van de kandidaat-erkenner te betwisten maar dat zij zich hierte
gen verzet om opportuniteitsredenen. Sommigen zijn van mening dat alsdan 
de vrederechter verplicht is om ofwel de afwezigheid van betwisting inzake 
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de biologische afstamming tussen de mogelijke erkenner en het kind vast te 
stellen, waarbij hij dienvolgens voor recht verklaart dat er voor de openbare 
ambtenaren geen tegenindicatie aanwezig is om de erkenning te ontvangen, 
ofwel dient hij een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof wanneer 
hij de stelling door het hof ter zake ontwikkeld niet zou volgen (Bartholo
mee, V. en Sosson, J., o.c., J.T., 1991, 714, nr. 31). 

Deze stelling roept dan weer nieuwe vragen op, ondermeer deze van de 
precedentswaarde van de gewezen arresten van het Arbitragehof voor andere 
rechtscolleges onverrninderd of deze dienen uitspraak te doen in het kader 
van hun contentieuze of oneigenlijke rechtsmacht. De vastgestelde strijdig
heid kan enkel worden afgedwongen door aan een rechtscollege een geding
beslissende rechtsmacht toe te kennen terwijl de wetgever deze bevoegdheid 
geenszins attribueert (Senaeve, P., o.c., R. W, 1992-93, 773-778 en Senaeve, 
P., o.c., 1993, 118-119, nr. 217). Tevens is er geen pasklare oplossing 
voorhanden met betrekking tot de afwezigheid van een wettelijke verplich
ting voor de moeder om voor de vrederechter stelling te nemen nopens de 
waarachtigheid van het biologische vaderschap van de potentiele erkenner. 
De ontstentenis van een wettelijke verplichting voor de moeder terzake, 
maakt dat, de toch wei vergaande gevolgen die aan haar verklaringen of 
stilzwijgen zouden kunnen worden gehecht moeilijk te verzoenen zijn (Mel
laerts, J., ,Afstamrningsgeschillen: een procesrechtelijke benadering", 
T.P.R., 1991, 1171-1172, nr. 83bis). 

4". Voor de rechtbank van eerste aanleg 

344. W anneer de zaak eventueel wordt verwezen naar de rechtbank van 
eerste aanleg - en in voorkomend geval voor het hof van beroep - kunnen 
zich volgende situaties voordoen. 

De vrouw kan de afwezigheid van een genetische band met de kandidaat
erkenner aantonen. Desgevallend kan zij de rechtbank verzoeken om een 
bloedonderzoek of een D.N.A.-onderzoek te gelasten. De rechtbank dient 
dan het verzoek van de kandidaat-erkenner af te wijzen (dit gebeurt met 
toepassing van artikel 319, § 3, vierde lid B.W.). 

Een andere hypothese is deze waarin de moeder de genetische band met de 
kandidaat-erkenner niet betwist. De rechtbank kan de stelling van het Arbi
tragehof, ontwikkeld in de arresten van 21 december 1990 en 8 oktober 1992, 
in haar vonnis volgen en stellen dat de man het kind kan erkennen, ook bij 
ontstentenis van de toestemming van de moeder (conform deze werkwijze: 
Luik, 10 december 1991, Jur. Liege, 1992, 949, noot Pire, D.; Luik, 10 de
cember 1991, Pas., 1992, II, 4; Rb. Luik, 12 april1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1991, 391; Gent, 6 november 1992, (onuitg.), A.R. 36.415/89 geciteerd door 
Senaeve, P., o.c., 1993, 119, nr. 220 voetnoot (239); Rb. Luik, 17 mei 1991, 
( onuitg.), aangehaald door Pire, D., Jur. Liege, 1992, 1088); Rb. Antwerpen, 
13 mei 1991, (onuitg.), A.R. 19.640; contra: Rb. Leuven, 13 mei 1991, 
(onuitg.), B.R.V. 36.336 waar in vergelijkbare gevallen de machtiging tot 
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erkenning wordt gemotiveerd als zijnde niet strijdig met de belangen van het 
kind, tevens geciteerd door Senaeve, P., o.c., 1993, 119, nr. 220 voetnoot 
(239), in fine). Wenst de rechtbank daarentegen de visie van het Arbitragehof 
niet te volgen, dan dient zij de prejudiciele vraag nogmaals te stellen aan het 
hof met evenwel geringe kansen op succes. Belangrijk is echter, dat in het 
kader van de gevraagde machtiging tot erkenning de rechtbank niet langer 
een opportuniteitsoordeel mag vellen met betrekking tot het belang van het 
kind. In een volgende hypothese betwist de vrouw de genetische verwant
schap van de man maar zij levert niet het bewijs. De rechtbank kan in dat 
geval, ambtshalve, een bloedonderzoek of een D.N.A.-test bevelen (zie art. 
331octies B.W.; Rb. Aarlen, 7 juni 1991, J.T., 1991,747, noot). Wanneer de 
testresultaten uitwijzen dat er geen ontstentenis van een genetische band is, 
kan de rechtbank besluiten dat zij de gevraagde machtiging tot erkenning niet 
vermag te weigeren. Wil de rechtbank hieraan geen gevolg geven dan kan zij 
enkel nog een prejudiciele vraag stellen aan het Arbitragehof. 

Tenslotte kan de moeder ook nog verstek laten gaan. In dat geval wordt niet 
het bewijs geleverd van de afwezigheid van genetische band met de ver
zoeker-erkenner zodanig dat de rechtbank, conform de arresten van het 
Arbitragehof, niet vermag de opportuniteit van de machtiging te beoordelen. 
In dat geval staat de rechtbank de machtiging toe; als alternatief kan zij 
opteren om een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof (Senaeve, 
P., o.c., R. W., 1992-93, 776-777 en Senaeve, P., o.c., 1993, 121, nr. 224). 

345. V oor rechtspraak die dateert van na de arresten van het Arbritragehof, 
zie bijvoorbeeld: Luik 10 december 1991, fur. Liege, 1992, 949, noot Pire, 
D., J. dr. jeun., 1992, afl. 118, 38 waar aangenomen wordt dat de vooraf
gaande toestemming van de moeder niet vereist is wanneer het vaderschap 
niet wordt betwist. In een andere beslissing laat de rechter onverminderd het 
belang van het kind gelden; in geval van verzet door de moeder tegen de 
erkenning van haar kind door de vader dient te worden nagegaan of de 
erkenning wel degelijk in het belang is van het kind. Indien het psycho
logisch en affectief evenwicht van het kind in gevaar komt moet de erken
ning geweigerd worden (Bergen 1 maart 1990, Pas., 1990, II, 178: het bewijs 
hiervan werd door de moeder niet bijgebracht). 

346. V olledigheidshalve client vermeld dat in de voormelde zaken voor het 
Arbitragehof niet de vraag werd gesteld naar de conformiteit van de voor
afgaande toestemming van het kind zelf, van zodra dit de leeftijd van vijftien 
jaar bereikt, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Doch in het latere 
arrest wordt dit uitdrukkelijk opgemerkt. Dit vormt geen bezwaar dat een 
rechter, zelfs motu proprio, in de nabije toekomst ook over dit probleem een 
prejudiciele vraag zou stellen, voornamelijk omdat de wet geenszins derge
lijke toestemming voorziet met betrekking tot de moederlijke erkenning van 
een kind van vijftien jaar of meer. 
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3. De homologatieprocedure ex artikel 319bis B. W. 

a. Algemeen 

347. Een bijzondere hypothese is die van de vaststelling van de afstamming 
van vaderszijde buiten het huwelijk door een gehuwde man. Als de vader 
gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder, wordt de akte van erken
ning opgemaakt onder voorbehoud van homologatie door de rechtbank van 
eerste aanleg en wordt daartoe een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank 
van eerste aanleg van de woonplaats van het kind. 

Zijn echtgenote wordt in het geding betrokken. De rechtbank wijst het 
verzoek af als wordt bewezen dat verzoeker de vader niet is (artikel 319 
B.W.). 

De partijen en het openbaar ministerie worden gehoord. 

De erkenning wordt definitief vanaf de overschrijving van het vonnis van 
homologatie van erkenning in de rand van die akte en heeft uitwerking vanaf 
de datum van het verzoekschrift. Voor de overschrijving zorgt het openbaar 
ministerie overeenkomstig het bepaalde van artikel 333 B.W. 

De echtgenote van de erkenner kan aileen de homologatie van de erkenning 
betwisten door te stellen dat haar echtgenoot, de erkenner, de vader niet is 
van het betrokken kind (Rb. Antwerpen, 14 juli 1987, Pas., 1987, III, 98 
noot F.B.). Andere redenen, zoals daar is de bescherming van haar gezin 
komen niet in aanmerking. 

348. In de hypothese van samenloop van de toestemmings- en erkennings
procedures, wordt aangenomen dat een rechtspleging kan worden gevoerd, 
overeenkomstig artikel319 § 3 B.W., waarin de echtgenote betrokken wordt. 
In dit verband heeft zich de vraag gesteld, wat moet gebeuren wanneer de 
moeder ter zitting weigert toe te stemmen, hoewel zij vooraf haar toestem
ming overeenkomstig artikel 319 B.W. in de erkenningsakte had gegeven. 
Zulks kan de homologatie niet beletten stelt de rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge (7 november 1989, R.W., 1990-91, 1239). Deze intrekking kan niet 
rechtsgeldig gedaan worden na het opmaken van de akte van erkenning, 
omdat het belang van het kind geen rol speelt in de procedure tot homo
logatie van een erkenningsakte (Gerlo, J., ,De erkenning, door een man van 
een buitenhuwelijks kind", R. W., 1990-91, 1243, nr. 7, noot onder Rb. 
Brugge, 13 maart 1990). 

b. Een van beide zijden overspelig kind 

349. Een andere, bijzondere constructie betreft een kind dat van beide zijden 
overspelig is en waardoor de beide procedures achtereenvolgens moeten 
worden gevolgd. De man moet voorafgaande machtiging tot erkenning be
komen, vervolgens het kind erkennen en dan de homologatie van zijn erken
ning vorderen, een procedure waarin zijn vrouw betrokken wordt. Volgens de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent kunnen homologatie en vervanging 
tegelijkertijd geschieden. In die zin werd geoordeeld dat, indien de echtgenote 
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van de kandidaat-erkenner wordt opgeroepen, de vordering tot homologatie 
van een erkenning van een a patre in overs pel verwekt kind gelijktijdig met de 
vordering tot machtiging tot erkenning van een a matre in overspel verwekt 
kind ingesteld en behandeld kan worden, en dat de rechtbank de nog op te 
maken akte van erkenning dadelijk homologeert (Rb. Gent, 12 november 
1992, R. W., 1992-93, 1203, noot Mellaerts, J., ,Dienen de procedures van de 
artikelen 319bis en 320 B.W. inzake de vaderlijke erkenning achtereenvol
gens te worden toegepast?' ').De rechtbank van eerste aanleg te Gent besliste 
bovendien in een andere zaak dat in voorkomend geval de verzoeker-erkenner 
vrijgesteld kan worden van de vereiste van homologatie van de akte van 
erkenning (Rb. Gent, 25 juni 1992, R. W., 1992-93, 1203, noot). 

c. Betwisting van de erkenning 

350. Aile belanghebbenden kunnen de vordering tot betwisting van vader
schap inleiden. Het instellen van de vordering tot betwisting van de vader
lijke erkenning veronderstelt een (moreel of materieel) belang (art. 330 § 1, 
eerste lid B.W.) . Zo ook, hebben de grootouders van vaderszijde van door 
hun vader erkende kinderen een moreel belang om, in toepassing van artikel 
330 B.W., deze erkenning te betwisten (Bergen 4 februari 1992, J.T., 1992, 
313). Het kind wordt in casu wettig vertegenwoordigd door zijn moeder 
omdat er in de gegeven omstandigheden geen tegenstrijdigheid van belangen 
kan~bestaan (Bergen, 4 februari 1992, J.T., 1992, 313, zie verder onder de 
hoofding: afstammingsvorderingen, en meer in het bijzonder: Vertegenwoor
diging in afstammingsgeschillen. Nr. 361-365). 

Het recht van betwisting wordt ontzegd aan een aantal personen (art. 330 § 1, 
tweede en derde lid B.W.), met name aan de erkennende man zelf, tenzij 
wanneer hij een een wilsgebrek kan inroepen ( dwaling of bedrog), aan de 
moeder, in het geval dat zij haar voorafgaande toestemming heeft gegeven 
tot de erkenning (art. 319 § 3 B.W.), behoudens het bewijs van een wils
gebrek, wanneer zij partij is geweest in de procedure tot vervangende 
machtiging, aan het meerderjarig kind of het ontvoogde kind dat in de 
erkenning door zijn vader heeft toegestemd of dat partij is geweest in de 
betwisting omtrent de voorgenomen of gedane erkenning van de vader. 

Die erkenning kan evenwel worden betwist door het kind dat jonger was dan 
vijftien jaar op het ogenblik van de erkenning, die plaatsvond met de enkele 
toestemming van de moeder. Is er een geding geweest en was het kind 
vertegenwoordigd dan kan de erkenning niet meer betwist worden. 

De erkenning kan niet worden betwist door de partijen die gehoord werden in 
verband met de erkenning van een minderjarig niet-ontvoogd kind als de 
rechtbank tot de erkenning heeft beslist of bij de beslissing waarbij de 
vemietiging is afgewezen, en dit in het belang van het kind (Rb. Namen, 
3 mei 1989, J.T., 1989, 539). 

W anneer de erkenning wordt betwist en geen voorafgaande toestemming 
werd gegeven, kan de rechtbank deze vernietigen, wanneer het bewijs wordt 
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geleverd dat de verweerder de vader niet is. Ontbreekt dat bewijs, dan doet de 
rechtbank uitspraak met inachtneming van de belangen van het kind. Dit 
betekent dat de erkenning alsnog kan worden vernietigd, wanneer ze geacht 
wordt strijdig te zijn met de belangen van het kind (art. 319 § 4, vijfde lid 
B.W.). 
Het bewijs mag geleverd worden door alle wettelijke middelen. Zo moet de 
erkenning door een vader, waarvan de leeftijd elk reeel vaderschap uitsluit, 
nietig worden verklaard (Rb. Antwerpen, 17 april1989, Pas. 1989, III, 104, 
noot; idem: Rb. Luik, 25 november 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 267). 

351. Vergelijkbaar met de betwisting van de erkenning langs moederszijde 
moet er een onderscheid gemaakt worden naargelang er overeenstemmend 
bezit van staat is of niet. Wanneer de erkenning wordt geschraagd door bezit 
van staat is de vordering tot betwisting van de erkenning niet ontvankelijk 
(art. 330 § 2, tweede lid B.W.- Rb. Bergen, 23 september 1987, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1990, 284: waar het bezit van staat wordt gekoppeld aan een 
gebrek aan belang), tenzij op grond van de wilsgebreken, bedrog en verval
sing. 
Bij ontstentenis van overeenstemmend bezit van staat is de betwisting van de 
vaderlijke erkenning mogelijk in twee gevallen, namelijk wanneer er dwa
ling of bedrog is in hoofde van de erkenner: de man heeft het kind erkend in 
de verkeerde overtuiging dat hij het kind heeft verwekt (dwaling), of, 
bijvoorbeeld, de moeder heeft hem ertoe bewogen de erkenning te doen op 
grond van een onjuist element (bedrog) of nog, wanneer de erkenning 
leugenachtig is en elke genetische band tussen de erkennende man en het 
kind ontbreekt. Het bewijs mag geleverd worden door alle wettelijke mid
delen (artikel 330 § 2 eerste lid B.W.). 
Een ander geval waar de betwisting van de erkenning belang heeft is dat van 
een vader die van het vaderschap het bewijs heeft geleverd door een D.N.A.
onderzoek: hij heeft er belang bij om de nietigverklaring van de erkenning te 
vorderen indien het kind erkend is door een andere man (Rb. Brussel, 28 juni 
1988, Pas., 1989, III, 21). Zo heeft de ex-echtgenoot van de moeder van een 
kind, dat meer dan driehonderd dagen na een beschikking van de vrede
rechter in toepassing van artikel 223 B.W. werd geboren, belang bij een 
procedure tot betwisting van vaderschap, zelfs indien het kind inmiddels op 
basis van artikel320, § 3 B.W. door een andere man werd erkend. lndien hij 
de vordering niet zou inleiden en de erkenning later met succes betwist zou 
worden door een belanghebbende, zou de vaderschapsregel opnieuw gelden 
waardoor het kind de ex-echtgenoot van zijn moeder als vader zou hebben 
(Rb. Luik, 9 juni 1989, J.T., 1990, 79) (zie infra). 

II. Het onderzoek naar het vaderschap 

352. Het onderzoek naar het vaderschap vindt toepassing op die kinderen 
van wie de vaderlijke afstamming niet of niet meer door de vaderschapsregel 
of door erkenning vaststaat, dit is eventueel na een met succes gevoerde 
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betwisting van vaderschap (art. 322, eerste lid B.W.). Zo is de procedure met 
betrekking tot het onderzoek naar het vaderschap, op grond van artikel 322 
B.W., mogelijk indien de in de geboorteakte vermelde erkenning niet werd 
gehomologeerd (Rb. Luik, 17 mei 1991, T.B.B.R., 1992, 77). Ret onderzoek 
naar het vaderschap is ook toelaatbaar ten aanzien van kinderen van wie de 
vaderlijke afstarnming steunt op de vaderschapsregel, dat echter niet wordt 
bevestigd door bezit van staat, en die in de gevailen opgesomd door artikel 
320, 1°- 4° B.W. zijn, dit zijn met name de kinderen die erkend kunnen 
worden door een andere man met machtiging van de rechtbank (artikel 323 
B.W. voor een toepassing terzake: Rb. Bergen, 26 september 1990, Jur. 
Liege, 1992, 552, noot Sosson, J. (zie tevens onder de hoofding : Bezit van 
staat (infra, Nr. 367 e.v.). 

Ret onderzoek naar het vaderschap dient uit te wijzen dat de aangesproken 
man de genetische vader is. Ret vaderschap zal worden vastgesteld bij 
vonnis. 
Luidens artikel 332ter, eerste en tweede lid B.W. zijn aileen het kind- na 
zijn overlijden zijn afstammelingen - en de moeder titularissen van de 
vordering. In afwijking van het gemeen recht wordt de minderjarige die de 
voile leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt, zelf rechtstreeks in de zaak 
betrokken. 

V oor beide titularissen bestaat tevens de mogelijheid van verzet tegen het 
Qpderzgek, clit ill_fun_f!~~atl._d~ Q~langen_van het }(in d. _______ _ 
In hoofde van het meerderjarige of het minderjarige ontvoogde kind gaat het 
om een absoluut veto-recht. 

In hoofde van het niet-ontvoogde minderjarige kind vanaf de leeftijd van 
vijftien jaar, zijn wettelijke vertegenwoordiger of van zijn moeder, wanneer 
het gaat om een minderjarig en niet-ontvoogd kind, betreft het een relatieve 
ontoelaatbaarheid. De relatieve ontoelaatbaarheid wordt beoordeeld door de 
rechter. 

Artikel 324 B.W. gaat daarenboven uit van een principiele vrijheid van 
bewijslevering, die aldus afwijkt van de algemene bewijsregeling met be
trekking tot de vorderingen inzake afstamming (art. 33lsepties - 33lnonies 
B.W.). 

De bewijsmogelijkheden zijn: het bezit van staat dat het kind heeft ten 
aanzien van de aangesproken vader; de bio-genetische band, bewezen door 
aile wettelijke middelen. De rechtbanken kunnen zelf ambtshalve een bloed
onderzoek of enig ander onderzoek volgens beproefde wetenschappelijke 
methoden gelasten. In aansluiting op de rechtspraak van het hof van Cassatie 
kan gesteld worden dat niemand verplicht kan worden een dergelijk onder
zoek te ondergaan zulks met eerbiediging van de fysische integriteit van 
betrokkene, maar dat de rechtbank daaruit de passende besluiten mag trek
ken. 

353. Artikel 324, derde lid B.W. stelt daarbij een vermoeden van biogene-
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tische band: ,behalve wanneer er twijfel bestaat, wordt het vaderschap 
vermoed wanneer is komen vast te staan dat de verweerder gedurende het 
wettelijk tijdperk van de verwekking gemeenschap heeft gehad met de 
moeder''. 
Voorbeelden van de oorzaak van dergelijke ,twijfel" zijn de exceptie 
plurium concubantium, het kennelijk wangedrag van de moeder, haar zwan
gerschap op het ogenblik van de betrekkingen. Die omstandigheden sluiten 
op zichzelf niet het vaderschap van de vermeende vader uit: het gaat om een 
vermoedenjuris tantum (Heyvaert, A., l.c., art. 324-4 B.W., nr. 5). Krachtens 
artikel324 B.W. kan het vaderschap vastgesteld worden indien het bezit van 
staat in hoofde van de vermoede vader bewezen wordt en een hematologisch 
onderzoek met bijna honderd procent zekerheid dit vaderschap bewijst (Luik 
28 juni 1988, Pas., 1989, II, 9, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 225). Het verzoek 
van de moeder tot benoerning van een geneesheer-deskundige, belast met de 
bloedafname van de zich in comateuze toestand bevindende vader, kan 
ingewilligd worden. Het principe van de niet-aantasting van de fysieke 
integriteit is immers beperkt, nu de vraag kadert in het zich voorbehouden 
van een bewijsmogelijkheid met het oog op het eventueel voeren van een 
procedure tot onderzoek naar het vaderschap (Brussel31 oktober 1991, J.T., 
1993, 50, met noot Fierens, J., ,Quels sont les fondements possibles de 
l'autorisation donnee au medecin d'accomplir un prelevement sanguin sur 
une personne dans lecoma en vue d'etablir la paternite?"). Voormeld arrest 
hervormt de beschikking gewezen door de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel (29 oktober 1991, J.T., 1993, 50). 

III. Gemeenschappelijke regels inzake afstammings-
vorderingen 

1. Territoriale bevoegdheid 
354. De rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind neemt 
kennis van de vorderingen betreffende de afstamrning (artikel 331, § eerste 
lid B.W.). De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is onbevoegd om 
uitspraak te doen over een incidentele betwisting van vaderschap (Cass. 21 
mei 1987, Pas., 1987, 1161; Rb. Brussel, 28 juni 1988, Pas., 1989, III, 21). 
Met betrekking tot de aard van deze territoriale bevoegdheidsregeling zijn 
vragen gerezen: gaat het hier om een louter imperatieve regel of een regel die 
de openbare orde raakt? In de laatste hypothese kunnen partijen eens het 
geschil is ontstaan niet langer een van artikel 331, § eerste lid B.W. 
afwijkende regeling overeenkomen (zoals in volgend geval: Cass., 8 juni 
1989, Arr. Cass., 1988-89, 1196). 
Volgens een meerderheidsstelling in de rechtsleer en de rechtspraak raakt 
deze regel de openbare orde (Van Compernolle, J., ,Aspects judiciaires des 
actions relatives ala filiation", Ann. Dr. Louvain, 1987, 321; Heyvaert, A., 
l.c., Artikel 331 B.W., nr. 4; De Page, H. en Masson, J.P., o.c., 1990, II 2, 
937, nr. 974; Panier, C., ,Problemes de droit judiciaire relatifs ala filiation", 
in La filiation et l 'adoption, Brussel, Ed. du jeune barreau, 1988, 94, nr. 27) . 
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In die zin gevolgdin de rechtspraak (o.m. Rb. Brussel, 21 oktober 1987, f.T., 
1988, 160, fur. Liege, 1987, 1549; Rb. Nijvel, 10 januari 1991, J.T., 1991, 
568; Rb. Brussel, 21 januari 1992, T.B.B.R., 1992, 259). In deze zienswijze 
wordt verwezen naar de term ,aileen'', wat zou wijzen op de exclusiviteit 
van de territoriale bevoegdheid en op het openbare-orde-karakter van deze 

regel. 

Anderen menen - een minderheidsstelling - dat het hier enkel een regel 
van dwingend recht betreft. De term ,aileen'' zou veeleer slaan op de 
exclusiviteit van de materiele bevoegdheid (Meilaerts, J., l.c., 1991, 1124, 
nr. 6 en Meilaerts, J., ,Procesrechtelijke problemen in het nieuwe afstam
mingsrecht' ', in Vijf jaar toepassing van het nieuwe afstammingsrecht, 
Senaeve, P. (ed.), 1993, 127-130 nrs. 232-238; vergelijkbaar: Pire, D., 
"Droit judiciaire de la filiation", Ann. Dr. Liege, 1991, nr. 5, 693-695; 
Baeteman, G., Overzicht van het personen- en het gezinsrecht, Kluwer 
Rechtswetenschappen Belgie, 1993, 631, nr. 1023; en in de rechtspraak: 
Rb. Luik, 22 december 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 183). 

355. Voor de invulling van de woonplaats wordt verwezen naar artikel102 
B.W. (contra Van Compernolle, J., l.c., 1987, 323; De Page, H. en Masson, 
J.P., o.c., II, 2, 937 nr. 974; Rb. Doornik, 21 maart 1988, Jur, Liege, 1988, 
716). 

Diversebijzonderehypotheseszijn verder-nog mogelijk ----- --

Is het kind nog niet geboren, dan wordt de rechtbank van de woonplaats van 
de moeder als de bevoegde rechtbank aangewezen, omdat het kind daar zijn 
woonplaats zal hebben bij zijn geboorte (Rb. Brussel, 21 oktober 1987, f.T., 
1988, 160; fur. Liege, 1987, 1549; ook: Rb. Nijvel, 10 januari 1991, f.T., 
1991, 568). Bij overlijden van het kind, kan de bevoegde rechtbank deze van 
de laatste woonplaats zijn of is daarentegen het gemeen recht met name 
artikel 624 Ger.W. van toepassing. A. Heyvaert opteert voor de laatste 
oplossing (Heyvaert, A., l.c., artikel 331-4 B.W., nr. 6). 

2. Vereiste van een levend en levensvatbaar geboren kind 

356. Als gemeenrechtelijke toelaatbaarheidsvereiste ten aanzien van aile 
afstammingsvorderingen geldt dat het kind levensvatbaar moet geboren 
worden (zie art. 331bis B.W.). Zo is bijvoorbeeld de vordering tot betwisting 
van het vaderschap van de echtgenoot van de moeder ingeleid v66r die 
geboorte niet ontvankelijk (Luik, 15 maart 1988, fur, Liege, 1989, 120, noot 
Panier, C., f.T., 1989, 199, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 223 terwijl in eerste 
aanleg de rechtbank van Namen de vordering tot betwisting van vaderschap 
van een op het ogenblik van het inleiden van de vordering nog niet geboren 
kind ontvankelijk en gegrond had verklaard) (Zie ook Rb. Brussel, 9 februari 
1988, Jur, Liege, 1988, 75). De vordering tot betwisting van het vaderschap 
van de echtgenoot van de moeder is slechts ontvankelijk vanaf de datum van 
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de geboorte van het kind en voor zover het kind levend en levensvatbaar 
geboren is. 

De wet voorziet wel in de mogelijkheid van prenatale erkenning (art. 328, 
tweede lid B.W.). Het belang van het kind situeert zich hier vooral op het 
erfrechtelijk vlak. De vraag rijst dan of het niet logisch zou zijn dat ook de 
procedures die leiden tot de erkenning van kinderen - bedoeld worden 
procedures ex artikel 319, 319bis en 320 B.W. - mogelijk worden. Een 
meerderheid in de rechtspraak heeft zich hierover in positieve zin uitge
sproken (Rb. Antwerpen, 14 juli 1987, Pas., 1987, III, 98; Rb. Dinant, 
'17 april 1988, fur, Liege, 1989, 123; Luik, 21 maart 1989, fur, Liege, 
1989, 612; Rb. Brussel, 21 oktober 1987, f.T., 1988, 160; Rb. Doornik, 18 
april 1988, fur, Liege, 1989, 121; Rb. Oudenaarde, 5 maart 1991, R.W., 
1991-92, 262). Zo wordt de vordering strekkende tot de machtiging tot 
erkenning in toepassing van artikel 320 B.W. ontvankelijk verklaard, indien 
deze v66r de geboorte van het kind bij dagvaarding wordt ingeleid. Zij is 
gegrond indien blijkt dat het kind zal geboren worden 357 dagen na het 
proces-verbaal van eerste verschijning in de procedure echtscheiding door 
onderlinge toestemming tussen de moeder en de vermoede vader. Terzelf
dertijd verleent de rechtbank akte van de toestemming van de echtgenote van 
de erkennende man voor de homologatie van de erkenning en van haar 
akkoord dat het kind de naam van de vader zal dragen (Rb. Namen, 3 mei 
1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 286; zie ook: Rb. Oudenaarde, 5 maart 
1991, R.W., 1991-92, 262). Volgens H. De Page en J.P. Masson is de 
vordering gebaseerd op artikel 320 B.W. ingesteld v66r de geboorte van 
het kind niet meteen onontvankelijk maar moet de vordering worden opge
schort tot op het ogenblik van de geboorte (De Page, H. en Masson, J.P., o.c., 
II, 2, 939, nr. 982). In die zin: het vonnis gewezen door de rechtbank van 
eerste aanleg te Dinant dat de zaak tot de geboorte van het kind naar de 
algemene rol verzendt (Rb. Dinant, 27 oktober 1988, fur, Liege, 1989, 124, 
noot Panier, C.). 

357. Is het na de erkenning van een verwekt kind doch v66r de geboorte 
ingediende homologatieverzoek ontvankelijk? Het verzoek tot homologatie 
is een rechtsvordering met betrekking tot de afstamming en volgens A. 
Heyvaert moet deze op die grond afgewezen worden (Heyvaert, A., l.c., 
art. 319bis, 5, nr. 8). H. De Page en J.P. Masson stellen een ander onder
scheid voor: indien de vrouw van wie het kind geboren werd, instemt, dan is 
de homologatie mogelijk, anders kan ze wei gevraagd worden maar niet 
toegestaan omdat het vaderschap moet vastgesteld worden (De Page, H. en 
Masson, J.P., o.c., II, 2, 925, nr. 953 en Rb. Antwerpen, 11 juli 1987, Pas., 
1987, III, 99). Deze bijkomende voorwaarde lijkt wei een toevoeging aan de 
wettelijke regeling en heeft geen uitstaans met de eigenlijke grondslagen van 
deze regeling. 

358. Of de erkenning betrekking kan hebben op een nog niet geboren kind 
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waarop de vaderschapsregel van toepassing is, is betwist. Omdat deze vraag 
tot erkenning een betwisting van het vaderschap van de echtgenoot met zich 
brengt, gaat het om een werkelijke afstammingsvordering, zodat artikel 
33lbis B.W. toepassing moet vinden, stelt A. Heyvaert. Volgens hem kan 
ook de regel ,infans conceptus" niet ingeroepen worden omdat het kind een 
afstammingsrelatie verliest (Heyvaert, A., I.e., art. 320-6, nr. 8). H. De Page 
en J.P. Masson (o.c., II, 2, 920, nr. 945) stellen dat zulks wei kan en halen 
rechtspraak tot staving van deze zienswijze aan (Rb. Doornik, 18 april1988, 
Jur. Liege, 1989, 121, noot Panier, C.), ook dan wanneer de vordering tot 
erkenning door de vader van een verwekt doch nog niet geboren kind 
ontvankelijk is, zelfs wanneer een vermoeden van vaderschap bestaat (Rb. 
Dinant, 27 april 1988, Jur. Liege, 1989, 123, noot Panier, C.) en waar de 
vraag tot homologatie van de akte van erkenning door de vader van een 
verwekt kind ontvankelijk wordt geacht van zodra het kind zonder gevaar 
voor verwarring voldoende kan worden gei'dentificeerd (Rb. Dinant, 27 okto
ber 1988, Jur. Liege, 1989, 124, noot Panier, C.), maar waar ook de uitspraak 
geschorst wordt tot na de geboorte - vonnis hervormd door het Hof van 
beroep Luik, (21 maart 1989, Jur. Liege, 1989, 612) en waar in toepassing 
van artikel328 B.W. de erkenning ten gunste van een verwekt kind doorgang 
kan vinden, aangezien het verbod geformuleerd in artikel 331bis B.W., 
aileen geldt met betrekking tot de procedure tot ontkenning van vaderschap. 
(Vgl. Rb. Brugge, 26 juni 1990, R. W. 1990-91, 1241). J. Gerlo deelt deze 
mening_(Gerlo, l.,De_erkenning_door~n man.van een_!>.Qitenhu',¥elijks kind, 
R. W., 1990-91, 1243, nr. 10). 

359. Ook bier kan de vraag gesteld worden welke rechtbank ratione loci 
bevoegd is, aangezien het nog niet geboren kind nog geen woonplaats heeft 
en juist dat element de bevoegheid ratione loci determineert. In de praktijk 
wordt geopteerd voor de rechtbank van de woonplaats die het kind naar aile 
waarschijnlijkheid bij de geboorte zal hebben en dat is bij zijn moeder (Rb. 
Antwerpen, 14 juli 1987, Pas., 1987, III, 98, noot F.B.; Rb. Brussel, 21 okto
ber 1987, J.T., 1988, 160; Rb. Doornik, 18 april1988, Jur. Liege, 1989, 121; 
Rb. Nijvel, 10 januari 1991, J.T., 1991, 568). 

360. Evenmin wordt de erkenning van een overleden kind door de wet 
uitgesloten, voor zover dit afstammelingen heeft nagelaten die op grand 
van plaatsvervulling kunnen erven (art. 328 B.W.). Toch besliste de recht
bank van eerste aanleg te Gent, dat ook een vier dagen na de geboorte zonder 
afstammelingen overleden kind, kan worden erkend, niettegenstaande artikel 
328, lid 2 B.W., en dit gelet op de eerlijke bedoelingen van de verzoeker 
(13 februari 1992, R. W., 1992-93, 410, noot). 

3. Vertegenwoordiging van onbekwamen in afstammingsgeschillen 

361. Naar luid van artikel 331sexies B.W. worden niet-ontvoogde minder
jarigen (behoudens de in artikel 319 § 3 en 4 en artikel322 B.W. bepaalde 
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uitzonderingen), onbekwaamverklaarden en geesteszieken ten aanzien van 
wie maatregelen genomen zijn met toepassing van de wet van 26 juni 1990, 
in gedingen betreffende hun afstamming vertegenwoordigd door hun wette
lijke vertegenwoordiger en, bij eventuele strijdigheid van belangen (De 
Page, H. en Masson, J.P., o.c., II, 2, 939, nr. 979; Bergen, 28 oktober 
1987, fur. Liege, 1987, 1551), door een voogd ad hoc aangesteld door de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. 

Volgens een meerderheidsstelling in de rechtsleer vallen hieronder enkel de 
gedingen betreffende de eigen afstamming van de onbekwame als kind 
(Dalcq, J., ,La reforme du droit de la filiation", f.T., 1987, 399, nr. 32; 
Panier, C., o.c., 1988, nr. 41; Contra Baeteman, G., o.c., 632, nr. 1024; 
Heyvaert, A., Comm. Pers., losbl., art. 331sexies B.W., nr. 3). Een vertolking 
van de meerderheidsstelling in de rechtspraak is de beslissing van de recht
bank van eerste aanleg te Luik volgens welke de vordering tot betwisting van 
vaderschap ingesteld door de moeder in haar hoedanigheid van wettelijke 
vertegenwoordiger tegen de gecolloceerde vader op grond van het artikel 
331sexies B.W. niet mogelijk is. De vertegenwoordiging van de geesteszieke 
door een voogd ad hoc, zoals bepaald in artikel331sexies B.W., betreft enkel 
de vorderingen aangaande de afstamming van de onbekwame zelf. De 
gecolloceerde werd op basis van het gemeen recht als verweerder in het 
geding vertegenwoordigd door zijn voorlopige bewindvoerder (Rb. Luik, 
9 juni 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 274, noot, f. dr. jeun., 1990, afl. 7, 
36, f.T., 1990, 446). 

Hieraan moet worden toegevoegd dat artikel331sexies B.W. enkel en aileen 
betrekking heeft op gedingen waarin de onbekwame optreedt als eiser of als 
verweerder. Zo bijvoorbeeld dient geen voogd ad hoc te worden aangesteld 
wanneer een procedure gevoerd wordt op grond van artikel 319 B.W. met 
betrekking tot een minderjarige die geen vijftien jaar is, aangezien deze 
laatste zijn instemming met de erkenning niet moet betuigen en hij dan ook 
geen partij is in een mogelijke procedure in geval van weigering van de 
toestemming (Rb. Luik, 12 oktober 1990, fur. Liege, 1991, 1101; Luik, 
10 december 1991, fur. Liege, 1992, 949, noot Pire, D.; Luik, 10 december 
1991, Pas., 1992, II, 4). 

362. In de rechtsleer bestaat betwisting over de uitlegging van het begrip 
tegenstrijdigheid van belangen (art. 331sexies B.W.): twee stellingen wor
den verdedigd (voor een grondige uiteenzetting van de problematiek: Mel
laerts, J., o.c., 1993, 134-138, nrs. 251-256). Eensdeels wordt ten aanzien van 
de al dan niet aanstelling van een voogd ad hoc inzake de betwisting van het 
vaderschap van de echtgenoot, vooropgesteld dater steeds een voogd ad hoc 
dient te worden aangesteld, aangezien er altijd een strijdigheid van belangen 
kan bestaan. De eerste visie komt er aldus op neer dat er een voogd ad hoc 
aangesteld wordt telkens warmeer er een strijdigheid van belangen mogelijk 
is (Meulders-Klein, M.-T., o.c., A.D.Louvain, 1987, 253, nr. 76 en Panier, C., 
o.c., 1988, nr. 47). Een zelfde stringente denkpiste wordt gevolgd door de 
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rechtbank van eerste aanleg van Luik in een procedure tot ontkenning van 
vaderschap, waar wordt gesteld dat de vertegenwoordiging van het kind door 
een voogd ad hoc noodzakelijk is omdat er altijd een tegenstrijdigheid van 
belangen kan bestaan (14 juni 1988 Jur. Liege, 1989, 126; Rb. Brussel, 
10 mei 1988, Jur. Liege, 1989, 128). Anderdeels stelt de aan aanhang 
winnende strekking zich genuanceerder op: de aanstelling van een voogd 
ad hoc moet beperkt blijven tot die procedures waarbij uit een concreet 
onderzoek blijkt dat er wel degelijk een strijdigheid van belangen aanwezig 
is (Senaeve, P., ,De afstamming van vaderszijde binnen het huwelijk", in 
Het nieuwe afstammingsrecht, Senaeve, P. (ed.), Leuven/Amersfoort, Acco, 
1987, nr. 139; Sosson, J. Quelques problemes judiciaires d'application de la 
loi du 31 mars 1987 reformant le droit de la filiation, J.T., 1990, 305, nrs. 25-
27). In de recente rechtspraak wordt meer geopteerd voor de laatste stelling 
(Rb. Brussel, 15 december 1987, Pas., 1988, III, 36, Jur. Liege, 1988, 365, 
T.B.B.R., 1989, 76). In dit vonnis stelt de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel dat een niet-ontvoogde minderjarige in een vordering tot ontkenning 
van vaderschap ingesteld door de vader, bij ontstentenis van een in concreto 
bewezen belangentegenstelling, de aanstelling van een voogd ad hoc voor 
het minderjarige kind-verweerder niet vereist is. De aanstelling van een 
voogd ad hoc is slechts noodzakelijk bij tegenstrijdigheid van belangen en 
kan gebeuren in iedere stand van het geding (Rb. Brussel, 22 april 1991, 
T.B.B.R., 1992, 55, noot van Sosson, J.; Rb. Brussel, 15 december 1987, 
Pas., 1988, III, 36; Bergen, 4 februari 1992, J.T., 1992, 313). __ _ 

Die stelling ex artikel 331sexies B.W. dient uitgelegd als volgt: vertegen
woordiging van de onbekwame door zijn wettelijke vertegenwoordiger is de 
regel; de aanstelling van een voogd ad hoc is de uitzondering die restrictief 
moet worden uitgelegd (Mellaerts, J., l.c., 1993, 136-137, nr. 256). 

363. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg is uitsluitend bevoegd 
om een voogd ad hoc aan te stellen (art. 331sexies, in fine B.W.)- (Rb. 
Brussel, 22 april 1991, T.B.B.R., 1992, 55, noot Sosson, J.; Rb. Brussel, 10 
mei 1988, Jur. Liege, 1989, 128; Rb. Brussel, 9 februari 1988, Jur. Liege, 
1990, 476; Rb. Brussel, 5 april 1988, Jur. Liege, 1988, 685; Rb. Brussel, 
15 december 1987, Jur. Liege, 1988, 365, T.B.B.R., 1989, 76). Ook de 
mogelijke vervanging van de voogd ad hoc gebeurt op identieke wijze (Luik, 
13 februari 1990, Jur. Liege, 1990, 1221). 

In afwachting van de aanduiding door de voorzitter wordt de procedure 
geschorst (Luik, 14 juni 1988, Jur. Liege, 1989, 126). 

4. Onderzoeksmaatregelen 

364. Inzake betwisting van vaderschap door tegenbewijs wordt een onder
scheid gemaakt tussen het rechtstreekse en het onrechtstreekse bewijs. 

Het bewijs is rechtstreeks wanneer aangetoond wordt door een bloedonder
zoek of enig ander onderzoek volgens beproefde wetenschappelijke metho-
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des, dat er geen genetische band is tussen de echtgenoot en het kind 
(genetische vingerafdruk, onderzoek dat leidt tot het besluit van mannelijke 
steriliteit, enz .... ). 

Dat onderzoek kan bevolen worden op verzoek van de aanlegger, van de 
verweerder of zelfs ambtshalve opgelegd worden door de rechtbank (art. 
331octies B.W.). Zoals vermeld kan de rechter zelfs ambtshalve, een bloed
onderzoek of enig ander onderzoek gesteund op wetenschappelijke be
proefde methodes bevelen (Rb. Aarlen, 20 november 1987, Jur. Liege, 
1987, 1554: in casu worden de door de partijen overlegde medische getuig
schriften die het verschil in bloedgroep dienen te staven tussen de vader en 
het te ontkennen kind door de rechtbank als onvoldoende beoordeeld zoqanig 
dat bijkomend door de rechter een bloedonderzoek wordt bevolen). Een van 
deze nieuwe bewijstechnieken, de genetische vingerafdruk, maakt het moge
lijk om in alle gevallen negatief uitsluitsel te geven over het bestaan van een 
biogenetische band. Dit betekent dat in een meerderheid van gevallen de 
waarschijnlijkheid van het ouderschap kan worden aangetoond (Vlietinck, R. 
en Van Den Berghe, H., ,Genetisch ouderschapsonderzoek, principes en 
wetenschappelijk bewijs, in Het nieuwe afstammingsrecht, Senaeve, P. (ed.), 
o.c., 351-398). 

M.b.t. artikel 33locties B.W. is het echter betwist of een bloedproef kan 
worden geweigerd en of daaruit besluiten mogen afgeleid worden. Ten deze 
client rekening gehouden te worden met het arrest van het hof van Cassatie 
van 7 maart 1975 (Pas., 1975, I, 692), waarin het onderscheid wordt 
geformuleerd tussen enerzijds het gerechtelijk bevel tot een bloedonderzoek 
en anderzijds de verplichting het te ondergaan. Ret bevel kan worden 
gegeven, maar de uitvoering kan niet bij dwanguitoefening op de persoon 
worden verwezenlijkt (Rb. Aarlen, 20 november 1987, Jur. Liege, 1987, 
1554). Anderzijds stelt de rechtbank van eerste aanleg van Luik, dat de 
weigering van de man en dit zonder geldige reden, zich te onderwerpen aan 
een bloedonderzoek een feitelijk vermoeden van vaderschap doet ontstaan, 
zelfs al is dit niet wettelijk voorzien (Rb Luik, 13 januari 1989, Jur. Liege, 
1989, 458, noot Panier, C.; in dezelfde zin Heyvaert, A., l.c., artikel 331oc
ties 2-5 B.W.; De Page, H. en Masson, J.P., o.c., II, 2, 942, nr. 988). In 
dezelfde zin stelt het hof van beroep te Gent dat de niet-gemotiveerde 
weigering van de echtgenoot van de moeder om zich te onderwerpen aan 
een bloedonderzoek toch als een element van feitelijk vermoeden van niet
vaderschap in aanmerking kan worden genomen, indien andere aanwijzingen 
in dezelfde richting gaan (Gent, 2 mei 1991, R.W., 1991-92, 233). 

De vraag van de echtgenoten om, in het kader van een procedure tot 
betwisting van vaderschap, de geneesheer, bij wie zij patient zijn, te ver
plichten het medisch dossier- waaruit het niet-vaderschap zou blijken
over te leggen, kwam, in de ogen van de rechtbank van eerste aanleg te 
Aarlen als gegrond voor (Rb. Aarlen, 6 maart 1992, J.T., 1992, 642; T.B.B.R., 
1993, 831; zie ook Vandenberghe, A., Van Broeckhoven, C. en Heyvaert, A., 
,De genetische vingerafdruk en zijn betekenis in het nieuwe afstammings-
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recht' ', R. W, 1986-87, 2553 e.v.; over de draagwijdte van artikel 331octies, 
zie Heyvaert, A., ,Vaderlijke afstamming buiten het huwelijk' ', in Senaeve, 
P. (ed.), Het nieuwe afstammingsrecht, Leuven, Acco, 1987, 168, m. 224 
e.v.). 

Aangezien de exceptio plurium en het kennelijk wangedrag van de moeder 
niet meer als afdoend tegenbewijs toepasselijk zijn, wint de bewijsvoering op 
basis van een genetisch bloedonderzoek aan belang, vooral wanneer het 
getuigenbewijs geen uitsluitsel biedt over het vaderschap van de vermoede 
vader (Rb Brussel, 26 januari 1988, T.B.B.R., 1989, 398). 

Ben medisch getuigschrift, waarin wordt vastgesteld dat de echtgenoot van 
de moeder en het kind twee verschillende bloedgroepen hebben, is onvol
doende om het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot te weerleggen. 
Alleen de bloedproef maakt een afdoend bewijs uit (Rb. Aarlen, 20 novem
ber 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 248-250). 

Het is nu reeds technisch mogelijk op weefsels en in beenmerg D.N.A.
moleculen af te nemen en door een analyse ervan de D.N.A.- ,cartografie" 
van een overledene vast te stellen. Door die cartografie te vergelijken met de 
resultaten van het onderzoek van het bloed dat bij een kind en zijn moeder 
werd afgenomen (door de P.C.R.-methode), kunnen wetenschappelijke re
sultaten worden bekomen die gelijkwaardig zijn met die van een bloed
onderzoek op levende wezens. Ook zo'n onderzoek kan door de rechtbank 
b_evclen_wQrde1l(R_Q. Naiilen, 2 december 1992, Jur. Liege, 1993, 593, noot 
Panier, C., ,L'expertise genetique post mortem''). - ·-- -··· ·- -.. 

366. Het bewijs inzak:e betwisting van vaderschap is zoals vroeger, omecht
streeks, wanneer aangetoond wordt dat geen gemeenschap heeft kunnen 
plaatshebben tijdens de wettelijke conceptieperiode, door verwijdering, door 
enig ongeval, enz .... (Senaeve, P., o.c., 1987, 83 e.v.). Ben lange feitelijke 
scheiding gepaard gaande met een concubinaat (Brussel, 10 november 1971, 
Pas., II, 1972, 14; J.T., 1972, 467; Rb. Aarlen, 27 november 1987, Jur. Liege, 
1987, 1554) wordt ook aanvaard. Indien uit getuigschriften van woonst van 
de moeder en van haar echtgenoot blijkt dat zij reeds voor de wettelijke 
conceptieperiode afzonderlijke woonplaatsen hadden, dan is de vordering tot 
betwisting van vaderschap gegrond voor zover er geen feitelijke hereniging 
of toenadering heeft plaatsgehad tussen de echtgenoten (Rb. Luik, 23 maart 
1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 198). 

5. Bezit van staat 
a. Algemeen 

367. Het belang van het begrip bezit van staat is in het nieuwe afstammings
recht behoorlijk toegenomen: enerzijds fungeert het als een mogelijk be
wijsmiddel, anderzijds is het een grond van ontoelaatbaarheid bij de meeste 
vorderingen tot betwisting van de afstamming. 

Is het bezit van staat in overeenstemming met de vaderschapsregel dan is 
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zowel de erkenning door een andere man, als het onderzoek naar vaderschap 
tegen een andere man onmogelijk. Daarentegen is de vordering tot vaststel
ling van het vaderschap tegen de overleden vader gegrond indien het bezit 
van staat in zijnen hoofde vaststaat (Rb. Aarlen, 19 april1991, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1991, 388). 

b. Gegevens en kenmerken 
368. Om van een deugdelijk bezit van staat van kind van een vader of een 
moeder te gewagen stelt de rechtspraak een aantal vereisten. Er dienen 
voldoende betekenisvolle feiten worden aangevoerd die wijzen op de ver
houding vader en kind ofwel moeder en kind. Met alle feiten en gedragingen 
kan rekening worden gehouden, maar gei"soleerd beschouwd is elk afzon
derlijk feit zonder waarde. Tevens dienen deze naar aantal en belang door de 
feitenrechter als voldoende te worden beschouwd. Belangrijk is tevens dat de 
elementen slechts betekenisvol worden geacht wanneer de gedragingen van 
de man of vrouw niet kunnen verklaard worden vanuit een andere hoedanig
heid dan die van vader en moeder. Hiermee wordt bedoeld dat indien een 
persoon een bepaald kind als bet zijne opvoedt en dit gebeurt op basis van 
een gerechtelijke beslissing die de aanloop vormt van een adoptie, er geen 
bezit van staat is. 
Het bezit van staat van kind van een bepaalde moeder of vader dient 
voortdurend te zijn. Nochtans houdt dit niet noodzakelijk in dat het bezit 
van staat ononderbroken moet zijn. Soms aanvaardt de rechtspraak zelfs een 
minimale duur, bijvoorbeeld wanneer het te recente overlijden van de 
betrokken ouder de eis dat de feiten zich over een langere periode dienen 
uit te strekken onmogelijk maakt en voor zover dater voldoende aanwijzin
gen zijn dat zonder dit onverwachte overlijden de aanwezige feiten zich 
zouden hebben voortgezet. 
Tenslotte dienen alle aanwijzingen convergerend te zijn: dat houdt in dat 
geen enkel positief feit de beweerde staat mag tegen~preken of nog dat de 
aangevoerde staat niet dubbelzinnig mag zijn. 

c. Toepassingen in de rechtspraak 
369. De wijze waarop de rechtspraak het begrip inhoudelijk heeft ingevuld 
wordt thans naar aanleiding van een aantal procedures tot onderzoek naar het 
vaderschap nader bekeken. 
Met precisering nopens het begrip bezit van staat stelt de rechtbank van 
eerste aanleg te Nijvel in een zaak tot onderzoek naar het vaderschap tegen 
een overleden man, die evenwel minstens vanaf de leeftijd van zes jaar had 
samengewoond met de moeder van het kind, dat de vaststelling van de 
afstamming ten overstaan van de biologische vader mogelijk is, indien het 
kind een bezit van staat heeft, ofwel doordat de man zich als vader heeft 
gedragen ten overstaan van het kind en hij ook door de familie als dusdanig 
werd aangezien. In dit geval stelt de rechtbank van eerste aanleg het bezit van 
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staat vast, want de vaststelling dat de man gedurende de eerste levensjaren 
van het kind uit voorzichtigheid, t.t.z. om zijn echtscheiding niet te verliezen 
enkele voorzorgen had genomen, doet geen afbreuk aan een bezit van staat 
dat voortdurend is, rekeninghoudende met tal van elementen gespreid over 
een langere periode die daartoe door de eiser worden aangevoerd (Rb. Nijvel, 
14 december 1990, J.T., 1991, 525). 

In een vergelijkbare zaak wordt door de rechter nog een argument voor de 
aanwezigheid van het bezit van staat gevonden in de vaststelling dat de man 
het kind steeds als het zijne had beschouwd en hij in de procedure tot 
betwisting van vaderschap _van de echtgenoot van de moeder zelfs was 
opgetreden als voogd ad hoc (Rb. Aarlen, 19 april 1991, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1991, 388). Ook de rechtbank van eerste aanleg te Luik besloot tot het 
bestaan van het bezit van staat, aangezien de man had samengewoond met de 
moeder van v66r het begin van het tijdvak van verwekking tot op het 
ogenblik dat het kind twee jaar was (Rb. Luik, 17 mei 1991, T.B.B.R., 
1992, 77). 

In een ander concreet geval overleed de vader binnen de vijftien dagen na de 
geboorte van het kind. Het bezit van staat wordt door de rechter aangenomen 
op basis van documenten en getuigenverhoren waaruit genoegzaam bleek dat 
deze man een hechte band had met de moeder van het kind. De overledene en 
de moeder leefden reeds ruim tien jaar samen, de overledene manifesteerde 
zich oQk a1JijdellJ> de zw~11g~rschap_ als de verwekker van het kind, tevens 
was hij aanwezig bij de bevalling en bezocht hij het kind op regelinatige 
tijdstippen in het ziekenhuis en dit tot aan de dag van zijn accidenteel 
overlijden. Zelfs indien al deze aangevoerde feiten zich in een korte tijd
spanne hebben voorgedaan, als gevolg van een accidenteel overlijden van de 
vader, blijven deze nietternin zo overtuigend dat de korte tijdspanne waarin 
zij zich afspeelden in geen geval een beletsel kan zijn om een deugdelijk 
bezit van staat te aanvaarden (Rb. Luik, 14 september 1990, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1991, 200). In een andere zaak werd een onderzoek naar het vader
schap gevoerd tegen een overleden man die in Zai"re meer dan tien jaar met 
een Zai"rese vrouw had samengeleefd en met haar drie kinderen had. Het 
bezit van staat werd door de rechter aanvaard op grond van documenten 
waarin kon worden vastgesteld dat de Zai"rese autoriteiten aan de man een 
droit de paternite hadden toegekend over zijn natuurlijke kinderen, dat 
dezelfde kinderen steeds zijn naam hadden gedragen, dat de man deze altijd 
als zijn kinderen behandeld had en hij tevens bij het aanvragen van een 
paspoort en een visum voor Belgie vermeld had dat het hier wel degelijk om 
zijn kinderen ging en hij zich meteen borg stelde voor hun verblijfkosten in 
ons land (Luik, 29 april1991, Rev. Reg. Dr., 1992, 407 en een tussenarrest 
Luik, 19 maart 1990, Rev. Reg. Dr., 1992, 405). 

De rechtbank van eerste aanleg van Gent onderzocht, naar aanleiding van een 
procedure tot onderzoek naar het vaderschap ten aanzien van een overleden 
man, aan de hand van de feitelijke elementen eigen aan de zaak, of de 
klassieke componenten van het bezit van staat, namelijk nomen, fama et 
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tractatus ook daadwerkelijk aanwezig waren. Na een grondig onderzoek van 
het voorgelegde feitenmateriaal komt de rechtbank tot het besluit dat alles 
wijst op een deugdelijk bezit van staat, te meer omdat aile componenten 
(nomen, fama et tractatus), die in de wet slechts ten exemplatieven titel zijn 
opgenomen, in casu aanwezig waren, en het bezit van staat voortdurend was 
geweest, tot aan de dag van het overlijden van de man (Rb. Gent, 21 maart 
1991, T.G.R., 1992, 11). 

De componenten van het bezit van staat zoals deze voorkomen in artikel 
33lnonies B.W. zijn enkel exemplatief. Dit betekent dat men de zes compo
nenten die opgesomd zijn in de wet niet allemaal dient te bewijzen. Nood
zakelijk is evenwel dat er voldoende betekenisvolle feiten voor de staat van 
kind van een bepaald persoon worden aangevoerd. Zo bijvoorbeeld kan de 
voorlegging van de geboorteakten van de kinderen het hofvan beroep in staat 
stellen te onderzoeken of het bezit van staat ten aanzien van de vader 
vastgesteld is (Luik, 19 maart 1990, Rev.Reg.Dr., 1992, 405, noot Sosson, 
J.: maar bij ontstentenis van overlegging van voomoemde documenten kan 
het hof van beroep dit onderzoek niet voeren). 

In een procedure tot onderzoek naar het vaderschap ingsteld na het overlijden 
van de beweerde vader stelde de rechter bezit van staat vast op grand van de 
volgende overwegingen: dat deze man tot aan zijn overlijden, namelijk 
gedurende een periode van negentien jaar met de moeder heeft samenge
leefd, dat het kind dat geboren werd na ongeveer twee a drie jaar samen
wonen, steeds in dit feitelijk gezin is opgegroeid, dat de man naar de 
buitenwereld toe, zich steeds gedragen heeft als de vader van het kind, dat 
hij het kind ook daadwerkelijk als het zijne beschouwde en heeft opgevoed 
en dat hij op zijn beurt door het kind als vader werd aanzien (Rb. Mechelen, 
31 maart 1992, (onuitg.), A.R. 29.253 en geciteerd door Senaeve, P., o.c., 
1993, 83, nr. 140). 

In een andere tach wei bijzondere zaak stelde een moeder van een kind dat 
onder de Pater is est-regel viel (volgens artikel323 B.W.) een onderzoek naar 
het vaderschap in tegen de gehuwde man waarmee ze sinds ongeveer vijf 
maanden voor de geboorte officieel samenleefde. Op basis van de gevoerde 
echtscheidingsprocedure, de getuigschriften van woonst en de schriftelijke 
verklaringen van personen die stelden dat de man waarmee de vrouw samen
leefde zich gedroeg als de werkelijke vader van het kind, gaf de rechtbank 
een tweeledig antwoord: zij stelde aan de ene kant, dat er geen bezit van staat 
was ten aanzien van de echtgenoot (toelaatbaarheidsvoorwaarde van art. 323 
B.W.), terwijl zij aan de andere kant een deugdelijk bezit van staat vaststelde 
ten aanzien van de man waarmee de moeder samenwoonde ( op grand van het 
bewijs van genetische band volgens het artikel324, eerste lid B.W.) (Zie: Rb. 
Bergen, 26 september 1990, Jur. Liege, 1992, 552, noot Sasson, J.). 

In een erkenningsprocedure gevoerd door een man tegen de wil van de 
moeder in overeenkomstig artikel 319, § 3 B.W., accepteerde het hof van 
beroep te Luik op soepele wijze het daadwerkelijk bestaan van het bezit van 
staat in hoofde van de verzoeker-erkenner, met name, omdat de verzoeker-
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erkenner drie jaar had sarnengeleefd met de moeder van het kind, naderhand 
met haar was gehuwd en het kind in kwestie geboren was precies na een jaar 
samenleven. Niet lang na het huwelijk waren de beide echtelieden uit elkaar 
gegaan waarop de man dadelijk een procedure had ingezet met het oog op het 
verkrijgen van de instemming tot erkenning van het kind. Tevens had de 
moeder van het kind ooit aan de rijkswacht verklaard dat de verzoeker
erkenner daadwerkelijk de echte vader was van haar kind (Luik, 30 juni 
1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 235). 

370. In vorderingen tot betwisting van de vaderlijke of moederlijk erkenning 
van een ldnd wordt het bezit van staat in de rechtspraak als volgt ingevuld. 
Het voortdurend aspect van het bezit van staat kan aangetoond worden door 
feiten die, te samen of afzonderlijk, de betrekking van afstamming aantonen. 
Het bezit van staat dat door de aangevoerde feiten wordt bewezen moet 
voortdurend zijn. In een bepaalde zaak legde een manop 2 september 1987 
bij de vrederechter een verzoekschrift neer overeenkomstig artikel 319, § 3 
B.W. met het oog op het bekomen van een vervangende instemming tot 
erkenning van een kind dat vijf jaar voorafgaandelijk aan deze procedure 
geboren was uit een vrouw met wie hij gedurende vele jaren had samen
geleefd. Amper zes dagen later wordt het kind en dit met instemming van de 
moeder erkend door een andere man met wie zij, nog eens vier dagen later 
huwt. Hierop aansluitend betwist de eerste man de erkenning van de echt
genootvan-de-moeder;-Baaromtrent-werpen-deerkenner---de moeder-samen
met de voogd ad hoc - het bezit van staat in hoofde van de erkenner op, als 
grond van ontoelaatbaarheid van deze betwisting. De rechtbank van haar 
kant formuleert een tweeledig besluit, enerzijds stelt zij dat de eerste man 
zowel gedurende het wettelijk tijdvak van verwekking als nadien nog 
gedurende twee jaar na de geboorte heeft samengewoond en een feitelijke 
relatie heeft gehad met de moeder, en anderzijds, dat de tweede man slechts 
is gaan samenwonen met de vrouw op een ogenblik dat het kind reeds vier 
jaar was geworden. Bovendien heeft het kind tot aan de erkenning steeds de 
naam van zijn moeder gedragen. Voor de rechtbank is het aldus duidelijk 
dat in hoofde van de man-erkenner geen deugdelijk bezit van staat kan 
worden vastgesteld, aangezien dit manifest niet voortdurend was geweest 
(Rb. Aarlen, 14 oktober 1988, fur. Liege, 1989, 130, T.B.B.R., 1989, 404). 
Het bezit van staat zou bestaan in overeenstemmende en voortdurende 
elementen. De vordering strekkende tot de vernietiging van de erkenning 
is toelaatbaar indien er geen overeenstemmende en voortdurende elementen 
bestaan om het bezit van staat van het kind ten aanzien van de erkenner, in de 
zin vanartikel331nonies B.W., aan te tonen (art. 330, § 2, lid2B.W. -en in 
de rechtspraak: Bergen 1 maart 1990, Pas., 1990, II, 178). In bovenstaand 
geval was er geen continu'iteit gedurende een bepaalde periode, van elemen
ten die van aard zijn een deugdelijk bezit van staat te doen ontstaan in hoofde 
van de nieuwe juridische en feitelijke vader. Van zodra geen overeenstem
mende, voldoende en aanhoudende elementen bestaan om een werkelijk 
bezit van staat in de zin van artikel 330nonies aan te tonen, moet de grond 
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van niet-toelaatbaarheid vermeld in artikel 330, § 2, tweede lid van het 
nieuwe artikel 330 worden verworpen (zie ter zake Bergen, 1 maart 1990, 
Pas., 1990, II, 178). Het bezit van staat moet voortdurend en ondubbelzinnig 
zijn, criteria waaraan de loutere opvoeding van een kind niet voldoet. De 
erkenner beroept zich dan ook ten omechte op het bezit van staat om de 
betwisting van de erkenning door de biologische vader van het kind tegen te 
gaan _(Luik, 22 januari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 385; Bergen, 
4 februari 1992, J.T., 1992, 313: waar het aangevoerde bezit van staat 
omwille van zijn dubbelzinnigheid en gebrek aan continulteit wordt afge
wezen). Het zich gedurende een zekere tijd als vader gedragen ten overstaan 
van een kind door de man-erkenner, die niet de biologische vader is terwijl 
laatstgenoemde ook in een bepaalde periode als vader werd aangezien -, 
kan in toepassing van artikel 330, § 2 B.W. niet als een bezit van staat 
ingeroepen worden. Het bezit van staat moet beoordeeld worden ongeacht 
het belang van het kind. 

371. Tevens is vereist dat aile aanwijzingen converge rend zijn, wat betekent 
dat geen enkel positief feit de beweerde staat van kind van een bepaald 
persoon mag tegenspreken. Daarentegen is het zich gedurende een zekere 
tijd als vader gedragen ten overstaan van een kind door de man-erkenner, die 
weliswaar niet de biologische vader is, en dit terwijl deze laatste ook in een 
bepaalde periode als vader werd aanzien, in toepassing van het artikel 330, 
§ 2 B.W. onvoldoende om als een bezit van staat ingeroepen worden. Er kan 
slechts van een bezit van staat sprake zijn als er voldoende overeenstem
mende aanwijzingen zijn, die in de tijd worden voortgezet, zodat hieruit een 
ondubbelzinnig vermoeden van vaderschap kan worden afgeleid. Het bezit 
van staat kan in ieder geval niet voortdurend zijn geweest, aangezien het kind 
in zijn eerste levensjaren beschouwd werd als het kind van de eerste 
erkenner, die het kind tot aan de breuk met de moeder, op een ogenblik 
dat het kind vier jaar was, als het zijne had beschouwd en opgevoed en dat hij 
via gerechtelijke beslissingen zich op zijn daadwerkelijk vaderschap had 
gesteund om een omgangsrecht met het kind te bekomen. Maar tevens is het 
bezit van staat dubbelzinnig, doordat de moeder nog na de erkenning door de 
tweede man in een procedure inzake het omgangsrecht van de eerste man 
verwikkeld was geweest, zonder dat zij van deze tweede erkenning gewag 
had gemaakt. Tenslotte stelt de rechtbank - en dit met verwijzing naar een 
bijdrage van Prof. M.Th. Meulders-Klein -, dat het niet mogelijk is om via 
een vrije interpretatie van het begrip bezit van staat, de actuele situatie 
waarin de erkenner dagdagelijks zijn affectie en zijn materiele en morele 
zorg voor het kind betoont, gelijk te stellen met een daadwerkelijk bezit van 
staat (Rb. Luik, 23 februari 1990, Pas., 1990, III, 98, noot F.B., Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1991, 187). 

Ben andere- eerder opmerkelijke zaak- is deze waarbij een Belgische 
dame op 15 maart 1988 voor een Belgische ambtenaar van de burgerlijke 
stand een op 4 oktober 1986 geboren kind van Indische afkomst had erkend. 
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Deze dame had het kind met het oog op de valle adoptie vanuit Indie naar 
Belgie laten overkomen. Er doken echter allerlei problemen van procedurele 
aard op met betrekking tot de valle adoptie, zodanig dat zij zich - mede 
door een slecht advies - liet overhalen om het kind te erkennen om alsnog 
de moeilijke adoptieprocedure te omzeilen. Op vordering van het openbaar 
ministerie wordt de erkenning nietig verklaard. Het hof van beroep besliste in 
deze zaak dat het geheel aan feiten en gedragingen die de vrouw had 
ingeroepen als elementen van het bezit van staat niet het voortdurend 
karakter hadden als vereist door het artikel 331nonies, eerste lid B.W. en 
bovendien dit eerder gegevens waren van de gerechtelijke beslissing van de 
Indische rechter die haar en haar echtgenoot het kind had toevertrouwd dan 
wel uitingen van haar moederschap ten aanzien van het kind (Antwerpen, 
27 februari 1991, (onuitg.), A.R. 297/90, aangehaald door Senaeve, P., l.c., 
1993, 87, nr. 148). 

In een andere niet gepubliceerde zaak werd de eenzijdige erkenning door een 
man gedaan na het overlijden van de moeder, betwist door de voogd van het 
kind op grand van artikel 319, § 4, derde lid e.v. B.W. Ambsthalve wordt 
door de rechter de vraag opgeworpen of in casu er geen bezit van staat 
aanwezig was waardoor de vordering ontoelaatbaar zou worden (Antwerpen, 
30 november 1988, ( onuitg.), A.R. 984/88, aangehaald door Senaeve, P., l.c., 
1993, 86, nr. 147, eerste §). De man-erkenner riep in dat hij vanaf het 
wettelijk tijdvak van de verwekkingtot ophetmomentdathet kind_vijf jaar 
was, met de moeder en met het kind een feitelijk gezin had gevormd. Voor de 
rechter zijn deze gegevens echter onvoldoende en tonen zij onvoldoende aan 
dat de man ten aanzien van het kind effectief de rechten en plichten heeft 
uitgeoefend die volgen uit de vaderlijke afstamming, vooral omdat sommige 
gegevens er op wijzen dat de man veeleer het gezelschap van de moeder 
wenste op te zoeken dan dat van het kind. Bovendien stand vast dat toen het 
kind vijf jaar was, er een breuk ontstaan is tussen de man en de moeder 
waarop deze laatste met het kind bij haar ouders is gaan wonen tot aan haar 
overlijden, anderhalf jaar nadien. Nochtans blijkt uit niets dat in deze peri ode 
de man enige affiniteit betoond had voor het kind. Slechts twee, door het 
zevenjarige kind na het overlijden van zijn moeder aan de man gestuurde 
postkaarten, kunnen niet van aard zijn om op een doelmatige wijze aan te 
tonen dat de man zijn aan de vaderlijke afstamming verbonden rechten en 
plichten vervuld heeft, zodat de grand van ontoelaatbaarheid door het hof 
wordt afgewezen (Antwerpen, 22 maart 1989, (onuitg.), A.R. 984/88, aan
gehaald door Senaeve, P., l.c., 1993, 86-87, nr. 147). In een volgende casus 
besluit het hof tot de ontstentenis van een deugdelijk bezit van staat in hoofde 
van de erkenner omdat het beweerde bezit van staat reeds ter discussie stand 
voor de erkenning die zij zou bevestigen, dit rekening houdende met de 
vroeger door de biologische vader ingestelde procedure. Er kon niet besloten 
worden tot een volwaardig bezit van staat omdat het samenwonen van de 
moeder met de erkenner en zijn houding ten opzichte van het kind op het 
ogenblik van de erkenning van al te korte duur was. Tenslotte oordeelde het 
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bof dat bet bezit van staat niet kan worden verworven enkel en aileen op 
grond van feitelijke gedragingen die zicb afspelen hangende de procedure die 
juist tot doel heeft de betreffende staat te betwisten (Gent, 4 december 1992, 
(onuitg.), A.R. 41.078/90 eveneens aangebaald door Senaeve, P., l.c., 1993, 
88-89, nr. 151). 

Enkel in een uitspraak, naar aanleiding van een betwisting van een erkenning 
wordt een deugdelijk bezit van staat aanvaard. Een kind geboren in 1954 uit 
een ongebuwde moeder werd in 1961 erkend door een man, daarna werd bet 
kind gewettigd door een opvolgend huwelijk van de erkenner met de moeder 
van bet kind. In 1989 vervolgt bet kind de vernietiging van de toenmalige 
erkenning en wettiging wegens de bewezen strijdigbeid met genetische 
waarbeid. Achtereenvolgens onderzoekt de recbtbank of de klassieke com
ponenten van het bezit van staat in hoofde van de erkenner, nomen, fama en 
tractacus, aanwezig zijn. Volgens de rechtbank is bet bezit van staat in ruime 
mate aanwezig vanaf de erkenning, en tevens is het voortdurend karakter 
ervan voldoende vaststaand. Evenwel gaat de rechtbank niet expliciet in op 
het feit dat volgens de eigen vaststellingen, het bezit van staat onbestaande 
was gedurende de eerste levensjaren van bet kind (Rb. Gent, 21 mei 1992, 
( onuitg.), A.R. 886/89 eveneens aangehaald door Senaeve, P., I.e., 1993, 88, 
nr. 150). 

6. Termijnen in het nieuwe afstammingsrecht 
a. De gemeenrecbtelijke termijn in afstammingszaken 

372. Luidens artikel 33lter B.W. is de duur van de gemeenrecbtelijke 
termijn inzake afstammingszaken vastgesteld op dertig jaar. Aldus komt 
aan bet vroegere beginsel van onverjaarbaarheid van de vorderingen een 
einde. 

Deze nieuwe termijn dient te worden toegepast op alle vorderingen tot 
inroeping van staat en tot betwisting van staat, tenzij de wet zelf een kortere 
termijn bepaalt (art. 331ter B.W. samen met art. 332, vierde lid, art. 332ter, 
tweede lid en art. 319, §vier, derde lid B.W.). 

Over het wezen van de termijn van artikel 33lter B.W. is de recbtsleer bet 
niet eens. In de rechtspraak beeft deze discussie zicb nog niet geexpliciteerd. 
In de marge dient wel een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel vermeld te worden waarin deze een vordering ingsteld in 1986 door 
een kind geboren in 1947 ontoelaatbaar beeft verklaard op grond van verja
ring volgens artikel 331ter B.W. (nieuw). In de veronderstelling dat de 
rechtbank de mogelijkheid van scborsing van de termijn tijdens de minder
jarigbeid van het kind in overweging zou bebben genomen (wat zij in casu 
niet deed), zou de vordering slecbts verjaard zijn in 1998 wanneer de termijn 
een aanvang zou genomen hebben bij de geboorte van te kind (Rb. Brussel, 
8 april 1988, T.B.B.R., 1989, 263). 

373. Volgens een eerste stelling in de recbtsleer betreft bet hier een ver-
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valtermijn, volgens welke de gronden inzake scborsing geen toepassing 
vinden (zie ter zake Heyvaert, A., l.c., losbl., art. 331ter B.W., nr. 1; 
Vieujean, E., ,Le nouveau droit de la filiation", Ann. Dr. Liege, 1987, 
129, nr. 39; Gerlo, J., ,De afstamming langs moederszijde en vaderszijde", 
in Baeteman, G. (ed.), Afstamming en Adoptie, o.c., 105, nr. 115). 

Volgens een meerderbeidsstelling in de recbtsleer gaat bet hier ecbter om een 
ecbte verjaringstermijn, te meer omdat de wet zelf in casu spreekt over 
vorderingen die verjaren (zie hiervoor: Baeteman, G., ,De vaststelling van 
de afstamming van moederszijde en vaderszijde' ', T.B.B.R., 1987, 24, nr. 39 
alsook De Page, H. en Masson, J.P., o.c., II, 2, 945, nr. 993 en De Gavre, J., 
,Reflexions sur la prescription des actions en matiere de filiation'', Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1992, 471-472, nr. 8; Mellaerts, J., l.c., 1991, 1150, nr. 20). 

Dit leidt ondermeer tot de toepassing van bet gemeenrecbtelijk artikel 2252 
B.W., wat impliceert dat ten aanzien van bet kind de termijn wordt gescborst 
tijdens zijn minderjarigbeid. In bet Franse recbt, namelijk in bet artikel311, 7 
van de Franse Code Civil wordt duidelijk gesteld dat deze termijn een ecbte 
verjaringstermijn is. Dit werd onlangs nog bevestigd in de Franse recbtspraak 
door bet bof van Cassatie (Cass. (Fr.), 10 januari 1990, Dalloz, 1990, 193, 
noot van Huet-Weiller, D.). 

Het instellen van een verjaringstermijn noodzaakt tevens de vaststelling van 
een duidelijk vertrekpunt. Inzake bet gerecbtelijk onderzoek van moeder
scbap en of vaderscbap met name ten aanzien van de recbtsvorderingen tot 
inroepingvari staat, begint de teri:llijn te Iopen-vaiiaf de-dag waaroj:>het Kind
bet bezit van staat dat bet inroept wordt ontzegd (art. 331ter B.W.). Volgens 
de klassieke interpretatie wordt hiermee bedoeld vanaf de geboortedag van 
bet betrokken kind (Meulders-Klein, M.T., ,La reforme du droit de la 
filiation en Belgique", Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 41, nr. 70; Heyvaert, 
A., l.c., 1987, 156 en 191, nrs. 213 en 290; Baeteman, G., o.c., T.B.B.R., 
1987, 24, nr. 39; Senaeve, P., ,De afstamming langs moederszijde", in Het 
nieuwe afstammingsrecht, Senaeve, P. (ed.), 50, nr. 41; Senaeve, P., l.c., 
1993, 59-62, nrs. 89-93). Deze visie wordt gestoeld op de overweging dat bet 
kind ten aanzien van de betrokken ouder (naargelang een onderzoek naar bet 
moederscbap of bet vaderscbap wordt ingesteld) nooit de staat beeft gebad 
die bet nu inroept, ongeacbt of bet kind ten aanzien van de ouder een bezit 
van staat beeft of gebad beeft (zie: Rb. Brussel, 8 april1988, T.B.B.R., 1989, 
263). 

374. Volgens een nieuwe interpretatie moet de wettekst begrepen worden 
met inacbtneming van bet begrip bezit van staat. Meer in bet bijzonder dient 
een onderscbeid te worden gemaakt naargelang bet kind al dan niet een bezit 
van staat beeft. Heeft bet kind een bezit van staat ten aanzien van een vrouw 
of van een man dan begint de dertigjarige termijn tegen bet kind slecbts te 
lopen vanaf bet ogenblik waarop een einde aan bet bezit van staat zou zijn 
gekomen. Bij ontstentenis van bezit van staat van bet kind ten aanzien van de 
man of de vrouw, begint de verjaringstermijn te lopen vanaf de dag van de 
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geboorte van het kind (De Gavre, J., ,Reflexions sur la prescription des 
actions en matiere de filiation", Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, (465-474), 466, 
nr. 3). 

Deze auteur vindt een bevestiging van zijn stelling in de rechtspraak, name
lijk in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (20 februari 
1990, (onuitg.), A.R. 54.544, geciteerd door De Gavre, J., l.c., 468, nr. 4 en 
tevens behandeld door Senaeve, P., l.c., 1993, 64, nr. 98). In casu, eisten 
verweerders dat de rechter de ingestelde vordering niet toelaatbaar zou 
verklaren op basis van het verstrijken van de dertigjarige verjaringsterrnijn. 
Hierop stelde de rechtbank dat de eisers, zijnde het kind en zijn moeder, om 
de ontoelaatbaarheid op hager vermelde grand te verrnijden, het bewijs 
dienden bij te brengen dat het kind na zijn geboorte het bezit van staat gehad 
heeft van kind van de beweerde vader. In dit vonnis wordt niet ingegaan op 
de problematiek van de al dan niet schorsing van de dertigjarige verjarings
terrnijn wegens rninderjarigheid van de eiser. Dezelfde visie wordt terug
gevonden in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Gent 
(21 maart 1991, T.G.R., 1992, 11). P. Senaeve is dan ook samen met J. De 
Gavre van mening dat de dertigjarige terrnijn, toegepast op de vorderingen 
tot inroeping van staat, slechts aanvangt vanaf het ogenblik dat het kind heeft 
opgehouden een deugdelijk bezit van staat te hebben ten aanzien van die man 
of die vrouw tegen wie een onderzoek tot vaststelling van de afstamrnings
band wordt ingesteld (Senaeve, P., o.c., 1993, 65-66, nr. 100). 

375. Ten aanzien van de vorderingen tot betwisting van staat- met name in 
geval van betwisting van de moederlijke of de vaderlijke erkenning, en de 
betwisting van de moederlijke afstamming voortvloeiend uit de geboorteakte 
-, neemt de dertigjarige verjaringsterrnijn een aanvang vanaf de dag waarop 
het kind in het bezit is gekomen van de betwiste staat. 

376. Een bijzonder probleem stelt de toepassing van deze nieuwe verja
ringsterrnijn naar aanleiding van het onderzoek naar het moederschap en het 
vaderschap in een overgangsrechtelijke situatie. Een vordering tot onderzoek 
naar het vaderschap werd ontoelaatbaar verklaard, omdat de termijn bepaald 
in het oude recht - zelfs in de veronderstelling van een bezit van staat -
verstreek op de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe afstammingswet, 
met name op 6 juni 1987 (Brussel, 20 februari 1990, Rev. Not. B., 1990,402 
e.v.). In een geval van onderzoek naar het moederschap of naar het vader
schap buiten het huwelijk dient toepassing te worden gemaakt van artikel 
119, § 6 van de wet van 31 maart 1987, waarin wordt gesteld dat in de 
veronderstelling dat op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe 
wet de terrnijn die onder de vroegere wet van kracht was voor het instellen 
van de rechtsvordering reeds verlopen was, het vorderingsrecht vervallen 
blijft, zelfs wanneer het artikel331ter B.W. (nieuwe wet) een langere terrnijn 
invoert (zie Herbots, J., o.c., 1987, nr. 499). 

Weliswaar, kan de regeling van artikel 119, § 6 van de wet van 31 maart 
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1987, slecbts toegepast worden wanneer bet vorderingen betreft van onder
zoek naar bet moederscbap of naar bet vaderscbap die onder de vroegere 
wetgeving toelaatbaar waren. Zo bijvoorbeeld, beeft de recbtbank van eerste 
aanleg te Brussel naar aanleiding van een vordering ingesteld door een kind 
tegen zijn overspelige vader, beslist dat rekening boudend met bet feit dat 
dergelijke vordering onbestaande was onder bet oude recbt ( deze vordering 
was uitgesloten op basis van bet vroegere artikel 342, a B.W.), zij evenwel 
niet kan worden bebeerst door de overgangsregel van artikel 119, § 6 van de 
wet van 31 maart 1987, die alleen kan gelden ten aanzien van vorderingen 
die reeds bestonden onder de vroegere afstammingswetgeving. Dit betekent 
dat op deze nieuwe vordering enkel en alleen de nieuw ingevoerde termijn 
van artikel 331ter B.W kan van toepassing zijn (Rb. Brussel, 8 april 1988, 
T.B.B.R., 1989, 263; in zelfde zin Rb. Brussel, 20 februari 1990, ( onuitg.), 
A.R. 54.544, geciteerd door De Gavre, J., l.c., 468, nr. 4 en uitgebreid 
bebandeld door Senaeve, P., l.c., 1993, 73-74, nr. 119). 

377. Een ander probleem beeft betrekking op de mogelijke strijdigbeid van 
bet artikel 341, b B.W. (oud) - dat een strikte vervaltermijn instelde ten 
aanzien van bet onderzoek naar bet moederscbap of naar bet vaderscbap 
buiten bet buwelijk- met bet gelijkheidsbeginsel- (de artikelen 10 en 11 
G.W. en de artikelen 14 juncto 8 van bet E.V.R.M.)- en dit in de mate dat 
bet artikel 341, b B.W. (oud) rekeningboudende met de overgangsregel van 
artikel 119, § 6 van de wet van 31 maart 1987, een buitenhuwelijks kind 
tbans zou beletten een dergelijk onderzoek naar bet moederscbap of naar bet 
vaderscbap te voeren. In deze materie stelde bet bof van beroep te Gent dat 
deze strikte vervaltermijn inzake de toelating tot bet onderzoek naar bet 
vaderscbap van buiten bet buweli jk geboren kinderen, nocb een discriminatie 
op grond van de geboorte deed ontstaan nocb verder in stand bield. V olgens 
bet bof van beroep vindt de inlassing van deze tijdsbeperking steun in 
objectieve en redelijke argumenten, namelijk wanneer aan de ene kant de 
recbten van bet kind dienen te worden geeerbiedigd, dan dienen aan de 
andere kant de recbten van derden evenzeer geeerbiedigd te worden. Het bof 
besluit dan ook dat bet doel van de verschillende wettelijke bebandeling 
geoorloofd is, en er geen onevenredigbeid bestaat tussen de aangewende 
middelen en bet vooropgestelde doel. Volgens bet bof werd deze strikte 
tijdsbeperking precies ingesteld om bet recbt van bet kind op eerbiediging 
van zijn gezins- en farnilieleven te verzoenen met andere door bet E.V.R.M. 
erkende recbten en vrijbeden zodat dit niet strijdig wordt geacbt met artikel 8 
E.V.R.M. (Gent, 2 april 1992, (onuitg.), A.R. 39.084/89 (aangebaald door 
Senaeve, P., o.c., 1993, 74-75, nrs. 120-121). Tegen voormeld arrest werd 
een voorziening in cassatie ingesteld. Op Europeesrecbtelijk niveau dient 
met betrekking tot deze problematiek de klacbt vermeld te worden van een 
Oostenrijkse vrouw, die in 1985 van een kind was bevallen dat twee 
maanden na de geboorte werd erkend door de man waarmee zij toen samen
woonde. In 1991 wilde zij de afstammingsband met de toenmalige erkenner 
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teniet doen om een afstammingsband te vestigen ten aanzien van de man die 
volgens haar de enige echte genetische vader van haar kind was. Een bepa
ling uit het Oostenrijks Allgemeines Biirgerliches Gesetzbuch verhinderde 
haar hiertegen op te komen, aangezien de mogelijkheid voor de moeder en 
van het kind om te reageren tegen de vaderlijke erkenning slechts mogelijk 
wordt gemaakt binnen het jaar te rekenen vanaf het ogenblik dat zij kennis 
hadden van de erkenning. Haar aanklacht voor de Europese Commissie 
betrof dan ook deze korte vervaltermijn waarbinnen zij rechtsgeldig haar 
vordering diende in te stellen, wat volgens haar tevens strijdig was met het 
artikel 8 E.V.R.M. In eerste instantie verwijst de Europese Commissie naar 
het arrest Rasmussen waarin werd gesteld dat de eis van de moeder om de 
afstammingsband van haar kind met de genetische vader te vestigen en die 
met een andere man te vernietigen, ressorteert onder het priveleven en het 
familieleven, beschermd door artikel 8 E. V .R.M. (Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, Rasmussen t!Denemarken, 28 november 1984). De 
Europese Commissie concludeerde vervolgens dat, uit de in het Oostenrijkse 
recht voorziene beperking in de tijd van de mogelijkheid voor de moeder om 
zich te verzetten tegen de vaderlijke erkenning, niet mag besloten worden tot 
een gebrek aan eerbied voor het pri veleven en het familieleven van de vrouw, 
en dat er dienvolgens geen aanduiding is om tot de strijdigheid met het 
artikel 8 E.V.R.M. te besluiten (zie hiervoor: Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens, H. t/Oostenrijk, Verzoek nr. 19.345/92 en voor een 
uitvoerige commentaar: Senaeve, P., o.c., 1993, 75-76, nr. 123). 

b. De duur van de termijn met betrekking tot de vordering tot betwisting van 
het vaderschap van de echtgenoot 

1°. Algemeen 

378. Deze termijn bedraagt zowel in hoofde van de echtgenoot als van de 
moeder een jaar. Waar de vordering tot ontkenning vroeger kon worden 
doorgegeven aan de erfgenamen wordt zulks in de nieuwe wet beperkt tot 
bloedverwanten in opgaande en nederdalende lijn en dit voor zover de man 
zelf reeds overleden was op het ogenblik van de geboorte of overleden is 
terwijl de termijn van eenjaar nog liep. Zij dienen hun vordering in te stellen 
binnen het jaar te rekenen vanaf de dag van het overlijden, wanneer de man 
na de geboorte van het kind overleden is, en te rekenen vanaf de dag van de 
geboorte van het kind wanneer de man v66r de geboorte van het kind 
overleden is (zie art. 332, tweede lid B.W.). Als dusdanig komt dit recht, 
na het overlijden van het kind, aan zijn afstammelingen toe. Deze moeten de 
vordering instellen voor de vijfentwintigste verjaardag van hun ouder (Rb. 
Luik, 10 juni 1988, Pas., 1989, III, 15). Een begonnen rechtsvordering kan 
door de erfgenamen worden voortgezet - tenzij de erflater er afstand van 
heeft gedaan (art. 331quinquies B.W.- Bergen, 4 mei 1988, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1990, 242). 

In toepassing van artikel332, lid 5 B.W. kan de vordering tot betwisting van 
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vaderschap enkel door het kind worden ingesteld tussen zijn achttiende en 
zijn tweeentwintigste jaar, zodat de vordering door zijn wettelijke vertegen
woordiger voor die periode in zijn naam ingesteld, niet ontvankelijk is (de 
rechtspraak is in casu unaniem: Rb. Luik, 10 juni 1988, Pas., 1989, III, 15; 
Rb. Luik, 9 juni 1989, f.T., 1990, 79; Rb. Namen, 8 november 1989, fur. 
Liege, 1991, 1084, (verkort)). Op zijn achttiende verjaardag begint voor het 
kind een termijn van vier jaar te lopen. 

2°. Vervaltermijnen van openbare orde 

379. Uit hun aard zijn deze termijnen met betrekking tot de betwisting van 
vaderschap vervaltermijnen. Als dusdanig zijn deze vast en niet voor verlen
ging vatbaar, ook niet voor de kinderen geboren v66r de inwerkingtreding 
van de wet. Deze zienswijze wordt eensgezind aanvaard; o.m. Brussel, 3 april 
1990, Pas., 1990, II, 194 en Luik, 14 januari 1992, ( onuitg.), A.R. 26.362/91 
en aangehaald door Senaeve, P., o.c., 1993, 41-42, nr. 48) 

Ret betreft hier vervaltermijnen die bovendien van openbare orde zijn. Dit 
heeft ondermeer voor gevolg dat voor de berekening van deze termijnen, 
artikel 53, tweede lid Ger.W. niet toepasselijk is (zie terzake het arrest van 
het hof van beroep van Luik, 14 januari 1992, ( onuitg.), A.R. 26.362/91 
(supra), waar terecht beslist werd dat de vordering tot betwisting van vader
schap uitgaande van de echtgenoot die de geboorteaangifte had gedaan van 
een kind geboren op 17 maart-1989 en waarbij-de vordering-werd ingestdd 
bij dagvaarding op 19 maart 1990, te laat was ingesteld en derhalve diende te 
worden afgewezen, ook al viel de vervaldag van de termijn, met name 
17 maart 1990, op een zaterdag). 

De rechter moet ambtshalve vaststellen dat de vordering te laat werd inge
leid. W anneer het de echtgenoot betreft die de vordering instelt dan wordt 
voormelde regel meer genuanceerd toegepast. Ret kan best zijn dat de man 
de geboorte van het kind slechts veellater ontdekt. Vroeger werd deze regel 
met een zekere soepelheid gei:nterpreteerd, in die zin dat de verweerders, die 
willen ontsnappen aan de betwisting van vaderschap, moeten aantonen dat de 
nuttige termijn verstreken was op het ogenblik van het instellen van de 
vordering, zodat de echtgenoot geenszins moet bewijzen dat hij de termijn 
heeft geeerbiedigd (Luik, 3 mei 1979, fur. Liege, 1978-79, 377). Ook thans, 
onder de nieuwe afstammingswetgeving, lijkt het wel dat een gedeelte van de 
rechtspraak deze ruime interpretatie wenst voort te zetten (Rb. Leuven, 
1 februari 1993, (onuitg.), A.R. 52.150, zie tevens Rb. Brussel, 26 januari 
1993, ( onuitg.), A.R. 749/93: waarin de rechter zonder meer poneert dat de 
vordering ingeleid door de man op een ogenblik dat het kind bijna achttien 
jaar is geworden, toch nog binnen de wettelijke termijn was ingsteld, gege
vens waaromtrent de rechtbank geen verdere uitleg geeft; voormelde be
slissingen werden aangehaald door Senaeve, P., o.c., 1993, 43-44, nr. 52, 
voetnoot (48)). Maar er zijn ook rechters die een eerder aarzelende houding 
aannemen en die zonder dat door verweerders wordt opgeworpen dat de 
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vordering te laat is ingesteld, toch nader ingaan op de feitelijke omstandig
heden waarin de echtgenoot en de moeder leefden voor en na de geboorte van 
het kind. Ze betonen dan wei weer enige soepelheid in het aanvaarden van de 
omstandigheden dat de man geen kennis had van de geboorte van het 
betrokken kind voor de datum die de man zelf opgeeft (Luik, 6 februari 
1990, ( onuitg.), A.R. 23034/89; Brussel, 1 juni 1988, ( onuitg.), A.R. 762/86, 
geciteerd door Senaeve, P., l.c., 1993,43-44, nr. 52, supra voetnoot ( 49)). Dat 
de man kennis heeft gekregen van de geboorte kan bewezen worden door 
middel van getuigenverhoren (Rb. Turnhout, 11 februari 1988, Turnh. 
Rechtsl., 1989, 167 en in beroep bevestigd door Antwerpen, 17 mei 1989, 
Turnh. Rechtsl., 1989, 168). 

3°. Verlenging wegens overmacht 

380. Uitzonderlijk kan de verlenging van de termijn worden toegestaan op 
basis van overmacht, ook al is de verlenging van de termijn wegens uitzon
derlijke omstandigheden in de nieuwe afstarnmingswetgeving niet expliciet 
voorzien. 

De opvatting dat de termijn inzake vaderschapsbetwisting kan verlengd 
worden wegens overmacht werd door het hof van beroep van Antwerpen 
in beginsel aanvaard (28 januari 1992, nr. 345, ( onuitg.), A.R. 3432/90). 
Nochtans stelt datzelfde hof dat de loutere omstandigheid dat de man slechts 
na verloop van de vervaltermijn kennis krijgt van elemcnten omtrent zijn 
mogelijk niet-genetisch vaderschap, niet beantwoordt aan de constitutieve 
bestanddelen van het begrip overmacht (supra en in dezelfde zin: Rb. 
Antwerpen, 1 april 1992, (onuitg.), A.R. 37.488 aangehaald door Senaeve, 
P., l.c., 1993, 48, nr. 62, supra voetnoot (62)). Het hofverwijst tevens naar de 
bepaling van overmacht, die dan enkel kan worden ingeroepen wanneer de 
titularis van de vordering in de absolute onmogelijkheid was de handeling te 
stellen binnen de vervaltermijn door omstandigheden onafhankelijk van zijn 
wil, die hij noch kon voorzien, noch voorkomen terwijl hij nochtans de 
volgehouden intentie had om ze te stellen (zie Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 
904/2 113-114). 

Problematisch is evenwel dat wettelijk geen rekening wordt gehouden met 
het ogenblik waarop de man kennis krijgt van gegevens die wijzen op het 
ontbreken van een genetische verwantschap tussen hem en het kind. Op dit 
ogenblik beroept de man zich vruchteloos op het feit dat hij te laat op de 
hoogte werd gebracht van het feit dat hij niet de genetische vader is van het 
kind van zijn echtgenote (zie: Antwerpen, 28 januari 1992, nr. 345, ( onuitg.), 
A.R. 3432/90; Rb. Antwerpen, 1 april1992, (onuitg.), A.R. 37.488; Rb. Gent, 
31 oktober 1991, (onuitg.), A.R. 1300/91, geciteerd door Senaeve, P., l.c., 
1993, 48, nr. 63, voetnoot (64)). 

In dezelfde zaak stelt de eiser dat het Belgisch afstammingsrecht geen 
rekening houdt met de eventuele te late ontdekking door de echtgenoot 
van de omstandigheden die wijzen op zijn genetisch niet-vaderschap en 
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dat derhalve de vervaltermijn van artikel 332, vierde lid B.W. strijdig is met 
artikel 8 en het gelijkheidsbeginsel (zie de artikelen 10 en 11 G.W. en 14 
juncto 8 van het E.V.R.M.). Die stelling wordt door het hof verworpen 
eensdeels op grond van de vaststelling dat die wetsbepaling geen ongeoor
loofde inmenging van het openbare gezag in het priveleven uitmaakt aan
gezien deze de bescherming van de openbare orde en de bescherming van de 
rechten van het kind beoogt (strijdigheid van artikel332, vierde lid B.W. met 
artikel8 E.V.R.M. (zie: Antwerpen, 28 januari 1992, nr. 345, (onuitg.), A.R. 
3432/90) en anderdeels op grond van de overweging dat voor aile belang
hebbenden de mogelijkheid open staat om dergelijke vordering in te steilen 
en deze vordering voor aile partijen onderworpen is aan een vervaltermijn 
(strijdigheid van artikel 332, vierde lid B.W. met artikel 14 juncto artikel 8 
E.V.R.M.). 

7. Uitwerking van de gerechtelijke beslissingen inzake afstamming 

381. Elke beslissing waarbij een vordering inzake afstamming wordt toe
gewezen moet - omdat berusting niet mogelijk is - betekend worden. 
Artikel 331 § 1 B.W. legt de verplichting op met het oog op publicatie, elk 
exploot van betekening van een vonnis of arrest in eensluidend afschrift 
mede te delen aan het openbaar ministerie bij de rechtsinstantie die de 
betekende beslissing heeft genomen. 

6~ p~hliciteit;0rdtgeoriari18eer<f111 aiiikerT33-§ 2 B~W~:het openbaar 
ministerie moet onverwijld zorgen voor de toezending van het beschikkende 
gedeelte van elk vonnis of arrest waarbij een vordering betreffende de 
afstamming wordt toegewezen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van de plaats waar de akte van geboorte van het kind is opgemaakt of 
overgeschreven en zeker ,na het verstrijken van de termijn van hoger beroep 
of na voorziening in cassatie of in voorkomend geval na de uitspraak van het 
arrest waarbij de voorziening wordt afgewezen' ', in feite nadat het vonnis of 
arrest uitvoerbaar is. Ten deze dient gewezen te worden op het door de wet 
van 30 mei 1990 gewijzigde artikel723 § 2 en 3 Ger.W. dat van toepassing is 
op deze vonnissen of arresten en waarin wordt gesteld dat het beroep of 
verzet moet aangezegd worden binnen vijf dagen, indien zulks bij gerechts
deurwaardersexploot gebeurt of anders, indien het bij verzoekschrift wordt 
ingediend bij opvraging van het dossier, ter kennis worden gebracht van de 
griffier van de rechtsmacht die de bestreden beslissing heeft verleend. 
Hierbij vermeldt artikel 723 § 2 Ger.W. een door de wet bepaalde termijn, 
maar de onverwijlde toezending door het openbaar ministerie kan als een 
bepaalde termijn beschouwd worden. De in artikel 333 B.W. opgelegde 
mededeling en toezending moet enkel worden gedaan wanneer de vordering 
betreffende de afstamming wordt toegewezen. Toch moet ook in een geval 
bij afwijking de toezending gedaan worden, namelijk wanneer de ambtenaar 
van de burgerlijke stand of een notaris een erkenningsakte heeft opgemaakt, 
en deze bij toepassing van artikel 319 § 4 B.W. nietig verklaard wordt. 
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De ambtenaar van de burgerlijke stand aan wie het beschikkend gedeelte van 
een vonnis of arrest wordt toegestuurd moet het binnen de maand over
schrijven. Hij moet daarvan ook melding maken op de kant van de akte 
betreffende de burgerlijke stand van het kind of van zijn afstammelingen. 
Heeft hij deze akte niet onder zich dan zal hij de nodige opzoekingen moeten 
doen en zijn collega's aanschrijven die de nodige maatregelen moeten 
nemen. 

C. Artificiele afstamming: kunstmatige inseminatie (K.I.), in vitrofertilisatie 
-embryo transfers (I. V.F. - E.T.)- draagmoederschap 

382. De diverse technieken van medisch begeleide voortplanting samen met 
de bewaringstechnieken van genetisch materiaal doen afbreuk aan de wette
lijke vermoedens van vader- en moederschap en van de duur van de verwek
kingsperiodes. Tevens kan de vraag rijzen of het gebruik van genetisch 
materiaal post mortem een afstammingsband van het kind ten aanzien van 
de overledene kan creeren? 
383. K.I. toegepast bij een echtpaar (met sperma van de echtgenoot) tast 
principieel de werking van het vermoeden van vaderschap niet aan. Wanneer 
K.I. wordt toegepast bij samenwonenden (met sperma dat afkomstig is van 
de samenlevende man) kan het vaderschap worden vastgesteld door de 
erkenning van de samenlevende man en wanneer dit niet spontaan gebeurt, 
door een onderzoek naar het vaderschap. 
Wanneer een K.I.D (= met vreemd mannelijk genetisch materiaal) wordt 
uitgevoerd bij een gehuwd paar dan kan vanuit biogenetisch oogpunt de 
echtgenoot onmogelijk de vader zijn van het kind. Dit houdt in dat de 
echtgenoot het vaderschap zal kunnen betwisten ( artikel 318 § 1 en § 2 
B.W.). De nieuwe afstammingswetgeving heeft hierop echter geanticipeerd. 
Artikel318 § 4 B.W. bepaalt dat de vordering tot betwisting van vaderschap 
niet ontvankelijk is wanneer de K.I.D. door de echtgenoot evenzeer is 
gewenst en wanneer de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot kunst
matige inseminatie of tot een andere daad die de voortplanting tot doel had. 
Uitzondering hierop is het geval waarin de verwekking van het kind niet het 
gevolg kan zijn van die handeling. 
Het socio-affectieve vaderschap van de echtgenoot (niet-biologische vader) 
wordt ten aanzien van het kind beveiligd door artikel332 B.W.: ,De rechts
vordering van het kind moet worden ingesteld uiterlijk vier jaar nadat het de 
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Behoudens buitengewone omstandig
heden is ze niet ontvankelijk wanneer de echtgenoot het kind als het zijne 
heeft opgevoed' '. Nu is het geenszins uitgesloten dat het kind zelf de 
legitimiteit van zijn toch wel speciale afstammingsrelatie betwist vertrek
kende van de vaststelling dat zijn ouders hem strikt genomen niet hebben 
verwekt en zij hem na zijn geboorte ook niet hebben geadopteerd (Dijon, X., 
,La filiation paternelle de 1' enfant ne par insemination artificielle avec 
donneur", T.B.B.R., 1990, 100, nr. 9). Tevens wordt de mogelijke strijdig-
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heid van artikel 318 § 4 B.W. met artikel 8 E.V.R.M. aangevoerd op grond 
van de overweging dat aan het kind een vader wordt opgedrongen en het hem 
verboden wordt zijn echte vader op te sporen (Dijon, X., o.c., T.B.B.R., 1990, 
100, nr. 10 contra Senaeve, P., ,Juridische implicaties van nieuwe ontstaans
vormen van menselijk leven", R. W, 1985-86, 625, nr. 55). Op de vorde
ringsmogelijkheid van de moeder wordt dan weer een rem gezet door de 
overeenkomst met haar echtgenoot over de K.I.D. 

De afstamming van vaderszijde kan bij K.I.D. tussen samenwonenden 
worden vastgesteld door erkenning (artikel 319 § 1 B.W.). Zelfs in de 
hypothese dat de samenlevende man met het K.I.D.- proces heeft ingestemd 
kan naar analogie met artikel 318 § 4 B.W. de erkenning niet afgedwongen 
worden (Toulouse 21 september 1987, Dalloz, 1988, 184, noot Huet-Weiller, 
D.). Immers, hij is niet de vader van het kind en de toestemming tot K.I.D. 
kan niet gelijkgesteld worden met een erkenning. 

In de veronderstelling dat de samenlevende man erkent, kan zijn erkenning 
door ieder belanghebbende worden betwist (art. 330 § 1, eerste lid B.W.) 
(met uitzondering van hen die voorafgaandelijk dienden in te stemmen; 
principieel kunnen zij slecbts opkomen tegen de erkenning wanneer aan 
hun toestemming een gebrek kleefde (art. 330 § 1, tweede lid B.W.)). Alsdan 
kan de erkenning worden teniet gedaan indien wordt bewezen dat de erken
ner niet de vader of de moeder is (art. 330 § 2, tweede lid). 

De fertiliteitsbehandeling kan het gebruik van vreemd genetisch materiaal 
n6odzakt~n. Eicellen van een andere vrouWlillm:len ingeplanrwordenof nog-;
deze kunnen bevrucht worden met donorsperma. Alsdan kan het kind dan 
ook twee biologische moeders hebben: de vrouw die de eicel levert en de 
vrouw die van het kind bevalt. Op basis van het beginsel ,Mater semper certa 
est'' wordt als juridische moeder aangeduid de vrouw die van het kind is 
bevallen (art. 312 B.W.). Als dus wordt in het geval dat de eicel gepreleveerd 
wordt van een andere vrouw de biologische waarheid enigszins geweld 
aangedaan. Naar Belgisch recht kan de wensmoeder het moederschap niet 
betwisten. 

Wat bet draagmoederschap en meer specifiek bet laagtechnologisch draag
moederscbap betreft is in Belgie slecbts een zaak bekend. Deze kende dan 
nog een afwikkeling in het kader van de adoptiewetgeving. Het hof van 
beroep te Gent weigerde de homologatie van de voile adoptie van een kind 
dat bij een leenmoeder werd ,besteld'' door een kinderloos echtpaar omwille 
van bet feit dat de adoptie niet steunt op wettige redenen en dat deze de 
geadopteerde geenszins tot voordeel strekt (Gent 16 januari 1989, T.G.R., 
1989, 52; zie over dit probleem: De Meuter, S., Het kind en zijn moeder(s). 
Het moederschap na medisch begeleide voortplanting inzonderheid draag
moederschap, T.P.R., 1990, 645-677). In Frankrijk ontspon zich een hevige 
discussie tussen voor- en tegenstanders inzake het draagmoederschap en 
meer in het bijzonder ten aanzien van het draagmoederscbapscontract. Vol
gens bet hof van Parijs is het draagmoederschap een uiting van vrije wil en 
behoort deze constructie tot de verantwoordelijkheid van deze die er zicb 
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zonder winstbejag toe leent. In die vorm, namelijk om niet, zou het draag
moederschap niet strijdig zijn met de openbare orde. De voile adoptie van 
een aldus verwekt kind moet derhalve ingewilligd worden indien de biolo
gische, erkennende vader instemt met deze adoptie, indien de moederlijke 
afstamming niet vaststaat en indien de adoptie in het belang is van het kind, 
dat slechts zijn onthaalouders kan kennen (Parijs 15 juni 1990, J.T., 1991, 
767, noot Dijon, X. en Masson J.P.). Het Franse hof van Cassatie zag de 
zaken heel anders en besliste in dezelfde zaak dat de draagmoederovereen
komst strijdig is met de onbeschikbaarheid van het menselijk lichaam, met 
de staat van de persoon en met de beginselen van openbare orde, ongeacht of 
zulks ten kosteloze of ten bezwarende titel gebeurt. Verder beslist het hof van 
Cassatie dat de adoptie ten gevolge van een dergelijk contract - gesloten 
tussen de adoptante, de biologische vader van het kind en de draagmoeder
niet kan toegestaan worden (Cass. (Fr.) 31 mei 1991, J.T., 1991, 767, noot 
Dijon, X., Masson, J.P., ,Mere porteuse et adoption", J.T., 1991, 768-771). 

AFDELING 4 

ADOPTIE, VOLLE ADOPTIE EN VERLATING VAN MINDERJARIGEN 

Inleiding 

384. M.b.t. het wettelijk kader moet worden gewezen op de wetswijzigingen 
die inzake adoptie werden vastgesteld door de Wet van 28 januari 1987 tot 
wijziging van artikel 358 B.W. (naamregeling bij adoptie) en door de Wet 
van 27 april 1987 houdende ondermeer de vervanging van wettiging door 
adoptie door de voile adoptie. 
Verder was er de Wet van 20 mei 1987 ter invoering van een titel VIIIbis in 
het B.W. met betrekking tot de verlatenverklaring, waarbij de mogelijkheden 
tot adoptie werden verruimd. 
Tevens moet, in het kader van de nieuwe regelgeving, ook worden gewezen 
op de bevoegdheid van de Gemeenschappen inzake de adoptiediensten. 
Maatregelen tot bevordering van adoptie (ondermeer van verlaten kinderen) 
behoren immers tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen inzake jeugd
bescherming, op voorwaarde dat geen aangelegenheden behorende tot het 
burgerlijk, straf- of gerechtelijk recht worden geregeld. De gemeenschaps
wetgevers zijn bijgevolg ondermeer bevoegd om bepalingen vast te steilen 
ter opsporing van verlaten kinderen die in aanmerking komen om geadop
teerd te worden en tot stimulering van adopties van deze kinderen (Advies 
R.v.St. 18 juni 1987, Gedr. St., (Fr. Gemeenschapsraad), 1986-87, m. 93/2). 
Terzake zijn een aantal decreten en besluiten van belang: Deer. VI. R. 3 mei 
1989, B.S., 12 augustus 1989, 14.123, houdende erkenning van adoptiedien
sten; B. Fr. Gem. Ex. 19 juli 1991, B.S., 11 december 1991, 27.942, 
betreffende de erkenning van de adoptie-instellingen; B. Fr. Gem. Ex. 27 
oktober 1992, B.S., 3 februari 1993, 2.138, tot wijziging van B. Fr. Gem. Ex. 
19 juli 1991 betreffende de erkenning van de adoptie-insteilingen; B. Fr. 
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Gem. Ex. 29 juni 1992, B.S., 21 augustus 1992, 18.401 tot wijziging van B. 
Fr. Gem. Ex. 19 juli 1991 betreffende de erkenning van de adoptie-instel
lingen; B. Vl. Ex. 31 januari 1990, B.S., 28 februari 1990, 3.697, tot uitvoe
ring van Deer. Vl. R. 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten; 
B. Waalse Gew. Ex. 14 juli 1992, B.S., 26 augustus 1992, 18.754, houdende 
oprichting van de overheid voor internationale adoptie van de Franse ge
meenschap. 
Voor een commentaar op deze communautarisatie en haar gevolgen: Tho
mas-Dmitrevsky, M., ,Un nouveau droit de !'adoption en communaute 
fran~aise", Journ. proc., 1993, afl. 230, 25-28; Thomas-Dmitrevsky, M., 
,Un nouveau droit de !'adoption en Communaute fran~aise", J. dr. jeun., 
1993, afl. 122, 6-10. 
Tenslotte dient te worden gewezen op de Wet van 19 januari 1990 tot 
verlaging van de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid tot achttien jaar 
(B.S., 30 januari 1990) die in een overgangsbepaling (art. 30) bepaalt dat de 
meerderjarigen jonger dan eenentwintig gedurende een termijn van een jaar 
te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de wet in aanmerking komen voor 
een volle adoptie (de termijn liep tot en met 30 april1991). 

§ 1. Algemene grondvereisten 

385. Tot de algemene grondvereisten van de (gewone en volle) adoptie 
wordeii in de· eersfe plaats -gerekend: de wettige redenen waarop de adoptie 
moet steunen en het voordeel waartoe de adoptie voor de betrokkene moet 
strekken (art. 343 B.W.). Wat de wettige redenen betreft, stelt het Hof van 
beroep van Bergen dat die er niet zijn, wanneer de adoptie enkel tot voor
naamste gevolg zou hebben dat de banden die bestaan tussen de wettige 
vader en zijn kinderen nog verder verzwakken, zonder enig voordeel voor 
deze laatste (Bergen 12 januari 1993, Rev. Reg. Dr., 1994, 55). Het grootste 
deel van de rechtspraak heeft betrekking op deze voorwaarden, inzonderheid 
wat het vereiste ,voordeel" betreft. Op de argumentatie van de kandidaat
adoptant met betrekking tot de redenen waarom de voorgenomen adoptie het 
kind tot voordeel strekt (art. 343 B.W.), hoeft de rechter niet te antwoorden, 
indien die argumenten alleen worden aangevoerd om aan te tonen dat de 
weigering van een van de ouders om in de adoptie toe te stemmen, niet 
verantwoord is, en indien de rechter wei de feitelijke gegevens en omstan
digheden aanhaalt waarom de weigering tot toestemming niet onverant
woord kan worden geacht (art. 353, § 1 B.W.) (Cass. 22 juni 1992, T. 
Not., 1993, 28; R.W., 1993-94, 133; Pas., 1992, I, 936). 
Heel dikwijls is het ,voordeel" vervlochten met de hoedanigheid van de 
adoptant. 
Op basis van de nieuwe afstammingswetgeving is de adoptie door een 
ongehuwde moeder van haar kind zonder voorwerp geworden. In casu blijkt 
de moederlijke afstamming reeds uit de vermelding van haar naam in de 
geboorteakte en wordt de adoptie niet meer gehomologeerd (Rb. Brussel, 
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2 november 1987, T.B.B.R., 1988, 570; Rb. Brugge, 28 juni 1988, T. Not., 
1988, 273). 

Een concreet geval waarin de valle adoptie in ouder-kind-relatie tot ,voor
deel" kan strekken, is de situatie waarin de ongehuwde moeder, die het kind 
heeft erkend, in diens belang elke juridische band met de vader, die het 
eveneens heeft erkend doch er geen contact meer mee onderhoudt, wil 
verbreken (Brussel, 3 juli 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 221). Ook de 
Jeugdrechtbank van Brussel toont aan dat de valle adoptie door de moeder 
van de geadopteerde tot haar belang kan strekken en gegrond kan zijn. Het 
verzet van de moeder van de kinderen van de adoptant uit het eerste huwelijk 
is niet gegrond, inzoverre hun affectieve en morele belangen niet worden 
geschaad. De toestemming van de Russische vader, die geen interesse voor 
zijn kind meer heeft vertoond, is niet vereist (Jeugdrb. Brussel, 14 januari 
1988, J.T., 1989, 751.) 

In het arrest van het Hof van Beroep van Luik van 12 september 1989 (J.T., 
1990, 161) wordt de adoptie door de grootvader van zijn kleinkind geweigerd 
op beide grondvereisten van het artikel 343 B.W.: de erfrechtelijke bevoor
deling geldt in deze hypothese niet als een wettige reden of voordeel in de zin 
van artikel 343 B .W. Volgens vroegere rechtspraak daarentegen is de adoptie 
of valle adoptie door grootouders van hun kleinkinderen, zelfs tijdens het 
leven van een of beide ouders niet verboden wanneer de kinderen een betere 
status verkrijgen en wanneer uitzonderlijke omstandigheden de verstoring 
van de familiale orde verantwoorden (zie: vorig overzicht van rechtspraak: 
T.P.R., 1988, nr. 249, 563)., 

386. Ten aanzien van samenlevenden wordt niet toegestaan hetzelfde kind te 
adopteren. Het is immers een bijzondere adoptievereiste (naast de toestem
ming van de partijen, de bekwaarnheidsvereisten in hoofde van de adoptant, 
die in hoofde van de geadopteerde en die met betrekking tot de verhouding 
van adoptant en geadopteerde) dat de adoptie slechts kan uitgaan van een 
persoon aileen of van twee personen wanneer die gehuwd zijn (art. 346, 
eerste lid B.W.). Niet door de wet verboden maar wel geweerd in de 
jurisprudentie is de toestand waarbij de samenlevende-niet-ouder het kind 
adopteert van de samenlevende-ouder. De voorgestelde oplossing in het 
vorige overzicht van rechtspraak (l.c., 570, nr. 262) houdende de tegen
gestelde visie, wordt dus heel duidelijk in de rechtspraak niet gevolgd. Ook 
hier herkent men immers de twee elementen van de (te onzeker geachte) 
samenlevingsverhouding enerzijds en de tweevoudige verwantschapsband 
ten aanzien van het kind anderzijds. De weigering tot homologeren wordt 
gemotiveerd op grand van de ontstentenis van het vereiste , voordeel". De 
rechtbank van Gent preciseert dat de valle adoptie door de ongehuwde 
partner van de moeder de belangen van de te adopteren kinderen niet dient, 
dit ongeacht de duurzaarnheid van de samenlevingsverhouding (Gent, 24 de
cember 1990, T.G.R., 1991, 11; zie ook Gent, 24 december 1990, T.G.R., 
1991, 10). 
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Bovendien wordt de volle adoptie door de samenlevende-niet-ouder tech
nisch niet mogelijk geacht, dit in de mate dat de verwantschapsbanden van 
het kind met de onder ingevolge de adoptie zouden worden verbroken. 
Verlies van het ouderschap is immers in strijd met het belang van het kind 
en leidt tot afwijzing van de homologatie van de adoptie (Jeugdrb. Kortrijk, 
17 oktober 1989, R. W., 1989-90, 931, met noot Gerlo, J., ,Stiefouderadoptie, 
wettige reden en belang van het kind"). 

387. Wat hierdoor niet kan tussen samenlevenden, kan daarentegen wel ten 
aanzien van echtgenoten. De volle stiefouderadoptie geniet immers een 
wettelijke grondslag, waarvan de toepassing bovendien op de artikelen 14 
en 8 E.V.R.M., en derhalve op de internationale openbare orde, zou berusten 
(zie Gent, 5 maart 1992, R. W, 1992-93, 1099). Derhalve zal moeten worden 
gezocht naar een juridische oplossing die er toe strekt de volle stiefouder
adoptie niet in ongewone consequenties te laten uitmonden. Zo meent H. 
Casman de ,gedwongen" volle adoptie door de echtgenoot-ouder van het 
kind te kunnen vermijden door de verbreking van de oorspronkelijke afstam
mingsbanden teweeggebracht door de adoptie door de echtgenoot-niet-ouder 
te beperken tot die van de onder van hetzelfde geslacht als de echtgenoot
niet-ouder (Casman, H., o.c., 308-309, nr. 791). · 

Dit heeft dan noodzakelijkerwijs voor gevolg dat de vraag tot homologatie 
van de volle adoptie door een van de echtgenoten, onder van de geadop
teerde, riiet orilV:illkelijk is--wegensgebrek aa:n belang (-Jeugdk-Antwerpen; 
23 oktober 1988, Rev. Not. B., 1989, 274, noot Mahillon, P., WaarvanAkte, 
1989, 133, noot Mahillon, P. In de zienswijze van de Jeugdkamer van het 
Hof van Beroep te Antwerpen is de volle adoptie door de moeder van een 
erkend natuurlijk kind ,zonder voorwerp" ( 6 november 1987, R. W., 1989-
90, 1062, noot Uyttendaele, R., ,De volle stiefouderadoptie: dode letter of 
uitzondering?' '). 

Daartegenover staat de visie dat de volle stiefouderadoptie, waaraan het 
bestaansrecht zoals reeds gezegd niet kan ontzegd worden, een volledige 
verbreking van de oorspronkelijke verwantschapsbanden tot gevolg heeft 
waardoor de volle adoptie door (in casu) de moeder, samen met de volle 
adoptie door haar echtgenoot moet gehomologeerd worden. Zoniet houdt het 
kind op tot zijn oorspronkeli.jke farnilie te behoren hetgeen tegen zijn belang 
ingaat (Jeugdrb. Brussel, 17 november 1987, R. W., 1989-90, 1062, met noot 
Uyttendaele, R., ,De volle stiefouderadoptie: dode letter of uitzondering?"; 
Jeugdrb. Brussel, 28 oktober 1988, R. W., 1989-90, 1063, noot Uyttendaele, 
R., ,De volle stiefouderadoptie: dode letter of uitzondering?"; zie ook 
Jeugdrb. Brussel, 17 mei 1988, Rev. Not. B., 1989, 275, noot Mahillon, P., 
Waarvan Akte, 1989, 133, noot Mahillon, P.; Jeugdrb. Brussel, 8 november 
1988, T.B.B.R, 1989, 266). 

Tenslotte moet in de studie van de relatie van artikel 343 B.W. en de 
hoedanigheid van de adoptant worden gewezen op het arrest van de Jeugd
kamer van het Hof van Beroep van Gent van 16 januari 1989, (T.G.R, 1989, 
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52) waarin de voile adoptie van een kind dat bij een leenmoeder werd 
,besteld" door een kinderloos echtpaar wordt geweigerd op grond van de 
ontstentenis van zowel de wettige redenen als van het voordeel. Bevestiging 
hiervoor zou kunnen worden gevonden bij Cassatie (Fr.) 31 mei 1991, (J.T., 
1991, 767, noot Dijon, X. en Masson, J.P.) waarbij wordt gesteld dat de 
overeenkomst van een vrouw waarin zij zich- weze het te kostelozen titel
verbindt tot de verwekking en de zwangerschap van een kind, dat zij bij de 
geboorte zal verlaten en ter beschikking zal steilen van een onthaalkoppel, 
strijdig is met de onbeschikbaarheid van het menselijk lichaam en van de 
staat van de persoon, beginselen van openbare orde en dat derhalve de 
adoptie ten gevolge van een dergelijk contract - gesloten tussen de adop
tanten, de biologische vader van het kind en de draagmoeder - niet toege
staan kan worden. Bij dit arrest werd de verbreking uitgesproken van het 
arrest van het Hof van Beroep van Parijs van 15 juni 1990 (J.T., 1991,767, 
noot Dijon, X. en Masson, J.P.); dit Hof had gesteld dat draagmoederschap, 
dat een uiting is van de vrije wil en behoort tot de verantwoordelijkheid van 
degene die er zich zonder winstbejag toe leent, niet strijdig is met de 
openbare orde. De voile adoptie van een aldus verwekt kind moet derhalve 
ingewilligd worden indien de biologische, erkennende vader instemt met 
deze adoptie, indien de moederlijke afstamming niet vaststaat en indien de 
adoptie in het belang is van het kind, dat slechts zijn onthaalouders (kan) 
ken(t)(nen). 

§ 2. De bij de adoptie te verlenen toestemmingen 

388. De bij de adoptie te verlenen toestemmingen zijn essentieel. Wanneer 
in laatste aanleg, dit betekent in casu voor het Hof van Beroep te Gent, een 
voile adoptie wordt gehomologeerd met rniskenning van de wettelijke be
palingen betreffende de te verlenen toestemmingen komt de openbare orde in 
gevaar en kan derhalve het Openbaar Ministerie cassatieberoep insteilen 
(Cass., 29 januari 1993 (Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent/ 
S.), F. Rechtspr., 1993, afl. 3, 11). 

Wanneer beide ouders samen adopteren, is hun wederzijdse toestemrning 
nodig. Allijkt deze vereiste op het eerste gezicht nogal ongerijmd toch eist 
de rechtspraak dat de echtelijke toestemrning uitdrukkelijk wordt opgeno
men vooral omdat de wet dit voorschrijft op straffe van nietigheid (Brussel, 
9 juni 1987, T.B.B.R., 1989, 42, noot Lammerant, I.). 

Met toepassing van de nieuwe afstamrningswetgeving kan het rninderjarige 
kind van een ongehuwde vrouw geadopteerd worden op voorwaarde dat zij 
in de adoptie toestemt (art. 348, §, tweede lid B.W.), en dit voor zover 
tenrninste de naam van de moeder in de geboorteakte vermeld is, of de 
moederlijke afstamrning op een andere wijze zou zijn bevestigd. Volgens P. 
Senaeve heeft dit in de praktijk aanleiding gegeven tot volgende situatie: een 
echtpaar adopteerde in 1986 een kind van een ongehuwde moeder die haar 
kind zonder het te erkennen dadelijk na de geboorte had afgestaan. De 
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toestemming diende toen te worden gegeven door een familieraad die in 
dergelijke gevallen was samengesteld uit vrienden van de pleegouders
kandidaat-adoptanten. In 1987, onder de nieuwe wetgeving adopteert het
zelfde gezin in dezelfde omstandigheden een tweede kind, nu echter dient de 
ongehuwde moeder zelf in te stemmen met de adoptie; de familieraad komt 
niet meer tussen. De absoluut noodzakelijke tussenkomst van de ongehuwde 
moeder kan nu voor talrijke problemen zorgen (Senaeve, P., ,Materieel
rechtelijke problemen in het nieuwe afstammingsrecht' ', in Vijf jaar toepas
sing van het nieuwe afstammingsrecht, Senaeve, P. (ed.), Leuven, Acco, 
1993, 21-22, nr.4). 

389. Vormelijk kan de toestemming van de ouders in een van de adoptie
akte gescheiden akte worden verleend. In deze afzonderlijke akte wordt 
tevens een volmachthouder aangeduid. Met name kan het nuttig zijn de 
voile adoptie om psychologische redenen in twee akten te verwezenlijken, 
waardoor de moeder in de eerste akte haar toestemming tot de voile adoptie 
geeft alsmede ook de volmacht aan een derde om haar te vertegenwoordigen 
en in de tweede akte de adoptanten en de derde verschijnen om de eigenlijke 
adoptieakte te tekenen (Jeugdrb. Brugge, 24 november 1988, T. Not., 1989, 
131, noot Van Hove, E., ,Volle adoptie, verwezenlijking in twee akten"). De 
toestemming van de ouders of van de familieraad ter adoptie van een 
minderjarig kind moet niet aileen voorafgaandelijk worden gegeven, tevens 
moet deze toestemming specifiek zijn, wat betekent, een toestemming tot de 
adoptie door een bepaalde persoon of door een bepaald echtpaar. Bovendien 
impliceert de specifiteit van de toestemming dat deze slechts kan worden 
gegeven, hetzij voor een gewone adoptie, hetzij voor een voile adoptie. In 
bovenstaande hypothese, - met name de ouders geven hun toestemming tot 
gewone adoptie of tot voile adoptie in een afzonderlijke akte waarin zij 
tevens een lasthebber aanwijzen die in de adoptie-akte het kind dient te 
vertegenwoordigen, - zou kunnen besloten worden tot een ongeldige toe
stemming aangezien deze onvoldoende gespecifieerd is. Immers in casu 
wordt de keuze tussen beide adoptievormen aan de lasthebber overgelaten, 
terwijl deze exclusief aan de ouders toekomt ( deze zienswijze wordt door 
Senaeve, P. vertolkt in ,De niet-nominaal bepaalde toestemming tot de 
adoptie' ', in: Senaeve, P. (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minderjari
gen, Leuven!Amersfoort, Acco, 200, nr. 237 waar hij tevens verwijst naar 
een andersluidend arrest: Antwerpen (jeugdkamer), 24 maart 1989, (on
uitg.)). 

390. De overdracht van keuzebevoegdheid gebeurt bij notariele akte of bij 
akte door de vrederechter verleden. Vervolgens dient de verklaring van de 
ouders door de jeugdrechtbank te worden gehomologeerd (art. 349 B.W.), op 
verzoek van de ouders, of van de persoon die de opdracht heeft aanvaard (zie 
Casman, H., ,Adoptie, voile adoptie en verklaring van adopteerbaarheid'', in 
Afstamming en adoptie, Baeteman, G. (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1987, 
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310, e.v. en Senaeve, P., o.c., die verwijst naar vonnissen in dezelfde zin: 
Jeugdrb. Brugge, 28 april 1988, T. Not., 1988, 157 en Jeugdrb. Hasselt, 
15 februari 1988, (onuitg.)). 

Onzeker is wel de te volgen procedure: is het de gemeenrechtelijke proce
dure voor de jeugdrechtbank dan wel de procedure van homologatie van de 
adoptie-akte. De taak van de rechtbank wordt evenmin in de wet bepaald. 
Voor de jeugdrechtbank van Brugge behelst haar opdracht het volgende: 
onderzoek naar de wilsuitdrukking van de ouder(s), klaarheid van de op
dracht, aanvaarding van de opdracht door de aangewezen derde, nagaan of 
werd voldaan aan de morele eisen ter zake, waarbij de rechter steeds 
gehouden is tot hetgeen expressis verbis in de adoptieakte vermeld wordt 
(28 april 1988, T. Not, 1988, 157). 

Indien de adoptieakte zelf reeds alle noodzakelijke elementen bevat, bestaat 
er geen aanleiding tot het verlijden van een nieuwe adoptieakte omdat de 
biologische vader toch instemt met de adoptie in strijd met zijn oorspronke
lijke weigering (Vred. Deinze, 3 oktober 1989, T.G.R., 1990, 15). 

391. Een adoptie kan worden bestreden bij wege van nietigheid tot dat zij 
gehomologeerd is of tot dat zij is uitgesproken door een in kracht van 
gewijsde getreden beslissing (art. 356, § 1 B.W.). Wanneer een ouder de 
nietigverklaring van de akte houdende de valle adoptie van zijn kind vordert 
op grand van het wilsgebrek dat de eigen toestemming aantast client het 
bewijs van het wilsgebrek te worden geleverd, zoals, in casu, de druk van het 
door de bijzit uitgeoefende fysieke geweld (Jeugdrb. Luik, 6 maart 1991, Act. 
dr., 1991, 791, noot Gosselin, A.). 

De minderjarige moeder is handelingsbekwaam tot het verlenen van haar 
toestemming in een volle adoptie van haar kind alsmede tot het aanduiden 
van de derde persoon, aan wie de keuze van de adoptant wordt overgelaten en 
die de geadopteerde in haar plaats vermag te vertegenwoordigen (Jeugdrb. 
Tongeren, 21 november 1990, Limb. Rechtsl., 1991, 48). Dit geldt evenzeer 
voor de wettelijk onbekwaamheid. 

392. De intrekking tijdens de homologatieprocedure van de door de moeder 
gegeven toestemming tot adoptie van haar kind heeft geen gevolgen op de 
controle van de wettelijkheid van de adoptie door de rechtbank, maar kan wel 
de opportuniteitsbeoordeling beinvloeden (Jeugdrb. Kortrijk 8 mei 1990, T. 
Not., 1990, 360, noot; Rev. Not. Belge, 1992, 46, noot). Uit de intrekking van 
de toestemming door de adoptant kunnen immers spanningen tussen de 
adoptant en de geadopteerde afgeleid worden waardoor de adoptie niet op 
wettige redenen steunt (Rb. Hasselt, 26 juni 1990, Limb. Rechtsl., 1990, 216, 
noot Schotsmans, M. Zie ook Poelemans, B., ,Wijzigingen in de toestem
ming tot adoptie in de loop van de adoptieprocedure", (T. Not., 1991, 455-
478): de auteur onderzoekt verscheidene praktische gevallen waarin zich een 
wijziging in de toestemming tot adoptie voordoet. Daarbij wordt telkens 
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nagegaan welke invloed die wijzigingen hebben op de homologatie van de 
adoptieakte.) 

393. Bij ontstentenis van de familiale toestemming, kan de adoptie toch 
doorgang vinden, doch niet langer op contractuele basis. Alsdan kan een 
adoptie bij vonnis bekomen worden wanneer de rechtbank de weigering 
onverantwoord acht (art. 353 B.W.). Zo kan de valle adoptie door een 
ongehuwde vrouw na de adoptie ingewilligd worden in het belang van het 
kind, ondanks het verzet van de biologische moeder dat op geen rechtmatige 
gronden gesteund is (Jeugdrb. Brussel, 20 december 1991, J.T., 1992, 442; I. 
dr. jeun., 1992, afl. 117, 32). 

§ 3. Opeenvolging van adopties 

394. De regels met betrekking tot de opeenvolging van adopties zijn onder
meer geconditioneerd door de beginselen inzake de herroeping van adoptie. 
Herroeping is mogelijk t.a.v. de gewone, niet m.b.t. de valle adoptie. Een 
kind dat reeds ten valle geadopteerd werd door de tweede echtgenoot van de 
moeder kan later, tijdens het leven van laatstgenoemde, niet opnieuw ten 
valle geadopteerd worden door de derde echtgenoot van de moeder. De valle 
adoptie is immers krachtens artike1370, lid 5 B.W. onherroepelijk en opeen
volgende valle adopties zijn in toepassing van artikel 368, lid 3 B.W. 
¥erboden-(Brussel,-1A-meU9B1,_T.B.B.R.,~'188, .. 5A'1)._DitgeldtonY.ermin
derd voor de ,mislukte'' volle adoptie, waarbij de vraag naar de verenig
baarheid met het artikel 8 E.V.R.M. blijft (Zie Luik, 24 april 1989, R.R.D., 
1990, 63, noot Larnmerant, 1., J.T., 1989, 498; zie Senaeve, P., ,De opeen
volgende adopties", in Senaeve, P. (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van 
minderjarigen, 55-87). 
Vermeld moet worden dat ook wettiging door adoptie ( oud regime) gevolgd 
kan worden door een adoptie (Brussel, 19 april 1990, R. W., 1990-91, 156, 
noot Senaeve, P. die voormelde beslissing kritiseert omwille van het feit dat 
het Hof een gewone adoptie homologeert van een kind dat reeds door 
anderen ten valle was geadopteerd, en van wie de vol-adoptanten nog beiden 
in leven waren). 

§ 4. Omgangsrecht 

395. Inzake de problematiek van het omgangsrecht na adoptie, zie: Wille
maers, M., ,Het omgangsrecht van de oorspronkelijke familie en van derden 
na adoptie", in Senaeve, P. (ed.), Adoptie. Verlatenverklaring van minder
jarigen, Leuven, Acco, 1990, 161-185. 

§ 5. Gevolgen van de gewone adoptie en de voile adoptie 

396. De Belgische nationaliteit kan op grand van adoptie enkel worden 
toegekend voor zover de geadopteerde nog minderjarig is of nog niet ont-
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voogd is op het ogenblik dat de adoptie uitwerking krijgt (= op het ogenblik 
van de overschrijving van de gehomologeerde adoptie ). De toekenning van 
de nationaliteit ingevolge van adoptie (het onderscheid tussen voile en 
gewone adoptie en verkrijging van de nationaliteit gemaakt onder de vroe
gere wetgeving is nu weggevallen) wordt in het Wetboek Belgische Natio
naliteit (W.B.N.) nauwgezet bepaald (Wet van 28 juni 1984, B.S., 12 juli 
1984). Dit houdt in dat de homologatierechter niet moet beslissen over deal 
dan niet toekenning van de Belgische nationaliteit ten gevolge van de adoptie 
(Rb. Luik, 8 juni 1990, J.T., 1991, 243). Is de gadopteerde reeds 18 jaar oud 
of is hij ontvoogd dan kan deze de Belgische nationaliteit verkrijgen door 
nationaliteitskeuze (zie art. 13 e.v. W.B.N.). 

Met betrekking tot de naam van de geadopteerde besliste de Rechtbank van 
Brussel (16 november 1988, Pas., 1989, III, 53, advies Sacre, M., noot FB) 
dat de naam die ingevolge adoptie werd toegekend, niet kan gewijzigd 
worden in toepassing van artikel 335, § 3 B.W. 

§ 6. Procedure 

397. Het weze benadrukt dat de grond- en vormvoorwaarden inzake adoptie 
de openbare orde raken. Het feit dat de moeder de geadopteerde vertegen
woordigt, moet uitdrukkelik uit de adoptieakte blijken en kan niet worden 
vermoed (Rb. Brussel, 24 februari 1989, T.B.B.R., 1989, 405). 

Artikel349, lid 4 B.W. regelt een vorm van vertegenwoordiging bij adoptie, 
die moet dienen om te verhinderen dat de ouders van de geadopteerde de 
adoptant zouden kennen. De klassieke notariele volmacht blijft bij adoptie 
echter wei bestaan (Jeugdrb. Kortrijk, 8 mei 1990, T. Not., 1990, 360, noot). 
Voor de homologatie van de verklaring van de ouders dat zij aan een derde 
de keuze overlaten van de adoptant( en) is de rechtbank van de verblijfplaats 
van de geadopteerde bevoegd (Brussel, 8 februari 1990, Pas., 1990, II, 163). 
Het boger beroep tegen een vonnis dat de adoptie afwijst, moet in raadkamer 
worden behandeld terwijl enkel de uitspraak openbaar is (art. 350, § 3 en 4 
B.W.). Bij ontstentenis van een door de wet uitgevaardigde nietigheidssanc
tie, heeft de onregelmatigheid niet de nietigheid van de uitspraak tot gevolg 
(art. 860 Ger.W.) (Cass., 22 juni 1992, T. Not., 1993, 28; R. W 1993-94, 133, 
Pas. 1992, I, 936). 

Inzonderheid moet tenslotte worden ingegaan op de verplichte adviesinwin
ning ex artikel 350, § 3 B.W. De verplichting tot adviesinwinning is slechts 
relatief. Zo besliste de jeugdrechtbank van Brussel dat de verplichting tot het 
horen van de grootouders van de geadopteerde zoals voorgeschreven door 
artikel 350 B.W. zich slechts opdringt wanneer deze laatsten een relationele 
band met hun kleinkind willen onderhouden die door een voile adoptie zou 
worden verhinderd. De homologatie blijft mogelijk zonder het advies van de 
grootouders wanneer er een manifeste desinteresse bestaat van hunnentwege 
(Jeugdrb. Brussel, 17 mei 1988, J.T., 1988, 691, noot DeLe Court, P.). Het 
niet verstrekken van het advies door de grootmoeder van het te adopteren 
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kind verhindert geenszins de homologatie van de valle adoptie, indien de 
toepassing van artikel 350 B.W. de fundamentele belangen van het kind kan 
schaden (Rb. Brussel, 26 september 1988, T.B.B.R., 1989, 265). 

Overeenkomstig artikel 350, § 3, lid 3 B.W. worden de personen aan wie een 
oordeel inzake adoptie verplicht is gevraagd en die negatief advies hebben 
uitgebracht, opgeroepen. Ret betreft geen oproeping tot tussenkomst. Deze 
personen kunnen indien zij verschijnen bij eenvoudige akte verklaren in het 
geding te willen tussenkomen. Indien zij bij hun verschijning niet verklaren 
te willen tussenkomen blijven ze derden in de zin van de artikelen 356, § 2 en 
1122 Ger.W. en kunnen zij derdenverzet instellen (Cass., 23 maart 1990, 
Bull., 1990, 856, concl. Proc. Gen. Krings, E., f.T., 1991, 209; Arr. Cass., 
1989-90, 955, concl. Proc. Gen. Krings, E.). 

§ 7. Verlating van minderjarigen 

398. De wet van 20 mei 1987 (B.S., 27 mei 1987) betreffende de verlating 
van mindeijarigen voegt Titel Vill in het eerste boek van het B.W. in, zijnde 
de artikelen 370bis tot 370quater. Oak een hoofdstuk IXbis wordt in het 
vierde deel, boek IV van het Ger.W. ingevoegd. (Voor een evaluatie, zij het 
eenzijdig beperkt tot de Franse gemeenschap zie I. d'Ursel-Duliere en I. 
Ravier-Dekens, ,La declaration judiciaire d'abondon d'enfants mineurs. 
Une evaluation de la loi du 20 mai 1987", Rev. Trim. Dr. Fam. 1993, 
277-354) -- -- ----

De verlatenverklaring van een kind in toepassing van artikel 370bis B.W. 
kan slechts worden vastgesteld wanneer de vader en moeder moedwillig 
hebben nagelaten de voor de ontplooiing van het kind noodzakelijke affec
tieve banden op te bouwen en emstig zijn te kort geschoten in de uitoefening 
van hun ouderlijk gezag. Deze voorwaarde is niet vervuld indien de moeder 
door zware psychische stoornissen in de onmogelijkheid verkeerde haar kind 
op te voeden (Rb. Namen, 12 januari 1988, fur. Liege, 1988, 698, noot 
Fierens, J., f. dr. feun., 1988, afl. 5, 20). Daarentegen zullen, indien de 
ouders gedurende jaren het hen toegestane omgangsrecht met hun in een 
pleeggezin geplaatste kinderen niet naleven, de wettelijke voorwaarden voor 
de verlating van een minderjarige (art. 370bis B.W.) wel vervuld zijn 
(Jeugdrb. Luik, 13 juni 1990, fur. Liege, 1991, 126). 

De procedure van verlatenverklaring is ingevoerd om de adoptie van het 
verlaten kind te bevorderen. 

Ret nieuwe artikel 370bis, § 3, tweede lid B.W. bepaalt ondermeer dat de 
door de rechtbank aangestelde voogd m.b.t. het verlaten verklaarde kind 
moet toezien op de adoptie van het kind. De voogd, die door het vonnis van 
verlatenverklaring met de ouderlijke macht werd belast, kan toestemmen in 
de adoptie (art. 348 B.W.) (Jeugdrb. Brussel, 2 oktober 1989, Pas., 1990, ill, 
40, T.B.B.R., 1990, 477). De verzoeker tot verlatenverklaring van de min
derjarige kan tot voogd worden benoemd (Jeugdrb. Antwerpen, 18 januari 
1989, R.W., 1990-91, 229, noot Willemaers, M., ,Verlatenverklaring en 
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aanwijzing van voogd"), zoals ook de pleegouder, die reeds geruime tijd de 
bescherming van het kind beoogt wanneer de moeder in woorden en daden in 
bet verleden geen interesse heeft betoond voor haar kind (Jeugdrb. Antwer
pen, 28 oktober 1988, R. W., 1989-90, 1297, noot Willemaers, M.) of die 
persoon die zinnens is het kind te adopteren (Rb. Nijvel, 1 maart 1988, Rev. 
Liege, 1988, 699, noot Fierens, J.). 
Overeenkomstig artikel 370ter B.W. kunnen, onder strikt wettelijk opge
legde voorwaarden, de ouderlijke rechten en plichten over een minderjarige 
door de rechtbank worden overgedragen aan een familielid, dat het kind bij 
zich opneemt. Het is echter niet in het belang van de kinderen om hen, 
krachtens artikel 370ter B.W., aan de moederlijke grootmoeder toe te ver
trouwen, indien de onderbreking van de contacten met de vader slechts een 
gevolg is van een conditionering van de kinderen tegen hun vader: er is niet 
bewezen dat deze laatste niet naar zijn kinderen heeft omgezien (Jeugdrb. 
Brussel, 21 oktober 1988, R. W., 1989-90, 1296, noot Willemaers, M.). 
Voor de voile adoptie, na een uitspraak overeenkomstig artikel370ter B.W. 
(verlaten van minderjarige) waarbij het te adopteren kind aan een verwant 
werd toevertrouwd, mag niet afgeweken worden van het contractueel karak
ter van de adoptie zodat de homologatie van een adoptieakte dient te worden 
bespoedigd (Jeugdrb. Gent, 22 januari 1990, T.B.B.R., 1991, 127, noot 
Willemaers, M., ,De vorm van de adoptie na toepassing van artikel 370bis 
of 370ter B.W.: contractueel ofbetwist?"). In dezelfde zin is deze beslissing 
van de jeugdrechtbank: de voile adoptie van een kind dat, in toepassing van 
artikel 370ter B.W., aan een verwant werd toevertrouwd geschiedt volgens 
de gewone adoptieprocedure en niet conform de rechtspleging van de 
betwiste adoptie (Jeugdrb. Gent, 20 januari 1990, R. W., 1990-91, 58, noot 
J.G.). 

AFDELING 5 

HET EIGENLIJKE OUDERSCHAP 

§ 1. Algemene ouderlijke prerogatieven 

A. Recht op eerbied en ontzag 

399. Het kind ongeacht zijn leeftijd is eerbied en ontzag verschuldigd aan 
zijn ouders (art. 371 B.W.). De klassieke interpretatie catalogeert deze regel 
onder de louter morele regels die juridische afdwingbaarheid en sanctie 
ontberen. Volgens H. De Page en J.P. Masson evenwel dient men voorgaand 
beginsel te combineren met andere bepalingen (De Page, H. en Masson, J.P. 
o.c., II, 2, 974, nr. 1015), zoals artikel 931 Ger.W. Tevens rust op de ene 
ouder de verplichting om te zorgen dat het kind bet opgelegde omgangsrecht 
met de andere ouder nakomt (Brussel, 18 juni 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1988, 475). Het is zelfs mogelijk dat aan de vader een dwangsom wordt 
opgelegd om het bezoekrecht van de moeder te waarborgen wanneer uit de 
expertise zou blijken dat de vader, hoewel hij dit ontkent, zijn kind zou 
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aanzetten om zijn moeder niet te ontmoeten (Kort ged. Rb. Bergen, 30 juni 
1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 425). In deze1fde zin is de beslissing van de 
jeugdrechtbank van Nijve1, waarin de moeder, op straffe van een dwangsom, 
het omgangsrecht met de vader van haar kind moet toe1aten omdat een 
psycho-medische expertise de noodzaak: en de wens van een affectieve band 
met de vader heeft aangetoond (Jeugdrb. Nijvel, 19 december 1989, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1990, 439). De ouder moet alles in het werk stellen om het 
bezoekrecht van de andere ouder in optimale omstandigheden te 1aten 
p1aatsvinden. Doet hij dit niet dan kan hij ze1fs schu1dig bevonden worden 
aan het rnisdrijf van artike1 369bis Sw. (zie terzak:e: Cass., 21 oktober 1986, 
R. W, 1986-87, 1609, J.T, 1987, 31; Pas. 1987, I, 215, Arr. Cass., 1986-87, 
234). Deze verplichting in hoofde van de ene ouder kan tevens bestaan ten 
aanzien van het omgangsrecht van de grootouders 1angs de zijde van de 
andere ouder en zelfs in afwezigheid van een opge1egd omgangsrecht. Zo 
bes1iste de rechtbank van Brussel dat de vader in het kader van zijn ouderlijk 
gezag p1ichtsbewust initiatieven dient te ondememen om de contacten van 
zijn kinderen met de moeder1ijke grootouders op spontane wijze te regu1a
riseren (22 mei 1989, T.B.B.R., 1990, 80). 
Indirect kan de regel neergelegd in artike1 371 B.W. we1 worden gesanctio
neerd. Immers, de inhoud van deze rege1 biedt de gronds1ag voor de stelling 
dat wanneer een rninderjarig kind op manifeste wijze zijn ouders niet 
eerbiedigt - bijvoorbee1d door hen niet te raadp1egen, noch in te lichten 
overde-studies-~het-zijn-recht-op-voortgezette-tussenkomst-inde-kosten-van 

1evensonderhoud en voortgezette op1eiding kan verliezen (zie Senaeve, P., 
Compendium Personen en familierecht, Leuven, Acco, II, 98, nr. 908). 
Dezelfde sanctie hangt de rninderjarige hoven het hoofd die zonder ouder
lijke instemrning het ouderlijk huis verlaat (Vred. Hoei, 26 juni 1986, Jur. 
Liege , 1986, 623). 

B. Recht op persoonlijke omgang 

400. Elke ouder heeft het recht om rege1matig persoonlijke omgang te 
hebben met zijn kind. Voor ouders samen1evend met het kind is dit recht 
evident. Anders ligt het voor ouders die niet samen1even met hun kind. Voor 
diegenen die het recht van materie1e bewaring niet uitoefenen, wordt het 
recht op persoonlijke omgang met het kind in beginsel georganiseerd. 
De uitoefening van dit omgangsrecht is niet abso1uut. In het be1ang van het 
kind kan het omgangsrecht aan bepaa1de modaliteiten en beperkingen on
derworpen worden. Het kan zelfs niet toegekend worden of naderhand 
afgeschaft worden. De rechter kan zich in casu 1aten voorlichten door een 
deskundigenonderzoek (Jeugdrb. Nijve1, 19 december 1989, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1990, 439; Luik, 16 mei 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 87: zelfs 
actualisering van een vroeger uitgevoerd maatschappe1ijk onderzoek is 
mogelijk wanneer nieuwe feiten opduiken; Gent, 5 december 1988, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1990, 72, advies Maes, C., T.G.R., 1991, 59 waar het 
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Openbaar Ministerie werd verzocht een aanvullend onderzoek betreffende 
het verloop van de bezoeken te verrichten). 

401. De modaliteiten kunnen van aard zijn om het omgangsrecht te bevor
deren. Wanneer de ouder die het hoederecht heeft, niet in Belgie leeft, 
moeten de modaliteiten van het omgangsrecht daaraan worden aangepast. 
Rij die het hoederecht heeft, is ondermeer gehouden tussen te komen in de 
vervoerkosten die verband houden met de uitoefening van het omgangsrecht 
(Rb. Brussel, 29 maart 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 106). 

De uitoefening van het omgangsrecht van de vader wordt, gelet op de 
jeugdige leeftijd van het kind, gekoppeld aan het verbod tot contact met 
de bijzit van de vader (Vred. Gent, 8 december 1988, T. Vred., 1989, 300). 

Ret omgangsrecht met de vader moet worden geweigerd om opportuniteits
redenen in het belang van de kinderen indien hun psychologisch evenwicht 
erdoor in het gedrang zou komen (Bergen 6 december 1990, J.T., 1991, 297). 

Ret al dan niet toekennen van een omgangsrecht wordt niet volledig boven 
de hoofden en wensen van de kinderen beslist (zie de rechtspraak op 
intemationaal en nationaal vlak ontwikkeld, meer in het bijzonder, met 
betrekking tot het hoorrecht van kinderen). Op grond van artikel 12 Inter
nationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben kinderen het recht 
gehoord te worden in het kader van een procedure betreffende het hoede- en 
omgangsrecht. Bij conflict tussen het Intemationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind en de interne wetgeving dient het verdrag te primeren. 
De bepaling uit dat verdrag naar luid waarvan kinderen die het oordeel des 
onderscheids hebben, gehoord kunnen worden in procedures die hen aanbe
langen, dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de interne 
procedureregels. Dit mag evenwel niet impliceren dat die kinderen helemaal 
niet zouden worden gehoord of dat regels, die gebaseerd zijn op de proces
onbekwaamheid van de minderjarige, die het Verdrag juist heeft willen 
opheffen, zouden dienen te worden toegepast. De tussenkomst van minder
jarigen die het oordeel des onderscheids bezitten en een reeel belang hebben 
om in rechte op te treden, is bijgevolg ontvankelijk. Ret recht tot tussen
komst is een persoonlijk recht van de minderjarige. Ret is de minderjarige 
zelf die oordeelt of hij van dit recht gebruik maakt; een andere partij kan dit 
recht niet voor zichzelf opeisen (Lyon 28 november 1991, J. dr. jeun., 1992, 
afl. 112, 40). Andere beslissingen in dezelfde zin: Lyon 30 april1991, J. dr. 
jeun., 1991, afl. 107, 90; Parijs 12 juli 1991, J. dr. jeun., 1992, afl. 112, 38, 
noot Curiel, S.: uit deze beslissing moet onthouden worden dat minderjarigen 
die het oordeel des onderscheids bezitten vrijwillig in een procedure be
treffende omgangsrecht kunnen tussenkomen en dat de rechterlijke beslis
sing dient rekening te houden met hun mening (idem: Tribunal de Grande 
Instance Bordeaux 19 november 1991, J. dr. jeun., 1992, afl. 112, 42; Gent 
13 april 1992, T.V.B.R., 1992, 63, J. dr. jeun., 1992, afl. 117, 54, noot 
Cappelaere, G., Verhellen, E. en Spiesschaert, F., R.W., 1992-93,229 noot 
Cappelaere, G., Verhellen, E. en Spiesschaert, F., T.B.B.R., 1992, 63, Pa-
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nopticon, 1992, 612: hoorrecht van het kind bij mogelijke toekenning van 
omgangsrecht aan de grootouders). De moeder kan de rechter verzoeken om 
de kinderen te horen. V oornoemd verhoor dient te geschieden door de 
daartoe bevoegde afdeling van de gerechtelijke politie. Alleen kinderen 
die daartoe over de nodige rijpheid beschikken, kunnen worden gehoord. 
V oldoet niet aan die voorwaarde een kind van amper tien jaar oud (Kort ged. 
Rb. Luik, 22 november 1991, Jur. Liege, 1992, 146, noot Panier, C., J. dr. 
jeun., 1992, afl. 113, 35, noot). Het Hof van Luik oordeelde evenwel dat een 
minderjarige vrijwillig mag tussenkomen in een procedure omtrent het 
hoede- en omgangsrecht betreffende zijn persoon, maar dat zijn verzoek 
slechts ontvankelijk is voor zover zijn tussenkomst wordt geregulariseerd 
door tussenkomst van iemand die de minderjarige vermag te vertegenwoor
digen (Luik, 27 juni 1990, J. dr. jeun., 1990, afl. 7, 41). 

402. Het recht op persoonlijke omgang komt niet exclusief toe aan de ouders 
van het kind; het kan ook toegekend worden aan andere personen. 

De grootouders hebben een natuurlijk recht op contact met hun kleinkinderen 
dat hen enkel kan onthouden worden indien er ernstige aanwijzingen zijn dat 
het omgangsrecht tegen het belang van het kind indruist (Antwerpen 20 april 
1988, Turnhouts Rechtsl., 1988, 175, noot Geelhand, N.). 

Alvorens het omgangsrecht aan de grootouders van een dertienjarige toe te 
kennen, is het. aangewezen_het. kind te horen door e~n. cgnsulent _va.n. de 
Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank. Deze 
werkwijze is conform artikel12 Verdrag Rechten van het Kind waarin wordt 
geponeerd dat een kind het recht heeft hierover zijn mening vrijelijk te uiten 
(Gent 13 april1992, T. V.B.R., 1992, 63, J. dr. jeun., 1992, afl. 117, 54, noot 
Cappelaere, G., Verhellen, E. en Spiesschaert, F., R. W., 1992-93, 229, noot 
van Cappelaere, G., Verhellen, E. en Spiesschaert, F., T.B.B.R., 1992, 63, 
Panopticon, 1992, 612). 

Het omgangsrecht van een kind met zijn grootvader in een akkoordvonnis 
geregeld, kan evenwel ook worden afgeschaft indien blijkt dat het akkoord 
niet uit vrije wil is tot stand gekomen en het behoud ervan het belang van het 
kind schaadt (Jeugdrb. Brugge, 18 oktober 1990, T. V.B.R., 1992, 41 en 
bevestigd door Gent, 13 januari 1992, T. V.B.R., 1992, 15). 

De grootouders aan wie het hoederecht over een minderjarige werd toever
trouwd, kunnen echter geenszins aan de jeugdrechtbank het verbod van 
bezoekrecht voor de moeder aan het minderjarige kind eisen (Cass., 10 okto
ber 1990, Pas., 1991, I, 146). 

Het omgangsrecht kan ook worden toegekend aan sommige zijverwanten. 
Immers een kind heeft een natuurlijk recht op het onderhouden van persoon
lijke relaties met zijn broers en zusters (Jeugdrb. Hoei, 11 mei 1989, J.T., 
1990, 261, Jur. Liege, 1989, 1466, noot Panier, C., J.T., 1990, 261: waarin de 
jeugdrechter een omgangsrecht toestaat aan de halfzuster van een minder
jarige wees). 
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Het omgangsrecht van de stiefvader en vader van het halfzusje met het 
zoontje uit het eerste door echtscheiding ontbonden huwelijk van zijn over
leden echtgenote, wordt principieel erkend (Jeugdrb. Gent 15 september 
1986 en bevestigd door Gent 30 juni 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 74, 
advies Maes, C., T.G.R., 1991, 59). 
Rijzen er betwistingen met betrekking tot het omgangsrecht tussen de ouders 
dan is de jeugdrechtbank in de regel bevoegd, met uitzondering van de 
gevallen van hoogdringendheid, waar de voorzitter in kortgeding of de 
vrederechter met toepassing van artikel 223 B.W. bevoegd is, en van de 
echtscheidingsprocedures (art. 1280 Ger.W.) (Rb. Turnhout, 5 mei 1988, 
Turnhouts Rechtsl., 1988, 161, noot Geelhand, N.). 
De jeugdrechtbank en niet de burgerlijke rechtbank is bevoegd met betrek
king tot het omgangsrecht van de grootouders (Cass., 11 mei 1984, R.W., 
1984-85, 125, noot Laenens, J.; Pas. 1984, I, 1110). Een uitvoerige analyse 
werd aan deze problematiek besteed in het vorig overzicht van rechtspraak, 
T.P.R., 1988, 578-579, nr. 273). 

403. Het wordt steeds meer noodzakelijk bevonden een dwangsom uit te 
spreken, als enig middel om niet aileen de uitvoering van een vonnis te 
waarborgen, maar ook om fundamentele rechten zoals het hoederecht of het 
bezoekrecht veilig te stellen (zie hierover het vorig overzicht van recht
spraak, T.P.R., 1988, 579, e.v., nr. 275, waarin de groeiende tendens om 
toepassing te maken van de dwangsom ook inzake nakoming van verplich
tingen uit het farnilierecht sinds het arrest van 11 mei 1982 gewezen door het 
Benelux-gerechtshof wordt bekeken). Zo wordt een moeder verplicht, op 
straffe van een dwangsom, het omgangsrecht met de vader van haar kind toe 
te laten omdat een psycho-medische expertise de noodzaak en de wens van 
een affectieve band met de vader heeft aangetoond (Jeugdrb. Nijvel, 19 
december 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 439; Kort ged. Rb. Bergen, 30 
juni 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 425; Kort ged. Rb. Nijvel, 8 februari 
1991, J.T., 1991, 372: waar het omgangsrecht niet wordt gekoppeld aan het 
opleggen van een dwangsom). 
Een dwangsom kan tevens worden opgelegd ter nakoming van het hoede
recht van zijn echtgenote (Kortgd. Rb. Bergen, 14 apri11989, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1990, 422;'Kortged. Rb. Luik, 30 mei 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1990, 418 waar een dwangsom werd opgelegd ter vrijwaring van het hoede
recht van de moeder neergelegd in de overeenkomst voorafgaand aan de 
echtscheiding door wederzijdse toestemming). 
In een belangrijk recent arrest van 11 maart 1994 heeft het Hof van Cassatie 
wel gesteld dat nu, krachtens het Verdrag inzake de rechten van het kind, het 
ouderlijk gezag en de rechten die daaruit voortvloeien steeds in het belang 
van de kinderen moeten worden uitgeoefend, de rechter in dat belang mag 
beslissen dat de onder, bij de uitoefening van zijn omgangsrecht, geen 
uitvoeringsmaatregelen noch dwangmaatregelen tegen de kinderen mag 
gebruiken (Cass. 11 maart 1994, R. W. 1994-95, 671). 

2277 



C. Recht van bestraffing 

404. Een ietwat speciale maatregel is de eis die een moeder tegen haar 
minderjarige zoon instelt en ertoe strekt zijn uitdrijving uit haar waning te 
horen bevelen, gelet op haar fysiek en psychisch zwakke toestand (Vred. 
Gent, 19 oktober 1987, T. Vred., 1988, 206, noot Wylleman, A.). Niettegen
staande het recht van bestraffing tot de prerogatieven van de ouders behoort, 
gaat het hier veeleer om een maatregel ter bescherming van de moeder zelf. 

D. Het ouderschap ten aanzien van de persoon van de minderjarige 

405. Ret ouderschap omvat het geheel aan rechten, verplichtingen en be
voegdheden, die de wet in hoofde van de ouders vaststelt met betrekking tot 
de persoon en de goederen van hun minderjarige niet-ontvoogde kinderen. 
De minderjarige ontvoogd door huwelijk is bijgevolg niet meer onderworpen 
aan de ouderlijke macht. Bijgevolg is er ook geen schoolplicht meer (Arbrb. 
Namen, 5 december 1991, J. dr. jeun., 1992, afl. 113, 21). 

E. Recht van bewaring 

I. Algemeen 

406. Een van de bevoegdheden die ouders hebben ten aanzien van hun 
minderjarig kind betreft het recht van bewaring of hoederecht. Hieronder 

-worufnegfepeil fieCrecllt Yafl ae ouders om ten·aanzien>Tan-derden-en-van-de -
overheid het kind op permanente wijze bij zich te hebben, het te verzorgen en 
er een stabiele en voortdurende relatie mee op te bouwen (Renehan, J.L., ,La 
recevabilite des actions en justice introduites par les grands-parents dans le 
contexte du reglement de l'exercice de l'autorite parentale a l'egard de 
I' enfant", Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 253). De ouders, zelfs minderjarig, 
hebben het hoederecht over hun kinderen (Kort ged. Rb. Bergen, 26 april 
1989, J. dr. jeun., 1989, afl. 6, 35). 
Bij de toewijzing van het hoederecht over een kind laat de rechter zich aileen 
leiden door het belang van het minderjarig kind. Aldus kende de vrederechter 
in het belang van de kinderen en op objectieve gronden, het hoederecht toe 
aan de vader. Als bijkomende reden voor de toewijzing gold dat hierdoor een 
verzoening tussen de echtgenoten meer kans op slagen heeft, een argument 
dat evenzeer in het belang van het kind is (Vred. Boom, 3 juli 1990, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1991, 408). 
Doorslaggevend bij de toekenning van het hoederecht zijn de overwegingen 
dat de kinderen best niet gescheiden worden en dat zij voor het schoolgaan 
niet worden onttrokken aan hun huidig milieu. Het argument dat zeer jonge 
kinderen eerder de moeder nodig hebben, werd door dezelfde rechter als te 
licht bevonden (Rb. Brussel, 26 januari 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 
100). 
De toewijzing van het hoederecht over minderjarige kinderen is in beginsel 
niet afuankelijk van een of andere territoriale vereiste zoals de noodzakelijke 
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vestiging in Belgie van de ouder die het hoederecht verkrijgt. Dit houdt 
meteen in dat de ouder die het hoederecht heeft ook buiten Belgie kan leven, 
indien dit voor de kinderen niet nadelig is (Brussel23 juni 1988, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1990, 76). Om het contact met de andere ouder zoveel als mogelijk 
te stimuleren, kunnen de modaliteiten van het omgangsrecht worden aange
past. Zo bijvoorbeeld is de hoedegerechtigde ouder ondermeer gehouden 
tussen te komen in de vervoerkosten die verband houden met de uitoefening 
van het omgangsrecht (Rb. Brussel, 29 maart 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1989, 106). 
De rechtbank kan vanzelfsprekend ook rekening houden met de inzichten en 
de wensen van de minderjarige, op voorwaarde dat deze redelijk zijn en 
overeenstemmen met zijn be lang (Brussel18 juni 1987, Rev. Trim. Dr. F am., 
1988, 745). 

II. Wijziging in de materiele bewaring 

407. De ouder die het hoederecht over het kind niet uitoefent, kan zich 
steeds tot de rechter wenden om ofwel op te komen tegen de te nemen of 
reeds genomen beslissingen, ofwel om voor zichzelf het hoederecht op te 
eisen. De rechter laat zich hierbij uitsluitend leiden door het belang van het 
kind (Cass., 3 januari 1985,R. W., 1985-86, 798,J.T., 1985, 389; Pas. 1985, I, 
516). Belang van het kind vereist dat een situatie die al enige tijd bestaat en 
voor het kind gunstig lijkt of minstens niet schadelijk blijkt te zijn, niet moet 
worden gewijzigd. Immers een goede opvoeding vereist een zekere conti
nui:'teit of stabiliteit en een wijziging is dan ook slechts toegestaan wanneer 
deze ingegeven is door ernstige redenen. Dit betekent tevens dat de wijze 
waarop het kind na de scheiding door zijn ouders wordt opgevoed in beginsel 
bepaald wordt door het opvoedingsgedrag van de ouders ten tijde van het 
samenleven. Dit houdt dan ook in dat de rechter de hoedegerechtigde ouder 
kan verplichten om het kind opnieuw te laten inschrijven in de school, 
waaruit hij het in strijd met zijn belang, had verwijderd (Kort. ged. Rb. 
Namen, 9 februari 1988, fur. Liege, 1989, 480). 
Er is geen aanleiding tot wijziging van het hoederecht in de volgende 
gevallen: Jeugdrb. Luik, 13 juni 1991, fur. Liege, 1991, 1287 (de rechter 
geeft voorrang aan de persoonlijke religieuse keuze van een zestienjarig 
meisje op grond van artikel14 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind), Brussel, 14 januari 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 395 (de 
rechter acht het niet in het belang van het kind om het hoederecht van de 
moeder te wijzigen; in het belang van de stabiliteit van de kinderen moet het 
hoederecht van de moeder worden behouden). 
Een wijziging van het hoederecht, zoals dit voorzien werd in de aan een 
echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst, is 
mogelijk bij buitengewone, ernstige en onvoorzienbare omstandigheden en 
wanneer dit in het belang van het kind is (Rb. Brussel, 23 juni 1989, T.B.B.R., 
1990, 166). 

2279 



De aansluiting van de moeder bij de Getuigen van Jehovah met als onge
wenst corrolarium dat aan de kinderen filosofische opvattingen worden 
bijgebracht waarmee zij niet zijn vertrouwd is tegen het belang van het kind 
en is voldoende om het hoederecht te wijzigen (Luik 27 juni 1989, Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1991, 400). 

III. Materiele bewaring van derden 

408. Wordt de hoede over een kind aan derden toevertrouwd, dan krijgen 
deze alleen de materiele (feitelijke) bewaring over het kind en nooit het 
bewaringsrecht (over dit onderscheid werd uitgewijd in het vorige overzicht 
van rechtspraak, T.P.R., 1988, 576, nr. 270). 

Het hoederecht in de zin van artikel 374 B.W. dient begrepen te worden als 
een zuivere materiele bewaring over het kind. Dit betekent dat het hoede
recht (of beter de materiele hoede) uitgeoefend over een kind dat in een 
instelling verblijft, toebehoort aan de insteiling (Rb. Aarlen, 28 juni 1991, 
J.T., 1991, 843). 

De vordering met betrekking tot het hoederecht over een minderjarige 
behoort uitsluitend toe aan de ouders of de procureur des Konings (O.M.). 
Dit houdt in dat de grootouders niet de vereiste hoedanigheid hebben om een 
element van het ouderlijk gezag te bekomen. Als dusdanig is de eis van de 
grootouders die ertoe strekt het hoederecht over hun kleinkind te bekomen, 
niet toelaatbaar{Bergen, 21 november 1988, J.T., 1989, 182, noot; Jeugdrb. 
Aarlen, 10 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 299, noot Renehan, J.L.). 
De grootouders kunnen zich wel wenden tot de jeugdrechtbank of de voor
zitter in kort geding tijdens een echtscheidingsprocedure tot het bekomen van 
een bezoekrecht, maar zij kunnen geenszins de juridische hoede krijgen over 
hun kleinkind, wiens ouders uit de echt gescheiden zijn (Jeugdrb. Brussel, 
9 oktober 1990, T.B.B.R., 1991, 176). 

Evenwel kan een grootmoeder, die niet meer in staat is voldoende gezag uit 
te oefenen over haar kleinkind waarover zij feitelijk de hoede heeft sinds de 
echtscheiding van de ouders, zonder meer vorderen dat zij van de verant
woordelijkheden die normaal bij de ouders berusten, zou worden ontheven 
(Jeugdrb. Nijvel, 14 augustus 1989, Jur. Liege, 1990,269, J. dr.jeun., 1990, 
afl. 3, 27). 

F. Recht van opvoeding 

I. Algemeen 

409. Grosso modo valt het recht van opvoeding uiteen in enerzijds het recht 
van dagelijkse zorg over de persoon van het kind en ariderzijds het beslis
singsrecht inzake fundamentele opties m.b.t. de opvoeding van het kind. 

Voornoemd recht moet thans in combinatie gezien worden met het Inter
nationale Verdrag van de Rechten van het Kind. De jeugdrechtbank van Luik 
geconfronteerd met een dergelijke zaak besliste, mede op grond van arti-
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kel 14 van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind, waarin 
de verplichting tot eerbiediging van de vrijheid van denken en van gods
dienst van het kind wordt geponeerd, dat een zestienjarig meisje die de leer 
van de Getuigen van Jehova aankleeft daaromtrent geen inmenging van haar 
ouders moet dulden. De moeder, die het hoederecht mag behouden, mag haar 
dochter niet laten dopen voor haar meerderjarigheid. De vader van zijn kant, 
die een wijziging van het hoederecht eiste, zal van elk medisch probleem -
desgevallend met noodzaak tot bloedtransfusie en/of orgaantransplantatie -
op de hoogte worden gehouden. Hiertoe kan hij een geneesheer van zijn 
keuze aanstellen teneinde zijn dochter te onderzoeken (J eugdrb. Luik, 13 juni 
1991, Jur. Liege, 1991, 1287). 

De ouder, belast met het hoederecht over bet kind, bepaalt in beginsel de 
schoolkeuze en de keuze van de filosofische en religieuze opvoeding (raad
pleeg terzake het vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1988, 572-573, 
nr. 266). 

Rijst er onenigheid tussen de uit de echt gescheiden ouders over de keuze 
tussen het onderwijs van moraal dan wei godsdienst, dan houdt de rechter 
meestal rekening met de vroegere keuze van de ouders. In casu besliste de 
jeugdrechtbank van Dinant - enigszins afwijkend - bij meningsverschil 
tussen de ouders over de keuze van moraal dan wei godsdienstonderricht, de 
voorkeur te geven aan de ouder die titularis is van het hoederecht, zelfs a1 
verschilt deze filosofische overtuiging van deze die gold tijdens het huwe
lijksleven, te meer omdat de vader zich daar vroeger nooit tegen heeft verzet 
(Jeugdrb. Dinant, 30 januari 1989, J. Dr. Jeun., 1989, afl. 2, 44). 

Een combinatie van beide principes is terug te vinden in de volgende 
beslissing: de moeder - ongeacht het feit dat de vader het hoederecht heeft 
- behoudt evenwel het recht om haar kinderen volgens haar geloofsovertui
ging, die ook tijdens het echtelijk leven werd beleden - op te voeden. 
Wijselijk wordt hieraan toegevoegd dat zulks slechts mogelijk is in zoverre 
het geen gevaar oplevert voor de gezondheid en het psychisch evenwicht van 
de kinderen (Luik 27 oktober 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 93). 

II. Recht van toezicht op de opvoeding 

410. Het is echter onzeker of anderen, -men denke dan aan grootouders of 
andere familieleden, - dergelijk recht van toezicht hebben. Dit wordt niet 
eenduidig in de rechtspraak beantwoord: in bevestigende zin de rechtspraak 
aangehaald door Casman, H., (o.c., 222, nr. 616 en de aldaar onder voetnoot 2 
aangehaalde referenties. Er is ook afwijzende rechtspraak: de eis van de 
grootouders die ertoe strekt het hoederecht over hun kleinkind te bekomen, is 
niet toelaatbaar; alleen de ouders of de procureur des konings kunnen een 
vordering instellen met betrekking tot het hoederecht van een minderjarige 
(Bergen, 21 november 1988, J.T., 1989, 182, noot; Jeugdrb. Aarlen, 10 juni 
1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 299, noot Renchon, J.L.). 
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III. Recht van verhaa1 bij de jeugdrechtbank 

411. Wanneer een ouder het niet eens is met een bes1issing of een hande1ing 
van de andere ouder kan hij zich wenden tot de jeugdrechtbank. Daarentegen 
beschikken grootouders enke1 over het recht een vordering in te stellen die 
strekt tot het behoud van hun persoon1ijke rechten. Ontoe1aatbaar is dan ook 
de door hen in kort geding ingeste1de eis die ertoe strekt hun kleinkind toe te 
1aten op sneeuwklas te vertrekken tegen de weigering van de vader van het 
kind in (Luik 19 februari 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 296, noot 
Renchon, J.L.). 

G. Co-ouderschap 

I. A1gemeen 

412. Wettelijk komt het hoederecht over de persoon en de goederen van de 
minderjarige van niet-samenwonende ouders toe aan een ouder, hetzij de 
ouder die de materie1e bewaring heeft (art. 374 B.W.), hetzij diegene die het 
voorlopig bestuur uitoefende. Het lean gaan om de ouder die de echtscheiding 
verkregen heeft na een echtscheiding op grond van bepaa1de feiten (art. 302 
B.W.), of om de ouder aan wie op basis van de overeenkomst door de 
echtgenoten opgemaakt bij echtscheiding door onder1inge toestemming het 
hoederecht is toebedee1d. De rechtbank van eerste aanleg lean op grond van 
haar volheid-van bevoegdheid akte verlenen-aan echtscheidende ouders van 
hun overeenkomst omtrent het hoederecht over de kinderen (Rb. Brusse1, 25 
maart 1988, T.B.B.R., 1989, 402). 
In die veronderstelling dient de overeenkomst principiee1 zo geredigeerd te 
zijn dat aan een echtgenoot het hoederecht en aan de andere het bezoekrecht 
wordt toegewezen. Maar ook bedingen van gezamenlijke of afwisse1ende 
hoede worden aangenomen (zie voor voorbee1den uit de rechtspraktijle vorig 
overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1988, 578-579, nr. 273). Zoa1s geste1d kan 
het co-ouderschap diverse vormen aannemen. 
Een ervan, namelijk het co-ouderschap met gezamenlijk bestuur, is deze 
waarbij het minderjarig kind afwisselend bij ieder van beide ouders verb1ijft, 
maar het beheer over zijn persoon en goederen door beide ouders gezamen
lijk wordt uitgeoefend (Rb. Aar1en, 10 apri11992, T.B.B.R., 1992, 433; J.T., 
1992, 623). Meesta1 wordt de vraag voor gezamen1ijlee of afwisse1ende 
hoede die gebeurt op gemeenschappelijk verzoek van ouders door de recht
spraak ingewilligd. 
Nochtans 1egt de voorzitter zete1end zoals in leort geding, aan de ouders 
krachtens artikel 1280 Ger.W., het afwisse1end co-ouderschap op en dit 
ondanks het verzet van een van hen (Kort ged. Leuven, 21 september 
1989, R.W., 1989-90, 684, noot Ger1o, J., T.B.B.R., 1990, 353, J.T., 1991, 
209). 
Niet alle voorstellen van co-ouderschap worden echter zomaar aanvaard. Een 
andere moge1ijkheid is dat de bepalingen van de overeenkomst voorafgaand 
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aan een echtscheiding door onderlinge toestemming worden gewijzigd in een 
afwisselend hoederecht, indien uit een maatschappelijk onderzoek en de 
inlichtingen verstrekt door de lerares van het kind blijkt dat deze formule 
beantwoordt aan de behoeften van het kind (Jeugdrb. Nijvel, 20 juni 1989, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 309). 

Een beslissing in afwijzende zin is die van het Hof van Beroep van Ant
werpen waar het toekennen van een gezamenlijk of afwisselend hoederecht 
aan beide ouders strijdig wordt geacht met artikel 1288 Ger.W., dat een 
scheiding oplegt tussen de bevoegdheden aan ieder van hen opgedragen 
(Antwerpen, 30 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 331, met noot Uyttendaele, R., 
,Co-ouderschap en echtscheiding door onderlinge toestemming'' R. W, 
1988-89, 682). Soms wordt het afwisselend hoederecht afgewezen omwille 
van incoherentie inzake de opvoedings(rnilieus) en het gebrek aan sereniteit 
tussen beide ouders (Jeugdrb. Brussel, 14 januari 1988, T.B.B.R., 1990, 167). 
In nog een ander geval wordt het beurtelings hoederecht afgewezen omdat 
het moeilijk realiseerbaar is voor een zeer jong kind dat nog niet in staat is de 
verwijdering van een van zijn ouders gedurende een voile week te verwerken 
(Vred. Brussel, 21 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 515). 

II. Bevoegde rechter 

413. De voorzitter waarbij, in toepassing van artikel1280, eerste lid Ger.W., 
v66r de overschrijving van het echtscheidingsvonnis de zaak hangende was, 
blijft bevoegd om te oordelen over de voorlopige maatregelen met betrek
king tot het hoede- en omgangsrecht over de kinderen (Cass., 9 september 
1988, R. W., 1989-90, 187, noot, Pas., 1989, I, 34, Arr. Cass., 1988-89, 40). 

De jeugdrechtbank is krachtens artikel 302lid 3 B.W. na overschrijving van 
de echtscheiding, bevoegd om kennis te nemen van het verzoek tot wijziging 
van het hoederecht, ongeacht de nog hangende tegeneis tot echtscheiding 
(Jeugdrb. Charleroi, 29 juni 1989, fur. Liege, 1990, 739; Kort ged. Verviers, 
12 april 1990, fur. Liege, 1990, 748). 

De jeugdrechtbank is bevoegd niet aileen wat het hoede- of bezoekrecht 
betreft, maar ook ten aanzien van een weder- of neveneis tot onderhoud die 
daarmee verknocht is (art. 30, 563-566 Ger.W.). Dit houdt in dat hoewel de 
vordering tot wijziging van onderhoudsgeld na echtscheiding bij onderlinge 
toestemming tot de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter behoort, de 
jeugdrechtbank geadieerd door een vordering inzake hoederecht, bij samen
hang bevoegd is (Jeugdrb. Gent 22 mei 1989, T.G.R., 1990, 59, noot). 

§ 2. Recht van beheer van de ouders over de goederen van het kind 

A. Rekening en verantwoording door de ouders 

414. Overeenkomstig de artikelen 384 en 386, 2° B.W. hebben de ouders het 
genot van de goederen van hun rninderjarige kinderen. De ouders zijn, 
overeenkomstig artikel379 B.W., rekening en verantwoording verschuldigd 
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over het beheer van deze goederen (Rb. Leuven, 11 juni 1991, T. Not., 1992, 
139). 

B. Vertegenwoordiging van de minderjarige 

415. In beginsel kan de niet-ontvoogde rninderjarige niet zelf aan het rechts
verkeer deelnemen; hij wordt dan ook voor het stellen van de meeste 
rechtshandelingen of bij het optreden in rechte vertegenwoordigd door zijn 
wettelijke vertegenwoordiger en dit tot aan zijn meerderjarigheid of ont
voogding. Aldus is het cassatieberoep, ingesteld door de ouders handelend in 
hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers, van de zoon die na de 
uitspraak gedaan in hoger beroep meerderjarig is geworden, onontvankelijk 
(Cass., 13 september 1991, J. dr. jeun., 1993, afl. 123, 53; Pas. 1992, I, 44). 
De niet-ontvoogde rninderjarige kan in beginsel niet zelf aan het rechtsver
keer deelnemen. Zijn ouders hebben dan ook het recht om de rninderjarige te 
vertegenwoordigen. Bepaalde handelingen kunnen slechts gesteld worden 
wanneer bijzondere begeleidende maatregelen terzake worden genomen. De 
dading, gesloten tussen de ouders - in hun hoedanigheid van wettelijke 
beheerders over de persoon en de goederen van hun rninderjarig kind - en 
de verzekeringsmaatschappij tot regeling van de schade ten gevolge van een 
ongeval waarvan de rninderjarige het slachtoffer was, moet worden nietig 
verklaard bij ontstentenis van homologatie door de rechtbank (Rb. Antwer
pen, 4 maart1988,- KW.; T990-=-9l-;-I28~noot): Het stitk waarbij de tnoeder 
van een rninderjarig slachtoffer van een ongeval verklaart dat haar zoon geen 
letsels meer heeft en dat zij verder afziet van alle gevolgen tegenover de 
aansprakelijke bestuurder is geen dading bij gebrek aan wederzijdse toe
gevingen. Het stuk houdt wel een afstand van recht in, doch de moeder van 
het rninderjarig slachtoffer kan geen daden van beschikking stellen zonder de 
voorafgaandelijke machtiging van de rechtbank van eerste aanleg (Gent, 
16 februari 1988, R.G.A.R., 1991, nr. 11.779). 
De ondertekening van de akte van voortijdige pachtbeeindiging met afstand 
van het recht van voorkoop en van elke vergoeding uit dien hoofde is eeil 
daad van beschikking. De wettelijke vertegenwoordiger van de rninderjarige 
opvolger van de pachter moet derhalve gemachtigd worden door de farnilie
raad, een machtiging die dan nog moet gehomologeerd worden door de 
rechtbank van eerste aanleg (Rb. Antwerpen, 12 april 1988, R. W, 1988-
89, 262). 
Minderjarigen kunnen (krachtens bijzondere wettelijke bepalingen) bepaalde 
handelingen ,autonoom'' stellen. Hieronder ressorteert het sluiten en op
zeggen van een arbeidsovereenkomst, even wei met uitdrukkelijke of stil- · 
zwijgende machtiging van de vader, de moeder of de voogd of met tussen
komst van de jeugdrechtbank (zie art. 43, tweede lid van de Wet van 3 juli 
1978). Men is geneigd te denken dat aan een bijzondere handelingsbe
kwaarnheid een bijzondere procesbekwaarnheid verbonden is. Doch dit is 
niet altijd het geval. Voor de arbeidsrechtbank van Brussel is het duidelijk 
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dat indien de minderjarige werknemer bekwaam is om alleen een arbeids
overeenkomst te sluiten en te beeindigen dat deze dan ook zelf als eiser of als 
verweerder in rechte kan optreden voor de geschillen betreffende deze 
arbeidsovereenkomst. Voor de rechter is de vordering van zijn ouders, als 
wettelijke beheerders over zijn goederen, tegen zijn werkgever ingeleid, niet 
ontvankelijk (Arbrb. Brussel, 17 maart 1992, J. dr. jeun., 1993, afl. 121, 40). 

C. Beheer en wettelijk vruchtgenot van de ouders op de goederen van de 
minderjarige 

416. Het wettelijk genot is het recht voor de vader en de moeder om van de 
inkomsten van de goederen van hun minderjarige kinderen te genieten onder 
de last in hun onderhoud en opvoeding te voorzien. Niet alle goederen vallen 
onder het wettelijk vruchtgenot. Zo heeft een vader niet het genot van het 
persoonlijke spaarboekje van zijn dochter waarvan kapitaal en rente tot haar 
meerderjarigheid werden geblokkeerd (Vred. Gembloers, 22 december 1987, 
J. dr. jeun., 1988, 2). De ratio legis van dit verbod ligt in de overweging dat, 
mochten de interesten aan de ouders zelf toekomen, dit de spaarzin van de 
mindejarige zelf zou afremmen. Het verbod van vruchtgenot betekent even
wei niet dat deze goederen niet vallen onder het beheer van de ouders, maar 
dit houdt evenwel in dat de ouders zowel over het kapitaal als over de 
opbrengst rekening en verantwoording verschuldigd zijn. Aldus heeft de 
vader het recht geld van het spaarboekje, toebehorend aan zijn minderjarige 
dochter, af te halen, v66r het bestuur over haar goederen aan de moeder werd 
toevertrouwd. Hij is daarvoor slechts verantwoording verschuldigd aan zijn 
dochter, bij haar meerderjarigheid (Antwerpen, 15 februari 1989, Rev. Not. 
B., 1989, 628, noot). 
De vordering tot terugbetaling ingesteld door het kind tegen een van haar 
ouders, die zich de gelden onrechtmatig heeft toegeeigend, is derhalve 
gegrond (Rb. Antwerpen, 7 december 1989, T. Not., 1993, 45, noot). De 
tegenvordering van de vader tegen de spaarkas is niet gegrond (idem). 
Terzake dient rekening gehouden te worden met de bijzondere regeling die 
geldt met betrekking tot geldsommen op een door de minderjarige geplaatst 
spaar- en depositoboekje (art. 2 Wet van 30 april 1958 betreffende de 
handelingsbekwaarnheid van de minderjarige voor sommige spaarverrich
tingen, gewijzigd door de Wet van 4 juli 1985). Hierbij wordt aan de 
minderjarige de bevoegdheid gegeven om deze geldsommen (opname be
perkt tot een bedrag van vijfduizend frank per maand) op te vragen zonder 
toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger. De bankpraktijk heeft 
zich echter zo ontwikkeld dat de bevoegdheid van de minderjarige feitelijk 
uitgebreid en zelfs exclusief wordt, ten nadele van de bevoegdheid van de 
wettelijke vertegenwoordiger om zelf nog gelden af te halen (raadpleeg 
tevens: Casman, H., o.c., 245, nr. 661). 
De ouders mogen de door hen gedeponeerde sommen die ze afhalen van het 
spaarboekje van de minderjarige gebruiken in het belang van het kind, doch 
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alleen wanneer dit echt noodzakelijk is (Rb. Leuven, 11 juni 1991, T. Not., 
1992, 139). Dit houdt in dat zij deze sommen niet mogen afhalen om ze aan 
te wenden in hun eigen belang. 

§3. Ontzetting uit het ouderschap 

417. De ontzetting uit het ouderschap is een civielrechtelijke sanctie. De 
wettelijke regeling is zeer soepel, dit houdt ondermeer in dat de toepasselijke 
sanctie aangepast kan worden aan de begane tekortkomingen. Zo bijvoor
beeld, is het denkbaar dat de ontzette ouder toch wordt toegelaten ook het 
recht op persoonlijk contact met haar kinderen, uit te oefenen (Brussel 
7 februari 1989, J. dr. jeun., 1989, afl. 8, 34). De ontzetting kan volledig 
of gedeeltelijk zijn. Andere combinaties zijn evenmin uitgesloten. Samen 
met de volledige ontzetting van het ouderlijk gezag spreekt de rechter de 
mogelijkheid uit dat de ontzette ouder het recht op persoonlijke relaties met 
zijn kind kan blijven behouden, wanneer de provoogd, handelend onder 
toezicht van de jeugdrechtbank, dit wenselijk acht (Cass., 19 april 1989, 
Bull., 1989, 858, Pas., 1989, I, 858). Stringenter maar met enige mogelijheid 
tot soepelheid is de beslissing waarbij de ontzette ouder geen recht heeft op 
persoonlijke relaties met het kind ten aanzien van wie hij is ontzet. Deson
danks dient de jeugdrechtbank het behoud van een band tussen de ontzette 
ouder en het beschermde kind na te streven in de mate dat dit kan bijdragen 
tot hetherstel-van-de-familiale-banden-zonder-het-kind-sehadete-berokkeneno
De provoogd kan slechts bezoek van de ontzette ouder toestaan mits toe
stemming van de jeugdrechtbank, die beslist in het belang van het kind 
(Brussel, 11 oktober 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 179). 
De ontzetting uit het ouderlijke gezag is gewettigd bij een voortdurend en 
notoir wangedrag sinds de geboorte van de kinderen en zware nalatigheid in 
de uitvoering van de ouderlijke plichten (Brussel, 7 februari 1989, J. dr. 
jeun., 1989, afl. 8, 34). 
In geval van weigering vanwege de provoogd om zulk een persoonlijk 
contact toe te staan, kan de ontzette ouder een verhaal bij de jeugdrechtbank 
instellen (Brussel, 7 februari 1989, J. dr. jeun., 1989, afl. 8, 34). Geschillen 
tussen de moeder-provoogdes en de uit het ouderlijk gezag ontzette vader 
dienen door de jeugdrechtbank te worden beslecht in het kader van de 
controlebevoegdheid op de provoogdij die de jeugdrechtbank aan artikel 35 
Jeugdbeschermingswet ontleent (Brussel, 11 oktober 1988, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1989, 179). 
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§ 1. Algemeen 

A. Grondwaarden van het recht op levensonderhoud 

418. Wie in staat is met zijn arbeid of zijn kapitaal in zijn behoeften te 
voorzien heeft geen recht op levensonderhoud. De onvrijwillig werkloze 
heeft recht op alimentatie. 
Bij de begroting van de alimentatie dient evenwel rekening gehouden te 
worden met de mogelijkheid een werkloosheidsuitkering te genieten (Vred. 
Antwerpen, 6 februari 1985, Rev. Trim Dr. Fam., 1988, 143; Kort ged. 
Aarlen, 5 september 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 397). 
Of bij het bepalen van de vermogenstoestand van de onderhoudsgerechtigde 
rekening moet gehouden worden met een bestaansminimum - of hulp van 
het O.C.M.W.- die hij ontvangt, is een moeilijker te beantwoorden vraag. 
Meestal wordt de vraag negatief beantwoord: het rekening houden met de 
hulp verleend door het O.C.M.W. in een burgerrechtelijk onderhoudsgeding 
zou neerkomen op de afschaffing van artikel205 B.W., daar niemand die van 
het O.C.M.W. hulp verkrijgt nog behoeftig zou zijn (Cass., 13 juni 1980, 
Pas., 1980, I, 1253; Arr. Cass., 1979-80, 1629; Vred. Hamme, 2 december 
1986, T. Vred., 1990, 80; Vred. Hamme, 29 augustus 1989, T. Vred., 1991, 
79) . Zodra de onderhoudsplichtige zijn onderhoudsverplichting volledig 
vervult, verliest het O.C.M.W. zijn verhaalrecht tegenover hem, maar ver
krijgt het een verhaalrecht tegen de onderhoudsgerechtigde. 
Anderzijds zou met de hulp verleend door het O.C.M.W. rekening kunnen 
gehouden worden als feitelijk gegeven, in welk geval het O.C.M.W. zijn 
verhaalrecht tegen de onderhoudsplichtige zou behouden .. 
Met de mogelijkheid aanspraak te maken op een bestaansminimum moet 
alleszins geen rekening worden gehouden (Masson, J.P., Examen de juris
prudence. (1984-1990) Les personnes, R.C.J.B., 1992,447, nr. 53): waar de 
farniliale onderhoudsverplichting ten overstaan van de sociale zekerheid een 
subsidiaire rol speelt, neemt de sociale voorzorg ten aanzien van de familiale 
onderhoudsplicht een positie in die subsidiair is. 

419. Behoeftigheid die het directe gevolg is van het eigen wangedrag, de 
luiheid en spilzucht van de schuldeiser van onderhoudsgeld komt niet in 
aanmerking (Cass., 5 februari 1987, Pas., 1987, I, 663; Rev. Not. B., 1988, 
419; Luik, 2 januari 1985, J.T., 1986, 113, vgl. Rb. Leuven, 8 januari 1988, 
Pas., 1988, III, 49). 
Anderzijds blijft het vaste rechtspraak dat er inzake levensonderhoud geen 
oorzaken van onwaardigheid bestaan. Ook het onwaardig gedrag van de 
ouders t.o. v. hun kinderen komt niet in aanmerking (Brussel, 5 februari 1986, 
T.B.B.R., 1987, 45; Rb. Brussel, 27 november 1990, fur. Liege, 1992, 555), 
behoudens in geval van ontzetting uit het ouderlijk gezag. 

420. Bij de begroting van de onderhoudsbijdrage is de rechter niet verplicht 
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rekening te houden met de gegevens aanvaard door de belastingen; wei dient 
rekening gehouden te worden met de fiscale implicaties (Rb. Mechelen, 
9 oktober 1989, T.B.B.R., 1990, 352; Rb. Brussel, 8 januari 1991, J.T., 1991, 
372). 
W anneer duidelijk blijkt dat de onderhoudsplichtige zijn insolvabiliteit ge
organiseerd heeft, dan kan bij de begroting van de onderhoudsbijdrage 
rekening worden gehouden, niet aileen met de werkelijke inkomsten, maar 
tevens met de inkomsten die de onderhoudsplichtige, rekening houdend met 
zijn mogelijkheden had kunnen verwerven (Rb. Brussel, 28 apri11987, J. Dr. 
Jeun., 1988, dl. 2, 3) 

421. De onderhoudsverplichting omvat de verplichting de begrafeniskosten 
van de onderhoudsgerechtigde te betalen, zo het actief van de nalatenschap 
ontoereikend is (Rb. Hoei, 25 februari 1988, Pas., 1989, III, 90; Rb. Hasselt, 
7 maart 1989, Pas., 1989, III, 90; Vred. Borgerhout, 1 maart 1990, T. Vred., 
1991, 50). 
Zo kan de weduwe aangesproken worden, ook al heeft ze de nalatenschap 
van wijlen haar echtgenoot verworpen, maar alleen indien ze vermogend is 
(Vred. Borgerhout, gecit.) 
De concubine van de overledene kan niet aangesproken worden, zijn ouders 
wei (Rb. Hoei, gecit.). 

B. Kenmerken van-de onaerholidsv-erpliclitfng-- - - --

422. Dat de gemeenrechtelijke onderhoudsverplichting van dwingend recht 
is, staat buiten kijf. Of zij nog van openbare orde is, zoals algemeen gesteld 
wordt, kan betwist worden, in het licht van het cassatiearrest van 27 septem
ber 1990, Pas. 1991, I, 87, Rev. Not. B., 1991, 195): het Hof van cassatie 
verklaart expliciet dat de hulpverplichting tussen echtgenoten niet, maar de 
verplichting van de ouders hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en 
passende opleiding te verschaffen wei van openbare orde is. 
Indien de hulpverplichting slechts van dwingend recht is, waarom zou dan de 
onderhoudsverplichting tussen bloed- en aanverwanten van openbare orde 
zijn? 
Uit het dwingend karakter van de onderhoudsverplichting volgt dat de 
schuldeiser niet zonder meer aan zijn recht op onderhoud mag verzaken en 
dat overeenkomsten slechts geldig zijn voor zover ze geen afbreuk doen aan 
de wettelijk vastgestelde principes. Maar een dading of verzaking voor het 
verleden is wei mogelijk (Luik, 19 januari 1987, J.T., 1987, 251) en wanneer 
de onderhoudsgerechtigde een overeenkomst uitvoert die niet of niet meer 
volledig conform is met de wettelijk vastgestelde principes, verzaakt hij, 
voor het verleden, aan de wettelijke bescherming. 

423. De onderhoudsverplichting is essentieel veranderlijk en het onder
houdsgeld kan door de rechter steeds ge'indexeerd worden (Vred. Geldena-
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ken, 12 april 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 146, i.v.m. art. 203 B.W.); 
alleen de uitkering na echtscheiding moet gei"ndexeerd worden. 

De herziening van een rechterlijke beslissing inzake onderboudsgeld vereist 
nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden. 

Een bijzonder probleem vormen feiten daterend van voor bet eerste vonnis, 
die op dat ogenblik door de belanghebbende partij niet konden worden 
opgeworpen. 

Uit de evolutie van de recbtspraak van bet Hof van cassatie blijkt dat het 
debat voortaan moet gevoerd worden rond het be grip ,nieuwe of gewijzigde 
omstandigbeden", veeleer dan rond het begrip ,gezag van gewijsde". 

Dit blijkt uit volgende overwegingen van het cassatiearrest van 8 november 
1991: 

, ... dat uit de artikelen 23 tot 26 van het Gerecbtelijk Wetboek volgt dat het 
gezag van gewijsde als zodanig niet wettig kan worden ontzegd aan een door 
de rechter over een geschilpunt gewezen eindbeslissing, op de enkele grond 
dat na de uitspraak nieuwe feitelijke gegevens van overwegend belang zijn 
ontstaan of dat gebleken is dat, op bet tijdstip van de uitspraak, reeds 
relevante feitelijke gegevens of bewijsstukken bestonden welke door de 
procespartijen of althans door een van hen niet aan de rechter zijn kunnen 
worden voorgelegd; ... dat de door de wet gescbapen mogelijkheid om 
recbterlijke beslissingen te berzien die inzake levensonderhoud of uitkering 
na echtscheiding zijn gewezen, op grond van nieuwe of gewijzigde omstan
digheden, niet berust op de relativiteit van bet gezag van het recbterlijk 
gewijsde zoals dit in de artikelen 23 tot 27 van het Gerecbtelijk Wetboek is 
omscbreven, maar op de regels van specifieke wetsbepalingen, zoals de 
artikelen 209 en 301, 3, van bet Burgerlijk Wetboek en 584 en 1280 van 
het Gerechterlijk Wetboek" (Cass., 8 november 1991, Pas., 1992, I, 194; 
R.W., 1991-92, 1388, noot Gerlo, J., Gezag van gewijsde, nieuwe feiten en 
wijziging van onderhoudsuitkering). 

In casu vernam de man dat zijn vrouw als poetsvrouw werd tewerkgesteld na 
bet sluiten van de debatten, maar voor de uitspraak van het Hof van beroep. 
Zijn vordering tot afschaffing van de provisionele uitkering na ecbtscbeiding 
wordt afgewezen bij gebrek aan nieuw element (hij kon de beropening van de 
debatten gevraagd bebben). 

In twee vorige arresten van 28 september 1978 (R.W., 1978-79, 2870; Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1978, 336, noot Renchon, J.L. Pas. 1979, I, 141 en 14 de
cember 1989, Arr. Cass., 1 989-90, 543; fur. Liege, 1990 730, Pas., 1990, I, 
477) had het Hof van cassatie beslist dat het gezag van gewijsde van een 
vorige beschikking geschonden wordt door de beslissing die als nieuw 
bescbouwt elementen die de partij die er belang bij had ze aan te voeren, 
kon aanvoeren, betzij door voor de eerste recbter te verschijnen ter zitting, 
hetzij door baar recht van verzet of boger beroep uit te oefenen. 

In ieder geval blijkt impliciet uit de cassatierecbtspraak dat als nieuw be
schouwd moet worden een gegeven, waarvan de vorige recbter op het 
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ogenblik van zijn uitspraak geen kennis kon nemen, omdat het door de 
belanghebbende partij niet gekend was of kon zijn. 
Ben correcte toepassing van het begrip nieuwe feiten wordt gemaakt door 
een arrest van het Hof van beroep te Antwerpen van 11 februari 1986: niets 
laat of kan Iaten vermoeden dat op het ogenblik van de vorige beschikking de 
man op de hoogte was van het openvallen van de nalatenschap van een oom 
van zijn vrouw; dit gegeven is dus nieuw. (Antwerpen, 11 februari 1986, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 194 noot Kohl, A.; zie ook Bergen, 3 april1990, 
Pas., 1990, II, 198). 
Ben cassatiearrest van 6 oktober 1989 gaat blijkbaar nog verder, waar het 
stelt dat de rechter rekening mag houden met aile gegevens die hem bij zijn 
uitspraak worden voorgelegd, ook al zijn die verschillend van die op grond 
waarvan de vorige rechter het onderhoudsgeld bepaalde. (Cass., 6 oktober 
1989, Pas., 1990,1, 154, noot; Arr. Cass., 1989-90, 176, noot.) 

424. Onderhoudsuitkeringen zijn vatbaar voor schuldvergelijking in de mate 
dat zij voor beslag vatbaar zijn (Bergen, 19 juni 1990, Rev. Not. B., 1991, 
156). 
Schuldvergelijking is evenwel onbeperkt mogelijk tussen twee onderhouds
schulden (Bergen 21 juni 1988, Pas., 1988, II, 239, noot J.S.), ook al heeft 
een van de vorderingen betrekking op de terugbetaling van ten onrechte 
ontvangen onderhoudsgeld (Beslagr. Brussel, 25 november 1987, Rev. Trim. 
Dr:-Fam~ 1988~385-):------- --- ------------- ------------------

En omdat artikel1293, 3° B.W. niet van openbare orde is (Cass., 19 februari 
1979, Pas., 1979, I, 722), kan de schuldeiser van onderhoudsgeld verzaken 
aan het voordeel er door verleend (Rb. Brussel, 16 september 1987, fur. 
Liege, 1987, 1431. Zie ook Gallus, N., Le recouvrement des aliments en droit 
interne, in: Les ressources de la farnilie (ed. E. Vieujean), Kluwer Rechtsw. 
1992, 57; Beslagr. Kortrijk, 23 januari 1989, T. Not., 1989, 149). 

C. Vaststelling van de onderhoudsverplichting 

I. Algemeen 

425. Ben onderhoudsovereenkomst, die een onderhoudsgeld vaststelt tot 
uitvoering van een wettelijke onderhoudsverplichting heeft eenzelfde 
waarde als een onderhoudsvonnis; een onderhoudsvonnis kan door een 
overeenkomst of een vonnis worden gewijzigd, zoals een onderhoudsover
eenkomst door een overeenkomst of een vonnis kan gewijzigd worden 
(Cass., 8 mei 1992, R. Cass., 1992, 152, noot Gerlo, J., 150; R. W 1992-
93, 462; Rb. Luik, 11 januari 1988, fur. Liege, 1988, 1143; Pas. 1992, I, 
784). -

Voorwaarde is wei dat de overeenkomst geen afbreuk doet aan de funda
mentele principes bekrachtigd door de wet inzake levensonderhoud (Ant
werpen, 28 november 1986, Pas., 1987, II, 41). 
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426. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 3 augustus 1992 dienen de 
artikelen 1320 tot 1322 Ger.W. inzake de inleiding van onderhoudsvorde
ringen cumulatieftoegepast te worden met de artikelen 1034 ter tot sexies 
Ger.W. betreffende het verzoekschrift op tegenspraak, tenzij dit onmogelijk 
is wegens tegenstrijdigheid (Raes, G, Het verzoekschrift op tegenspraak in: 
Het vemieuwd gerechtelijk recht, I.C.G.R., Kluwer rechtsw. 1992, 87-88). 

Het verzoekschrift dat de identiteit van de verwerende partij niet of onjuist 
vermeldt is nietig, indien haar belangen hierdoor geschaad worden (art. 1034 
ter Ger.W.; art. 860-861 Ger.W.). 

427. De rechtsspreuk ,onderhoudsgeld laat geen achterstallen" is geen 
rechtsregel met algemene draagwijdte van ons positief recht (Cass., 2 juni 
1978, Arr. Cass., 1978, 1173, R. W, 1978-79, 904, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1979, 78, noot Renchon, J L.; Pas. 1987, I, 1138). 

Onderhoudsgeld kan voor een periode voorafgaand aan de inleiding van de 
vordering gevraagd worden. Dit is niet aileen zo voor het onderhoudsgeld 
gevorderd in uitvoering van de hulpverplichting van artikel 213 B.W. en de 
verplichting van de ouders hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en 
passende opleiding te verschaffen van artikel 203-303 B.W. (Cass., 2 juni 
1978, gecit.; Cass., 6 februari 1986, J.T., 1987, 464; Pas. 1986, I, 636; Rb. 
Tongeren, 2 november 1989, R.W, 1990-91, 996; Voorz. Brussel, 3 decem
ber 1990, J.T., 1991, 70; Jeugdrb. Brussel, 9 april1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1991, 425) 

Hetzelfde geldt voor de uitkering na echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten (Cass., 25 mei 1984, Pas., 1984, I, 1165; J.T., 1985, 77; Cass., 23 mei 
1985, Pas. 1985, I, 1200, J.T., 1986, 111; Vred. Seraing, 3 december 1985, 
T. Vred., 1987, 262), die zo nodig kan toegekend worden met terugwerkende 
kracht tot de dag van de overschrijving van de echtscheiding, en voor 
onderhoudsgelden op grond van de artikelen 205 e.v. B.W., ook al worden 
deze in principe slechts verschuldigd wanneer zij aangevraagd worden 
(Cass., 2 juni 1978, gecit., Rb. Aarlen, 31 mei 1991, Rev. Reg. Dr., 1991, 
441). 

428. De mogelijkheid tot retroactieve toekenning impliceert dat de voorzit
ter in kort geding die in het kader van artikel1280 Ger.W. een onderhouds
uitkering toekent, uitspraak kan doen over een periode die de inleiding van 
de echtscheidingsprocedure voorafgaat, zowel m.b.t. de onderhoudsverplich
tingen vervat in artikel 203 B.W. als met deze vervat in artikel213 B.W.; in 
dit laatste geval, dient rekening gehouden te worden met het schuldcriterium 
(Cass., 11 januari 1991, Pas. 1991, I, 430; J.T., 1991, 564; Tillemans, D., De 
maatregelen aangaande het onderhoudsgeld, in: Voorlopige maatregelen 
tussen echtgenoten (ed. P. Senaeve), Acco 1989, 177, nr. 182; Brussel, 
16 november 1983, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, 392; Antwerpen, 26 januari 
1982, Turnh. Rechtsl., 1982, afl. 2, 5; Bergen, 3 mei 1988, Jur. Liege, 1988, 
927). 
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429. Ook de wijziging, - verhoging, verlaging of afschaffing -, van 
onderhoudsgeld kan voor een periode voorafgaand aan de inleiding van de 
vordering gevraagd worden. (Zie uitvoerig Masson, J.P., La suppression et la 
reduction retroactives d'une pension alimentaire, noot onder Cass., 14 mei 
1990, R.C.J.B., 1992, 40-51) . 

In het arrest van 2 september 1988 besliste het Hof dat noch artikel209 B.W., 
noch enig rechtsbeginsel, noch het adagium ,Aliments ne s'arreragent 
point'' zich verzetten tegen de afschaffing of de vermindering van onder
houdsgeld voor een periode voorafgaand aan de inleiding van de vordering 
(Cass., 2 september 1988, Pas., 1989, I, 4; Arr. Cass., 1988-89, 4). 
In het arrest van 14 mei 1990 wordt gesteld dat de vrederechter, na echt
scheiding, bevoegd is om, desgevallend met terugwerkende kracht, met 
inbegrip van de peri ode van de echtscheidingsprocedure, het onderhoudsgeld 
door de voorzitter in kort geding voor het kind toegestaan, af te schaffen of te 
verminderen (Cass., 14 mei 1990, R.C.J.B., 1992, 39, noot Masson, J.P., 
gecit., Pas. 1990, I, 1051. Zie ook Luik, 18 februari 1985, Jur. Liege, 1986, 
294, opm. J. H.: Vred. Moeskroen, 13 april 1988, T. Vred., 1989, 55, Luik, 
9 maart 1989, J.T., 1989, 551; Jur. Liege, 1989, 1042; Vred. Antwerpen, 
9 mei 1989, R. W 1989-90, 1100; Vgl. Cass., 14 december 1990, R. W, 1990-
91, 1433; Pas. 1991, I, 371, J.T., 1991, 599). 

II. Verjaring en verzaking 

430. Luidens artikel 2277 B.W. verjaren termijnen van uitkeringen tot 
levensonderhoud door verloop van vijf jaar. 
De vijfjarige verjaringstermijn speelt aileen voor onderhoudsgelden die nog 
niet werden toegestaan bij vonnis of notariele overeenkomst. 
Elk vonnis van veroordeling doet immers een rechtsvordering tot ten uitvoer
legging van de veroordeling ontstaan, de ,actio judicati". Deze vordering 
verjaart pas door verloop van dertig jaren te rekenen vanaf het vonnis, al gaat 
het om een veroordeling die is uitgesproken krachtens een schuldvordering 
waarop een kortere verjaring van toepassing is (Cass., 21 februari 1985, Pas. 
1985, I, 765 en de verwijzingen in (1) en (2), R. W., 1985-86, 1280, Rb. 
Tongeren, 2 november 1989, R. W., 1990-91, 996; Kort ged. Brussel, 16 april 
1991 , J.T., 1991 , 700. Anders: Tillemans, D., o.c., in: Voorlopige maat
regelen tussen echtgenoten, in Senaeve, P., a.c.,178, nr. 184). 

431 .. Zowel wanneer achterstellen- b.v. achterstallige indexaties - ge
vorderd worden als wanneer voor het eerst onderhoudsgeld met terugwer
kende kracht gevorderd wordt, kan de verweerder de verzaking door eiser 
aan de voorbije termijnen inroepen. 
Deze verzaking, die niet wordt vermoed en door de verweerder bewezen 
moet worden, moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn, hoewel niet nood
zakelijk schriftelijk (Vgl. Cass., 8 mei 1992, R. Cass., 1992, 152; Rb. 
Tongeren, 2 november 1989, R.W, 1990-91, 996). 
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Een beroep op de - omstreden - rechtsverwerking lijkt minder aange
wezen (anders: Vred. Antwerpen, 9 mei 1989, R. W, 1989-90, 756, noot 
Gerlo J.; Rb. Brussel, 12 mei 1992, T. Vred. 1993, 114, waarin tevens 
rechtsmisbruik wordt aangevoerd. 

432. Aan de eiser in retroactieve afschaffing of vermindering van onder
houdsgeld kan tegengeworpen worden dat hij met kennis van zaken een 
natuurlijke verbintenis uitvoerde of dat hij animo donandi handelde (Beslagr. 
Gent, 31 juli 1991, T.G.R., 1991, 125). 
In ieder geval is bij een vordering tot terugbetaling van onverschuldigd 
onderhoudsgeld slechts interest verschuldigd vanaf het ogenblik dat de 
accipiens te kwader trouw is (Rb. Marche-en-Famenne, 12 november 
1987, J.T., 1988, 502; T.B.B.R., 1988, 479). 
De beslagrechter is bevoegd te beslissen over een vordering tot terugbetaling 
van de door de derde beslagene of de beslaglegger omechtmatig ingehouden 
geldsommen (Beslagr. Brussel, 16 januari 1989, fur. Liege, 1989, 367) . 

III. Hierarchie 

433. Het staat vast dat de verplichting van de ouders hun kinderen levens
onderhoud, opvoeding en passende opleiding te verschaffen, de gemeen
rechtelijke onderhoudsverplichting van artikel 205 e.v. B.W. primeert (Rb. 
Brussel, 6 januari 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 139, Vred. Hamme, 
1 september 1987, T. Vred., 1990, 110; Rb. Brussel, 5 december 1989, Pas., 
1990, III, 67). 
Hetzelfde geldt voor de verplichting van de langstlevende stiefouder binnen 
de voorwaarden van art. 203, § 2 B.W. (Rb. Antwerpen, 5 december 1985, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 106). 
Volgens recente rechtspraak primeert de bijzondere onderhoudsverplichting 
jegens de kinderen zelfs de hulpverplichting tussen echtgenoten (Rb. Brus
sel, 29 maart 1988, J.T., 1988, 587) en a fortiori de onderhoudsverplichting 
tussen gewezen echtgenoten (Vred. Hasselt, 14 februari 1991, Limb. 
Rechtsl., 1991, 114). 

D. Uitvoering van de onderhoudsverplichting 

I. De gewone middelen van tenuitvoerlegging 

Bibliografie 
(zie Gallus, N., Le recouvrement des aliments en droit interne, in: Les 
ressources de la familie, ed. E. Vieujean, Story-Scientia, 1992, 23-123; 
Renchon, J.L., Note introductive a la publication de la jurisprudence sur le 
contentieux des saisies alimentaires, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 271; Baete
man, G., Uitvoering van onderhoudsverplichtingen in Personen- en familie
recht. Gezin en recht in een post-modeme samenleving, Mys en Breesch, 
Gent 1994, 159-200. 
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a. Algemeen 

434. Anders dan bewarend beslag is uitvoerend beslag niet mogelijk ten 
aanzien van nog niet vervallen termijnen (Cass. 8 maart 1991, R.W, 1991-
92, 43 concl. Proc. Gen. Lenaerts, H.; Pas. 1991, I, 638, Arr. Cass., 1990-91, 
719, concl. Proc. Gen. Lenaerts, H. 

De schuldeiser van onderhoudsgeld kan steeds een bewarend beslag m.b.t. te 
vervallen termijnen combineren met een uitvoerend beslag m.b.t. vervallen 
termijnen (De Leval, G., Traite des saisies, 1988, 439). 

435. Ingevolge de afschaffing van artikel1253 bis Ger.W. door de wet van 
3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk wetboek, zijn sinds 
1 januari 1993 beslissingen van de vrederechter in het kader van de artikelen 
221 en 223 B.W. niet Ianger van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad; dit is 
alleen nog het geval voor beslissingen van de rechter in kort geding. 

De voorlopige tenuitvoerlegging zal dus meestal moeten gevraagd worden 
door de onderhoudsschuldeiser: zij kan niet ambtshalve door de rechter 
uitgesproken worden. 

436. Misbruik van recht bij de uitvoering - nl. het beslag op de gehele 
Z.l.V.-uitkering van de onderhoudsplichtige- heeft niet het verval van het 
onderhoudsrecht voor gevolg (Cass., 11 juni 1992, J.T., 1992, 676; Pas. 
1992, I, 898). 

b. Interesten 

437. Het vonnis of de notariele akte, die het bedrag van het te betalen 
onderhoudsgeld vaststellen, bevatten meestal geen veroordeling tot betaling 
van de interesten. 

De vraag stelt zich of de schuldeiser van onderhoudsgeld in dat geval over 
een titel beschikt om tot gedwongen uitvoering m.b.t. de interesten over te 
gaan. 

Volgens sommigen moet de schuldeiser een nieuwe procedure voeren om 
zich m.b.t. de interesten een uitvoerbare titel te verschaffen, zo de schulde
naar ze niet vrijwillig betaalt. (De Leval, G., Traite des saisies, 1988, 433). 
Ten onrechte wordt dit standpunt verdedigd. 

Luidens artikel 1153 B.W. bestaat, inzake verbintenissen die betrekking 
hebben op het betalen van een geldsom de schadevergoeding wegens vertra
ging in de uitvoering in de wettelijke interest. De interest is verschuldigd te 
rekenen vanaf de dag van de aanmaning tot betaling. 

De betekening van het vonnis dat de schuldenaar tot het betalen van onder
houdsgeld veroordeelt houdt dergelijke aanmaning in. Deze aanmaning dient 
niet bij elke maandelijkse vervaltermijn hernieuwd te worden: interest is 
automatisch verschuldigd vanaf het ogenblik van het verschuldigd zijn van 
onderhoudstermijnen tot op het ogenblik van hun betaling. (Gallus N., o.c., 
62-63; Beslagr. Brussel, 16 januari 1989, fur. Liege, 1989, 367; Beslagr. 
Brussel, 25 januari 1990, J.T., 1990, 328). 
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Indien het onderhoudsgeld is vastgesteld in een notariele akte - die geen 
beding bevat m.b.t. de verwijlsinteresten -,is de wettelijke interest slechts 
verschuldigd vanaf de aanmaning tot betaling ervan. (Beslagr. Brussel, 
16 juni 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 309). 

De verjaring van de interest op alimentatie is gebonden aan de verjaring van 
de vordering tot opeising van de hoofdschuld, waarop de vijfjarige verja
ringstermijn van toepassing is. (Brussel, 31 oktober 1991, R.W., 1991-92, 
544, advies, Adv. Gen. Geyskens, J.P.) 

c. Beslag 

438. De onderhoudsschuldenaar kan zich niet aan het beslag onttrekken 
door aan te voeren dat hij schulden van zijn schuldeiser betaald heeft. 
(Brussel, 20 januari 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 285; Rb. Brussel, 
6 november 1986 en 1 december 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 333 en 
337; Renchon, J.L., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 272). 

439. Artikel 1412, laatste lid Ger.W. verleent de onderhouds-schuldeiser 
een voorrang op de andere schuldeisers. 
Er bestaat betwisting omtrent de wijze van berekening van het saldo dat voor 
de betaling van andere schuldeisers dan ondershoudsschuldeisers beschik
baar blijft. 
Op grond van de letter van de wet moet het beslagbaar gedeelte van het loon 
verminderd worden met de sommen overgedragen, in beslag genomen of 
betaald ter uitvoering van een onderhoudsverplichting of van een delegatie. 
Slechts op wat na deze aftrek overblijft kan door de andere schuldeisers 
beslag gelegd worden. (Cass., 14 september 1989, Jur. Liege, 1989, 1438; 
Pas., 1990, I, 53; Brussel, 25 november 1986, Jur. Liege, 1987, 50; de Leval, 
G., Traite des saisies, 1988, 197). 

Volgens een andere berekeningswijze, die steunt op de voorbereidende 
werken van de wet van 12 april1965 op de bescherrning van het loon, dient 
eerst het bedrag van het onderhoudsgeld of de sommendelegatie van het loon 
afgetrokken te worden; pas daarna wordt het beslagbaar gedeelte op het saldo 
berekend. (Beslagr. Brussel, 25 mei 1987, Jur. Liege, 1987, 1001; Top. F., 
o.c.,T.P.R., 1983,389, nr. 53; verslag De Baeck, C. Pari. St. Senaat, 1964-65, 
nr. 170; verslag Hermans, A. Pari. St. Kamer, 1964-65, nr. 59-49). 
Deze interpretatie, die voordeliger is voor de andere schuldeisers, is niet 
aanvaardbaar, want strijdig met een uitdrukkelijke en duidelijke wettekst. 

440. Wanneer een afstand, een beslag of een delegatie omwille van onder
houdsverplichtingen het beslagbaar gedeelte van het loon uitput, is er geen 
grond meer tot verdere afhoudingen, zelfs niet voor een loonsoverdracht 
voordien toegestaan aan een derde. (Cass., 14 september 1989, gecit; Be
slagr. Brussel 27 januari 1986, J.T. 1987, 288 noot de Leval, G., Anders: 
Beslagr. Kortrijk, 25 februari 1985, R. W., 1985-86, 257, noot Top., F.). 
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II. De sommendelegatie 

a. De conceptie 

441. De wet van 21 maart 1987 heeft, in artikel 203ter B.W., de mogelijk
heid van een sommendelegatie m.b.t. de meeste onderhoudsverplichtingen 
vastgesteld. 

De formulering van artikel 203 ter B.W. sluit aan bij artikel 221, 2de lid 
B.W., in tegenstelling tot de oorspronkelijke ontwerptekst (art. 203b) die 
aansloot bij artikel 301 his B.W .. (Tillemans, D., o.c., 193, nr. 195; Baete
man, G., Overzicht van het personen- en gezinsrecht, II, vierde volledig 
herwerkte druk, Kluwer rechtsw. 1992, 300-303, nr. 513). 

Kan hieruit afgeleid worden dat de ontvangstmachtiging in het kader van de 
in artikel203 ter B.W. opgesomde onderhoudsplichten eerder als autonome 
sanctie dan als uitvoeringsmodaliteit van een veroordeling tot betaling van 
onderhoudsgeld, opgevat moet worden? (In die zin: Baeteman, G. voormeld 
werk, 303, nr. 513 en Tillemans D., l.c.). 

Veeleer moet aangenomen worden dat bij een delegatie impliciet is geoor
deeld dat tussen de betrokken partijen het bestaan van een onderhoudsschuld 
is vastgesteld waarvoor de delegatie is toegestaan, maar die ook andere 
uitvoeringsmogelijkheden kan toelaten (Meulders-Klein, M. Th., Les vicis
situdes de la delegation de sommes ala lumiere de la loi du 31 mars 1987, 
T.B.B.R., 1988,_ 25 ,_nr~3_Q;_ Baetemao, G.,_llitv:oering yan. on_d~rhoudsver
plichting o.c. 190, 46 a en b). 

Dergelijke opvatting werpt tevens een nieuw Iicht op de juridische aard van 
de sommendelegatie: zij moet beschouwd worden als een vereenvoudigde 
vorm van beslag onder derden, veeleer dan als een eenvoudig gerechtelijk 
mandaat. 

b. Toepassingsgebied. 

442. De sommendelegatie is als sanctie, naast de klassieke veroordeling tot 
betaling van onderhoudsgeld, voorzien m.b.t. volgende onderhoudsplichten: 

(1) de verplichting hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en passende 
opleiding te verschaffen, bestaande in hoofde van ouders, stiefouder en 
waarschijnlijke vader (art. 203, 303 en 336 B.W.). 
Ook m.b.t. het verhaalrecht tussen ouders onderling (art. 203 his B.W.) 
en m.b.t. de bijdrage bedongen in de overeenkomst voorafgaand aan 
echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 1288, 3° Ger.W.) is een 
sommendelegatie mogelijk. 
De ontvangstmachtiging kan voortaan ook als ( dringende) voorlopige 
maatregel toegestaan worden in het kader van artikel223 B.W. of artikel 
1280 Ger.W. op grand van de bijzondere onderhoudsplicht van de ouder 
tegenover zijn kind (obligatio) of van de bijdrageplicht van de ouder 
tegenover zijn mede-ouder (contributio); 
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(2) de wederkerige onderhoudsverplichting tussen bloedverwanten in de 
rechte lijn (art. 205 en 207 B.W.); 

(3) de verpliching bij te dragen in de lasten van het huwelijk (art. 221 B.W.); 
(4) de uitkering na echtscheiding op grond van bepaalde feiten (art. 301bis 

B.W.). 

De mogelijkheid van sommendelegatie is niet uitdrukkelijk voorzien voor de 
onderhoudsverplichtingen van de artikelen 205bis, 206, 213, 306, 307 en 
307bis, 308 en 364 B.W. en artikel1248, 4° Ger.W. De niet-vermelding van 
bepaalde van deze artikelen moet als een vergetelheid van de wetgever 
beschouwd worden. Zo is er geen enkele reden om een sommendelegatie 
uit te sluiten m.b.t.: 

(a) de hulpverplichting tussen echtgenoten van artikel 213 B.W. 
Sinds lang wordt door de rechtspraak aangenomen dat ook de hulpver
plichting tussen echtgenoten door de sommendelegatie kan worden 
gerealiseerd, ook in het kader van de ( dringende) voorlopige maatregelen 
van artikelen 223 B.W. en 1280 Ger.W. (Cass., 15 november 1985, J.T., 
1987, 464; Pas. 1986, I, 315). Op basis van artikel 213/221 B.W. kan 
terzelfdertijd een ontvangstmachtiging en veroordeling tot betaling van 
onderhoudsgeld gevorderd worden. 

(b) de onderhoudsuitkering tussen op grond van bepaalde feiten van tafel en 
bed gescheiden echtgenoten (art. 308 B.W.): de hulpverplichting blijft 
voortbestaan ten voordele van de echtgenoot die de scheiding van tafel 
en bed heeft verkregen. 

(c) de onderhoudsuitkering tussen ex -echtgenoten na echtscheiding op 
grond van feitelijke scheiding (art. 306, 307 en 307bis B.W.), omdat 
deze uitkering een meer uitgesproken alimentair karakter heeft dan de 
uitkering na echtscheiding op grond van bepaalde feiten. 

(d) de onderhoudsverplichtingen tussen adoptant en geadopteerde (art. 364 
B.W.), daar deze slechts een toepassing zijn van de verplichtingen van 
artikel 203 en 205 B.W. 

Blijven bijgevolg buiten het toepassingsgebied van de sommendelegatie: 

(1) de onderhoudsuitkeringen ten laste van de nalatenschap (art. 205bis, 
307bis, in fine, 364, tweede lid B.W.), gelet op de bijzondere aard ervan; 

(2) de onderhoudsuitkering tussen schoonouder en schoonkind (art. 206 
B.W.), gelet op de lossere familieband; 

(3) de onderhoudsuitkering tussen (ex)-echtgenoten na scheiding van tafel 
en bed of echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 1288, 4° 
Ger.W.), gelet op het louter conventioneel karakter. 

III. Samenloop van delegaties en beslagen 

443. Door de uitbreiding van het toepassingsgebied van de sommendelega
tie kunnen conflicten van samenloop ontstaan tussen de verschillende titu-
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larissen van een ontvangstmachtiging en andere alimentatiegerechtigden, die 
al of niet tot beslaglegging overgingen. 
Met de invoering van de artikelen 1390bis en 1390ter Ger.W., door de 
afstammingswet van 31 maart 1987, heeft de wetgever gepoogd de proble
men van eventuele samenloop op anticipatieve wijze op te lossen, via een a 
priori verdeling door de rechter ten gronde in plaats van een a posteriori 
verdeling na beslag. 
De wet van 14 januari 1993 (B.S. 20 februari 1993) heeft artikel 1390bis 
Ger.W. lichtjes aangepast en aangevuld, en een nieuw artikell390 ter inzake 
overdracht van loon ingevoerd, waardoor artikel 1390ter nu artikel1390qua
ter is geworden. 

444. De regeling vervat in de artikels 1390bis en quater Ger.W. wordt als 
onvolmaakt beschouwd. Zij zal tot vertraging leiden bij de behandeling van 
verzoeken tot het bekomen van een sommendelegatie, zodat gevreesd wordt 
dat de wetgever zijn doel zal voorbijschieten, en in tegenstelling tot het 
beoogde doel, tot een toename van het aantal beslagprocedures zalleiden, die 
niet tot een verdeling a priori kunnen leiden. (Gallus, N., o.c., 109-110; 
Meulders-Klein, M. Th., o.c., T.B.B.R. 1988, 16, noot 23. Voor een toepas
sing: zie Kort ged. Brussel, 8 juli 1988, Casebook personen- en familierecht, 
Die Keure, 1989, 438.). 

Zo kan in een proc:eciure ~~_grond_yan _cl~ artikele_n 221~n 223 _yjln 1:1~t 
BurgerlijfWetboek, overeenkomstig artikel1390quater van het Gerechtelijk 
Wetboek, een beneficiarius van een onderhoudsgeld- met name de eerst 
gewezen echtgenoot - die een beslag heeft doen leggen, van ambtswege in 
de zaak worden betrokken (Vred. Marchienne-au-Pont, 29 april 1994, Jur. 
Liege, 971, n. de Leval, G.). 

IV. Het verlenen van voorschotten open het invorde-
ren van onderhoudsgelden door het O.C.M.W. 

445. (zie Baeteman, G., o.c., 288-291, o.c., nr. 488-497; Bataille, L.M., 
L'octroi d'avances sur pensions alimentaires et le recouvrement de ces 
pensions par les C.P.A.S., De Gemeente, 1989, 335 e.v.; Senaeve, P. en 
Simoens, D., De wet van 8 mei 1989 inzake het verlenen van voorschotten op 
en het invorderen van onderhoudsgelden door het O.C.M.W., R. W, 1989-90, 
1239-1250; Sierens, J., Aide sociale et famille, in: Les ressources de la 
famille, Story, 1992, (279), 305-308.) 

446. Deze dubbele taak werd aan de O.C.M.W.'s opgedragen door de wet 
van 8 mei 1989, in werking getreden op 1 september 1989, die de artikels 
68bis, 68ter en 68quater in de O.C.M.W.-wet invoerde. (Deze artikels werden 
intussen gewijzigd door de wet van 29 december 1990 houdende sociale 
bepalingen, B.S. 9 januari 1991). 
Het toepassingsgebied van de wet is beperkt tot de onderhoudsgelden ver-
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schuldigd door ouders aan hun minderjarige of meerderjarige niet-zelfstan
dige kinderen. 
Door een in ministerraad overlegd koninklijk besluit kan het toepassingsveld 
evenwel uitgebreid worden tot onderhoudsuitkeringen aan echtgenoten of 
gewezen echtgenoten (art. 68bis, § 3). 

§ 2. De verplichting van de ouders hun kinderen levensonderhoud, 
opvoedinq en een passende opleiding te verschaffen 

A. Duur van de verplichting 

447. De verplichting van artikel 203 B.W. bestaat totdat het kind in staat is 
zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien. 
Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meer
derjarigheid van het kind. (zie Rb. Brussel, 4 december 1986, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1988, 345; Rb. Brussel, 1 oktober 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 
375; Rb. Brussel, 18 januari 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 389; Vred. 
Etterbeek, 8 maart 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 569; Rb. Brussel, 
5 december 1989, Pas., 1990, III, 67; Rb. Brussel, 15 mei 1990, T.B.B.R., 
1991, 397; Kort ged. Brussel, 30 september 1991, J.T., 1991, 797; Vred. 
Rochefort, 19 december 1990, J.D.J., 1991, afl. 103, 36; Vred. St.-Joost-ten
Node, 26 december 1990, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 278; Vred. Elsene, 
6 maart 1992, J.D.J., 1992, afl. 116, 43). 

448. Het meerderjarig kind kan zijn ouders ertoe dwingen de normale 
voortzetting van zijn studies te bekostigen. 
Indien het kind hogere niet-universitaire studies van het korte type aanvat, 
nadat het eenjaar humaniora heeft moeten overdoen en in zijn eerste jaar aan 
de universiteit niet geslaagd is, is dergelijk studieverloop niet als zodanig 
abnormaal te beschouwen dat de ouders van hun verplichting de opleiding te 
bekostigen worden ontslagen. (Vred. St. Joost-ten-Node, 21 december 1990, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 429). 
De verplichting ex artikel203, § 1 B.W. neemt een einde wanneer het kind 
een volledige hogere opleidingscyclus heeft voltooid. Eens deze hogere 
studies beeindigd kunnen de ouders niet verplicht worden nog bijkomende, 
totaal andere hogere studies te bekostigen, (Rb. Brussel, 5 december 1989, 
Pas., 1990, III, 67), wel studies die in het normale verlengde van de vorige 
studies liggen. 

449. De onderhoudsverplichting van de ouders ten overstaan van hun kin
deren is niet afhankelijk van de aard van hun genegenheidsbanden of van het 
laakbaar of onwaardig gedrag van het kind. (Vred. St. Joost-ten-Node, 
5 februari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 284). 
De instemming van de ouders met de door het kind gekozen onderwijsrich-
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ting of onderwijsinstelling is niet beslissend voor bet aldan niet voortduren 
van de verplicbting. (Baeteman, G., o.c., 791, nr. 1274, d). 

450. De eenzijdige beslissing van bet kind om aileen te gaan wonen beein
digt de verplicbting van de ouders niet, wanneer zij verantwoord is gelet op 
familiale spanningen (Rb. Gent, 19 juni 1987, T.G.R., 1987, 60) of om 
studieredenen (Vred. Gembloers, 22 december 1987, J.D.J., 1988, afl. 2, 2). 

Wanneer geen bewijs nocb zelfs aanwijzing voorbanden is dat de ouders 
ergens te kort zijn gescboten of bet samenwonen onmogelijk was, kan bet 
kind niet eisen dat de onderbouds- en opvoedingsplicbt op een andere plaats 
dan tbuis zal worden uitgevoerd (Rb. Antwerpen, 27 februari 1990, R. W., 
1989-90, 1369; Vred. St. Joost-ten-Node, 22 januari 1991, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1991, 281, Vred. Bercbem, 5 november 1987, J.D.J., 1988, afl. 2, 5). 

Eventueel kan, bij wijze van tussenoplossing, de ,woonkost" ten laste van 
bet kind gelegd worden. 

De meerderjarige docbter die bij baar moeder woont, kan bet aanbod van de 
vader tot bet verlenen van kost en inwoon weigeren, zodat een geldelijke 
bijdrage zicb opdringt. (Vred. Borgworm, 21 mei 1991, J.D.J., afl. 107, 89). 

451. Het concubinaat (Vred. Gent, 16 maart 1987, T.G.R., 1987, 59; Vred. 
Couvin, 14 juni 1990, J.D.J., 1990, afl. 10, 42; Rb. Dinant, 2 oktober 1991, 
J.D.J., 1992, afl. 111, 29; vgl. Rb. Brussel, 31 december 1991, R.W., 1991-
9Z,-1328-waar de vordering niet zozeer wordfafgewezetiomwille vanhei 
concubinaat van de docbter, maar veeleer omdat zij na een onderbreking van 
twee jaar, gedurende dewelke zij werkte, baar studies bervatte) of bet 
buwelijk van bet onderboudsgerecbtigd kind is op zicbzelf geen grond tot 
beeindiging van de onderboudsverplicbting van de ouders, al gaat in geval 
van buwelijk de bulpverplicbting van de ecbtgenoot voor. 

Het genieten van een werkloosbeidsuitkering (Gent, 21 mei 1990 R. W., 
1991-92, 126) doet de verplicbting van artikel 203 B.W. niet vervallen, al 
kan bet bedrag van bet onderboudsgeld erdoor bei'nvloed worden. 

452. Het is niet omdat de ondertussen meerderjarig geworden docbter een 
eigen alimentatievordering beeft ingesteld, dat de titel van de moeder, zijnde 
een bescbikking waarbij de vader zonder tijdsbeperking veroordeeld werd 
om voor zijn docbter een onderboudsuitkering te betalen aan de moeder, 
komt te vervallen. Ben vordering van bet kind op grond van artikel203 B.W. 
en van de moeder op grond van artikel 203bis B.W. kunnen naast elkaar 
bestaan, al zal de recbter bij zijn uiteindelijke beslissing met dit gegeven en 
zijn feitelijke gevolgen moeten rekening bouden. (Rb. Veume, 20 februari 
1991, R. W., 1991-92, 129, noot Wylleman, A.; vgl. Vred. Hasselt, 14 febru
ari 1991, Limb. Rechtsl., 1991, 114; Vred. St-Niklaas, 29 oktober 1991, T. 
Vred., 1992, 105). 

453. De door bet kind alleen aangesproken ouder kan tegen de andere ouder 
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steeds een eis in tussenkomst instellen (Vred. Gembloux, 25 oktober 1988, 
J.D.J., 1989, afl. 3, 26), op grond van artikel 203bis B.W., of op grond van 
artikel 203 B.W. zelf. 

B. Kenmerken 

454. De verplichting van artikel203 B.W. is niet afhankelijk van de toestand 
van behoeftigheid van het kind (Rb. Brussel, 5 december 1989, Pas., 1990, 
III, 67). 
Of ze niet afhankelijk is van de vermogenstoestand van de ouder(s), is 
omstreden. 
De derden die kosten van onderhoud en opvoeding hebben voorgeschoten 
hebben een verhaal tegen de ouders op grond van artikel203 B.W. en van de 
zaakwaarneming of vermogensverrijking zonder oorzaak (Vred. Brussel, 
15 mei 1987, T. Vred., 1988, 176), maar o.i. alleen in zoverre de ouders 
onderhoudsplichtig waren. 
In een vonnis van 21 januari 1992 (T. Not., 1992, 443) beslist de vrederechter 
van Torhout dat de verplichting van artikel 203 B.W. ook bestaat zelfs in 
haar geldelijk aspect- in hoofde van een onvermogende onder, aansluitend 
bij de leer van J. Dabin in de noot onder Cass, 13 februari 1947, R.C.J.B., 
1950, 176). 
De vader had gedurende een periode van 5 jaar alleen ingestaan voor het 
onderhoud van de beide kinderen en vordert dat de bijdrage van de moeder 
met terugwerkende kracht wordt vastgesteld en gekapitaliseerd zodat de 
uitbetaling kan geschieden op het aandeel van de moeder in de door echt
scheiding (in 1989) ontbonden huwgemeenschap. 
Het beroep van de moeder op de rechtsverwerking en de stilzwijgende 
afstand, - die niet vermoed wordt, om de vordering ontoelaatbaar te 
verklaren, wordt terecht afgewezen. 
Ten onrechte wordt evenwel het argument van de moeder, dat zij in het 
verleden niet kon bijdragen in het onderhoud van haar kinderen wegens 
gemis aan inkomsten, verworpen: wie onvermogend is, is niet tot onderhoud 
gehouden (vgl. Brussel, 9 juni 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 89). 
Het feit dat de verweerster een aandeel bezat in de huwgemeenschap kan 
voor het verleden niet in aanmerking worden genomen, daar dit aandeel niet 
beschikbaar was zolang de huwgemeenschap niet was ontbonden. 
Ook de kapitalisatie van de onderhoudsbijdrage van de moeder, niet alleen 
voor het verleden, maar ook voor de toekomst, door aanrekening op haar 
aandeel in de huwgemeenschap, is betwistbaar, gelet op het veranderlijk 
karakter van de verplichting van artikel 203 B.W., dat de mogelijkheid van 
kapitalisatie niet voorziet (vgl. Brussel, 17 september 1985, J.T., 1986, 111; 
Vred. Fexhe-Slins, 12 oktober 1992, T. Vred., 1993, 119). 

455. De verplichting van de ouders om onderhoud, opvoeding en een 
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passende opleiding te bezorgen wordt tegenover het kind nu overwegend als 
een verplichting in solidum gekwalificeerd (Baeteman, G., o.c., 7911, 
nr. 1275; Meulders-Klein, M. Th., ,L'etablissement et les effets personnels 
de la filiation selon la loi beige du 31 mars 1987' ', Ann. Dr. Louvain, 1987, 
300, nr. 183; Lampe, M.F., ,Les effets personnels de la filiation", in 
Meulders-Klein, M. Th. (ed.), La filiation et !'adoption, 164-165, Vieujean, 
E., ,Creances d'aliments", in Vieujean, E. (ed.), Les ressources de la 
familie, 15; Vred. Namen, 30 oktober 1990, J.D.J., 1990, afl. 10, 44.). 

Het in solidum karakter wordt o.m. verdedigd met verwijzing naar het 
nieuwe artikel 203bis B.W. dat elke ouder toelaat van de andere diens 
bijdrage te vorderen in de kosten die voortvloeien uit artikel 203, § 1 
B.W. (Vred. Gembloers, 23 oktober 1988, J.D.J., 1989, afl. 3, 26, noot 
Copin, P; Gent, 21 mei 1990, R. W., 1991 -92, 126, noot Wylleman A.; Kort 
ged. Brussel, 30 september 1991, J.T., 1991, 797, Vred. Namen, 30 oktober 
1990, J.D.J., 1990, afl. 10, 44,; vgl. Gent, 21 mei 1990, R. W., 1991-92, 126, 
i.v.m. art. 205-207 B.W.). 

456. De verplichting van de ouders hun kinderen onderhoud, opvoeding en 
passende opleiding te verschaffen, eventueel tot na de meerderjarigheid, 
raakt de openbare orde (Cass., 27 november 1990, Rev. Not. B., 1991, 
195; Rb. Brussel, 23 juni 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 314; Rb. Brussel, 
12 oktober 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 379; Vred. Namen, 30 oktober 
1990~7 Dr--:-Jeun., 1990, a£1. T0~44) enzelfs de -Belgisclle internationale 
openbare orde. (Rb. Brussel, 15 mei 1990, T.B.B.R., 1991, 397: de Marok
kaanse wet die aan het meerderjarig kind dat zijn studies voortzet, een 
onderhoudsuitkering ontzegt, moet terzijde geschoven worden; vgl. Vred. 
St.-Niklaas, 3 april 1990, T. Vred., 1990, 371.) 

Dit betekent niet dat de rechter, in een vonnis, of de ouders, in een overeen
komst, de alimentatiebijdrage van een ouder niet zouden kunnen beperken 
tot het kind meerderjarig is, in de mate dat dit niet ten definitieven titel 
gebeurt en het kind alleszins een vordering tot verdere uitoefening van de 
verplichting behoudt. (vgl. Vred. St-Niklaas, 29 oktober 1991, T. Vred., 
1992, 105). 

457. Indien be ide ouders of de enige ouder weigeren in te staan voor het 
onderhoud en de opvoeding van een minderjarige, wordt zijn recht van 
toegang tot de rechter gewaarborgd door de mogelijkheid van het optreden 
van een beheerder of voogd ad hoc (Vred. Hoei, 5 november 1987, J.D.J., 
1988, 5; Rb. Brussel, 28 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 562; Vred. St. 
Jans-Molenbeek, 14 juli 1989, J.D.J., 1990, afl. 5, 43, Rb. Antwerpen, 
27 februari 1990, R. W. 1989-90, 1369, noot Gerlo, J., Alimentatievordering 
van een minderjarige; Vieujean, E., o.c., 17; Meulders-Klein, M. Th., La 
reforme du droit de la filiation en Belgique, Rev. Trim. Dr. Fam. 1979, 54, nr. 
90, noot 12. Anders: Senaeve, P., Ouderlijk gezag, B. W., art. 378-10, in 
Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
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rechtspraak en rechtsleer; Rb. Nijvel, 30 maart 1990, T.B.B.R., 1991, 251, dat 
de grootmoeder niet toelaat de benoeming van een beheerder ad hoc te 
vorderen). 
Bepleit mag worden dat deze zou aangesteld worden op verzoek van enige 
belanghebbende en desnoods van het openbaar ministerie, de minderjarige 
zelf en de gevatte rechter zelf; de omweg via de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg (art. 378, derde lid B.W.) is niet aangewezen indien de 
procedure voor de vrederechter wordt gevoerd. 
Sommige vrederechters zetten nog een stap verder en staan de minderjarige 
toe zelf een onderhoudsvordering tegen zijn ouders in te stellen, gelet op het 
persoonlijk karakter van de vordering enerzijds, de dringende of absolute 
noodzaak anderzijds (zie vorig overzicht, T.P.R., 1988, 603; Vred. Waver, 
23 november 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 51), maar zij vinden voor
alsnog weinig steun, ook na het in werking treden van de internationale 
conventie over de Rechten van het Kind. 

457bis. De betaling van het toegestane onderhoudsgeld aan de minderjarige 
zelf is in beginsel niet bevrijdend (Bergen, 21 juni 1988, Pas., 1988, II, 239. 
Anders: Kort ged. Namen, 2 juni 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 49). 

458. Het gaat niet op dat een zoon van 25 jaar, die zelf in zijn levensonder
houd kan voorzien, blijft inwonen bij zijn ouders, wanneer deze door zijn 
levenshouding de huishoudelijke en familiale sfeer onmogelijk maakt (Rb. 
Antwerpen, 8 februari 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 271; vgl. Vred. 
Gent, 19 oktober 1987, T. Vred., 1988, 206, noot Wylleman, A.). 

C. Artikel 203 § 2 B. W 

459. Artikel 203 §2 B.W. vult de fundamentele regeling van artikel 203 
B.W. betreffende de verplichting van de echtgenoten samen te zorgen voor 
onderhoud en opvoeding van hun kinderen aan, in die mate dat de langst
levende echtgenoot onderhoud en opvoeding moet verschaffen binnen de 
grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de voor
overledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij 
huwelijkscontract, door schenking of testament. De vordering die voortvloeit 
uit deze bepaling is een persoonlijke vordering tegen de langstlevende 
stiefouder, binnen de grenzen van hetgeen deze uit de nalatenschap verkrijgt. 
Ook op de moeder van de kinderen rust de verplichting onderhoud en 
opvoeding aan de kinderen te bezorgen, en derhalve dient ook haar bijdrage 
te worden nagegaan. Eveneens dient te worden nagegaan welke de inkom
sten van de kinderen zelf zijn en dan kan de bijdrage van artikel203 §2 B.W. 
bepaald worden. (Rb. Antwerpen, 5 december 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1987, 185). 
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D. Objectieve regels tot vaststelling van het bedrag van de onderhoudsuit
kering voor een kind 

460. Op verzoek van de executieve van de Franstalige gemeenschap, werd 
wetenschappelijk onderzoek verricht naar de kostprijs van een kind (Zie 
Renard, R., Divorce, cm1t de I' enfant, pension alimentaire et fiscalite, J.T., 
1986, 101-110). 

Naar het voorbeeld van talrijke andere landen (o.m. de Verenigde Staten, 
Canada, Duitsland, Nederland.) wordt gestreefd naar het vastleggen van 
objectieve criteria tot bepaling van het voor een kind verschuldigde onder
houdsgeld. 

Het bestaande systeem, dat de rechter een grate vrijheid laat, wordt verweten 
dat het tot onbillijke resultaten leidt, omdat enerzijds er grate verschillen 
bestaan tussen de bedragen door de rechters toegekend en anderzijds de 
toegekende bedragen meestal vrij laag zijn, wat vele gescheiden moeders 
met de hoede over een of meer kinderen tot een armoedig bestaan veraor
deelt. 

Statistisch werd de theoretische kostprijs (T.K.) van een kind berekend: 
gemiddeld wordt tussen de geboorte en de meerderjarigheid van een kind 
20% van het gezinsbudget aan dit kind besteed; de kostprijs van een kind 
verdubbelt van de geboorte tot zijn 18 jaar. 

Yoor een kinci "~n l_Q_jaE:f_]).v. ~-ci~tlleol"e!i_s~h~_ ~Q~grijs Q,2_1 (ZieRenarc1, 
R., o.c., tabel p. 103). Om dezelfde levensstandaard als kinderloze ouders te 
behouden zouden ouders met een kind van 10 jaar ten laste bijgevolg over 
een theoretisch gezinsinkomen (T.G.) van 1 + 0,21 = 1,21 moeten beschik
ken. 

Deelt men de theoretische kostprijs van bet kind door bet theoretisch ge
zinsinkomen, dan vindt men de directe kostprijs (D.K.). 

T.K. 0,21 
D.K. = -- Vb.= -- = 0, 173, hetzij 17,3% van het gezinsinkomen. 

T.G. 1,21 

In functie van bet persoonlijk inkomen van elke ouder, de genoten kinder
bijslag en bet verblijf van bet kind bij de ene en/of de andere ouder, kan dan 
de bijdrage van iedere ouder in het onderhoud van bet kind berekend worden. 

W armeer ervan uitgegaan wordt dat de moeder de exclusieve hoede over het 
kind heeft, dat de vader een netto-inkomen (na aftrek van fiscale en sociale 
lasten. Prableem is dat ook het te bepalen onderhoudsgeld een fiscale weer
slag heeft: zie Renard, R., o.c., 109) geniet van 40.000 BEF en de moeder een 
netto-inkomen van 20.000 BEF, en dat de moeder 4.000 BEF kinderbijslag 
ontvangt, dan blijkt: 

- dat de bruto-reele kostprijs van het kind 
64.000 BEF x 0,173 = 11.072 BEF bedraagt; 

- dat de netto-reele kostprijs van het kind 
11.072 BEF- 4.000 BEF = 7.072 BEF bedraagt; 
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- dat, gelet op de verhouding tussen de respectievelijke netto-inkomens 
van vader en moeder, 2/3 (66,66%) hiervan door de vader moet gedragen 
worden, hetzij 7.072 BEF x 66,66% = 4.714 BEF. Dit bedrag vormt het 
door de vader te betalen onderhoudsgeld. 

Deze objectieve berekeningswijze wordt in het Waalse landsgedeelte door 
meer en meer rechters toegepast. (Zie Bergen, 13 december 1990, J.T., 1991, 
340; Bergen, 27 juni 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 415; Bergen, 9 januari 
1992, Jur. Liege, 1992, 544). 

Zij kan aileen als richtlijn gelden, waarvan gelet op bijzondere feitelijke 
omstandigheden, moet kunnen afgeweken worden. 

Zo kan bij de begroting van de bijdrage van de bezoekgerechtigde ouder bv. 
rekening gehouden worden met de omvang van het bezoekrecht en het feit 
dat het kind langer of minder lang bij hem verblijft dan voorzien. (Brussel, 
21 februari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 547). 

E. Echtscheiding on grand van feiten 

461. Tijdens de echtscheidingsprocedure op grond van feiten kan de ver
plichting van artikel 203 §1 B.W. geregeld worden door een akkoord van 
partijen, bekrachtigd door de voorzitter of door een beschikking van de 
voorzitter in kort geding. De voorzitter is niet bevoegd om een akkoord te 
bekrachtigen dat slechts uitwerking zal hebben na de overschrijving van de 
echtscheiding (Kort ged. Brussel, 20 juni 1990, Rev. Reg. Dr., 1991, 269, 
noot Sosson. J.). 

Waar de voorlopige maatregelen i.v.m. het onderhoud van de kinderen door 
de voorzitter bevolen tijdens de echtscheidingsprocedure blijven doorwerken 
na de overschrijving van de echtscheiding (Bergen, 27 oktober 1987, Jur. 
Liege, 1988, 346), is dat niet het geval voor de dringende voorlopige maat
regelen m.b.t. het onderhoud van de kinderen bevolen door de vrederechter 
in het kader van artikel 223 B.W. (Vred. St.-Niklaas, 3 april1990, T. Vred., 
1990, 371; Senaeve, P., De procesrechterlijke aspecten van de voorlopige 
maatregelen, in: Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, 339-340). 

462. Artike1203, §1 B.W., dat een beginseltekst is, blijft altijd toepasselijk, 
ook na echtscheiding of scheiding van tafel en bed; artikel 303 B.W., dat de 
ouders verplicht bij te dragen naar evemedigheid van hun middelen, bepaalt 
de zin van artikel 203 na echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Rb. 
Charleroi, 13 april 1988, J.T., 1988, 458). 

De jeugdrechtbank is na de echtscheiding slechts bevoegd om uitspraak te 
doen over het onderhoud van de kinderen, in geval de desbetreffende vorde
ring of tegenvordering samenhangt met een vordering over hoede- of be
zoekrecht (Gent, 26 september 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 558; Pas., 
1989,11, 52, Jeugdrb. Gent, 22 mei 1989, T.G.R., 1990, 59, noot). 
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F. Echtscheiding door onderlinge toestemming 

463. Ook al betreft de voorafgaande overeenkomst de bijdrage van de 
ouders, zij heeft een wettelijke onderhoudsverplichting van openbare orde 
als grondslag, (Bergen, 7 november 1990, Pas., 1991, IT, 54). Deze alimenta
tieplicht is persoonlijk en wordt niet overgedragen bij het overlijden van de 
onderhoudsplichtige ouder (Cass., 31 oktober 1991, J.T., 1992, 75; Rev. Not. 
B., 1992, 44, noot; Pas. 1992, I, 174). 

Ret blijft, in navolging van het Hof van Cassatie, vrij vaste rechtspraak dat de 
bij de overeenkomst ten laste van een van de ouders bepaalde bijdrage 
slechts kan worden gewijzigd als de andere ouder, gelet op zijn inkomen 
en op die bijdrage, in de onmogelijkheid verkeert aan het kind dat hij onder 
zijn bewaring heeft, het nodige levensonderhoud en de vereiste opvoeding te 
verzekeren (Vred. Antwerpen, 22 februari 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 
465, Vred. Eghezee, 23 juni 1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 468; Vred. 
Wezet, 2 september 1991, J.T., 1992, 302: verhoging en afschaffing indexe
ring) . 

De verhoogde inkomsten van de onderhoudsplichtige ouder blijven zonder 
gevolg indien de hoedegerechtigde ouder het nodige onderhoud en de nodige 
opvoeding kan verzekeren en de overeengekomen bijdrage kan in beginsel 
niet verlaagd worden (Rb. Gent, 2 september 1988, R. W, 1988-89, 1338 
(behoudens imprevisieleer); Rb. Brussel, 23 juni 1989, T.B.B.R., 1990, 166; 
Rb. Leuven, -23 oktober 1989,- T.B.B.R:, 1990, :2.4-I;-Vred.- touveigrre-; 
14 maart 1989, T.Vred., 1989, 313; Vred. Thuin, 14 september 1987, T. 
Vred., 1991, 99; Vred. Ninove, 21 februari 1990, T. Vred., 1990, 412; Vred. 
Hamme, 14 juli 1987, T. Vred., 1992, 99 (behoudens imprevisieleer); Vred. 
Beveren, 17 april1990, T. Vred. 1992, 100). 

464. Meerdere feitenrechters, geconfronteerd met de dramatische toestand 
waarin de uitkeringsplichtige zich bevindt, staan, tegen de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie in, een verlaging van het onderhoudsgeld toe bij 
vermindering van de inkomsten van de schuldenaar (vgl. Rb. Brussel, 21 april 
1987, T.B.B.R., 1988, 570; Rb. Brussel, 28 april 1987, J.T., 1988, 86; Rb. 
Brussel, 22 maart 1988, J.T., 1988, 671; Vred. Anderlecht, 16 februari 1984, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 462; Vred. St-Niklaas, 1 maart 1988, T. Vred., 
1989, 178), met verwijzing naar artikel 303 B.W., de imprevisieleer, de 
billijkheid of de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst. 

De vrederechter van Charleroi beslist tot vermindering van de onderhouds
bijdrage omdat de uitkeringsplichtige zich in de onmogelijkheid bevindt zijn 
verplichtingen na te leven en de andere ouder de zwaardere last op zich 
neemt in het belang vanhetkind (Vred. Charleroi, 10 februari 1992, T. Vred., 
1992, 108). 

De vrederechter van St.-Joost-Ten-Noode verdedigt de verlaging of de 
afschaffing van het onderhoudsgeld als volgt: het belang van het kind, dat 
allesoverwegend is, is niet louter materieel; indien de onderhoudsplichtige 
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onathankelijk van zijn wil door de alimentatieplicht in een marginale toe
stand wordt gebracht, dringt de afschaffing zich op teneinde de mogelijkheid 
tot een normale relatie tussen deze ouder en het kind open te Iaten (Vred. St. 
Joost-Ten-Noode, 21 december 1990, J.T., 459, noot Sterckx, D.). 

Deze problematiek zal zich in de toekomst niet meer stellen, inachtgenomen 
de nieuwe regeling van artikel 1288, laatste lid Ger.W. gewijzigd door 
artikel 27 van de wet van 30 juni 1994. 

465. Niets belet de ouders de mogelijkheid van een verlaging van de onder
houdsbijdrage voor de kinderen in hun voorafgaande overeenkomst te be
dingen: indien deze een herzieningsclausule in verhouding tot het inkomen 
van de ouders bevat, kan de man een verlaging van zijn bijdrage door de 
vrederechter bekomen, bij daling van zijn inkomsten of stijging van de 
inkomsten van de vrouw (Rb. Brussel, 21 april1987, T.B.B.R., 1988, 570). 

466. Een wijziging in de hoede van de kinderen, bekrachtigd door een 
overeenkomst of een vonnis van de jeugdrechter, wettigt alleszins een wijzi
ging van de onderhoudsbijdrage (Gent, 26 september 1988, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1988, 558; Vred. Tubeke, 4 september 1990, Rev. Not. B., 1991, 464, 
noot Mahieu G.). 

467. Bij arrest van 20 december 1991 beslist het Hof van Cassatie dat de 
onveranderlijkheid van het bedongen onderhoudsgeld enkel en aileen onder
geschikt is aan het belang van het kind voor wie de bijdrage bestemd is. In 
het cassatierniddel werd het standpunt verdedigd dat de geboorte van een 
kind uit het later huwelijk van de uitkeringsplichtige, en de ermee gepaard 
gaande onderhoudsverplichting van openbare orde, een verlaging van de 
bijdrage wettigde; zoniet zou een arbitrair onderscheid tot stand komen 
tussen kinderen uit een eerste en tweede huwelijk, met schending van 
artikel8 en 14 E.V.R.M. Het Hof antwoordt dat de rechter die een geldende 
wettelijke regeling toepast geen arbitrair onderscheid maakt (Cass., 20 de
cember 1991, R.W, 1991-92, 1392; Pas. 1992, I, 373). 

468. Niet geldig is een beding in de voorafgaande overeenkomst dat ,de 
man aan zijn echtgenote een bedrag zal storten dat door de geadieerde 
vrederechter zal worden vastgesteld'': de echtgenoten mogen het bedrag 
van de initiele uitkering niet aan de arbitrage van een magistraat onderwer
pen (Cass., 2 februari 1989, T. Not., 1990, 229; Pas. 1989, I, 592, n.). 

469. De ouders kunnen steeds in onderlinge overeenstemrning hun respec
tieve bijdrage tot onderhoud en opvoeding van de kinderen wijzigen, en 
zowel verhogen als verlagen (Beslagr. Luik, 11 januari 1988, fur. Liege, 
1988, 1143). 

470. Omdat de onderhandse overeenkomst, gesloten voorafgaand aan een 
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echtscheiding door onderlinge toestemming samen met het echtscheidings
vonnis geen uitvoerbare titel uitmaakt, moet de tenuitvoerlegging van de 
daarin opgenomen onderhoudsbijdrage-clausule gevorderd worden voor de 
bevoegde rechter, in casu de vrederechter gelet op de algemene bewoordin
gen van artikel 591, 7° Ger.W. (Rb. Brussel, 16 februari 1988, Jur. Liege, 
1988, 706). 

§ 3. Hulpverplichting 

A. Hulpverplichting tijdens het huwelijk of in geval van feitelijke scheiding 

471. (zie overzicht van rechtspraak Huwelijksvermogensrecht) 

B. Tijdens de echtscheidingsprocedure 

472. Schuld of onschuld komen niet in aanmerking bij het bepalen van het 
onderhoudsgeld door een echtgenoot aan de andere verschuldigd tijdens een 
echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten of feitelijke scheiding 
(Brussel, 10 april1986, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, 434). 
De voorzitter kan de betaling van onderhoudsgeld doen stopzetten wanneer 
de procedure gerekt wordt om zo lang mogelijk onderhoudsgeld te ontvan
gen (Antwerpen, 7 maart 1990, Limb. Rechtsl., 1992, 154). 
De specifieke toestand en de mogelijkheden van de vrouw die bij wege van 
voorlopige maatregel alimentatie vordert, worden in concreto beoordeeld 
door de rechter (Cass., 19 februari 1987, J.T., 1987, 466; Pas. 1987, I, 734). 
Het recht op uitkering van onderhoudsgeld vervalt van rechtswege wanneer 
de echtscheiding is overgeschreven of is afgewezen bij in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis of arrest (vgl. Bergen, 3 december 1987, Jur. Liege, 
1988, 352). 

473. Indien v66r de vordering tot echtscheiding door de vrederechter een 
inkomstendelegatie of onderhoudsgeld werd toegestaan, heeft zijn beschik
king uitwerking tot ze wordt gewijzigd door de Voorzitter of de rechtbank 
(Bergen, 21 maart 1989, Rev. Not. B., 1989, 527; Rb. Luik, 8 mei 1989, Jur. 
Liege, 1989, 1204, noot Nudelhole, S.; Beslagr. Luik, 13 november 1989, 
Jur. Liege, 1990, 747). 

474. Ben vordering tot wijziging of intrekking van voorlopige alimentatie
maatregelen is slechts toelaatbaar voor zover ze steunt op veranderde om
standigheden. 
De vraag stelt zich of vanwege de voorzitter voorlopige maatregelen kunnen 
gevorderd worden tot wijziging van voordien door de vrederechter bevolen 
dringende voorlopige maatregelen zonder dat wijzigingen in de vermogens
toestand van de partijen worden aangevoerd (Zie Senaeve, P., De proces
rechtelijke aspecten van de voorlopige maatregelen, in: Voorlopige maat
regelen tussen echtgenoten, 353-355). 
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Een dee1 van rechts1eer en rechtspraak verdedigt de stelling dat het inleiden 
van een echtscheidingsprocedure door een van de echtgenoten op zich reeds 
een nieuw gegeven is dat meebrengt dat de kortgedingrechter in zijn beoor
deling niet gebonden is door het gezag van gewijsde van de vroegere 
beschikking van de vrederechter (Zie Senaeve, P., o.c., 354-355, nrs. 457 
en 458; Luik, 29 oktober 1979, fur. Liege, 1978-79, 443; Kort ged. Luik, 
6 november 1973, fur. Liege, 1974-75, 12). 

Aangevoerd wordt dat oorzaak en voorwerp van beide procedures inzake 
voorlopige maatregelen verschillend zouden zijn: in het ene geval gaat het 
om een crisissituatie in een gezin, in het andere geva1 beoogt minstens een 
van de echtgenoten de ontbinding van de huwelijksband; in het ene geval 
speelt een schu1dcriterium, in het andere geval niet. 

Deze argumenten 1ijken niet doorslaggevend: wanneer de vrederechter in het 
kader van artike1223 B.W. een onderhoudsge1d toekent (op grond van grof 
plichtsverzuim of op grond van emstige verstoring van de verstandhouding, 
na tijdelijke schorsing van de samenwoningsverplichting), kan dat onder
houdsge1d door de voorzitter in het kader van artike1 1280 Ger.W. slechts 
afgeschaft, verminderd of verhoogd worden als de vermogenssituatie van de 
partijen gewijzigd is. (Kort ged. Luik, 20 september 1973, fur. Liege, 1973-
74, 29; Kort ged. Luik, 5 juni 1974, fur. Liege, 1974-75, 60. Vgl. Cass., 
3 januari 1985, R. W., 1985-86, 798; Pas. 1985, I, 165 (i.v.m. de hoede over 
het kind tijdens en na de echtscheidingsprocedure)). Is dit niet het geval, dan 
is de vordering tot afschaffing, vermindering of verhoging, ook al ware ze 
toe1aatbaar, alleszins niet gegrond. 

Indien een vordering door de vrederechter werd afgewezen, gelet op het 
ontbreken van het bewijs van schuld in hoofde van de verweerder, b1ijft het 
uiteraard mogelijk tijdens de echtscheidingsprocedure een vordering bij de 
voorzitter in te dienen, omdat dan het schu1dcriterium niet speelt. 

475. Indien de echtscheiding is overgeschreven op een vordering terwij1 de 
andere nog hangende is, kan de Voorzitter een provisionele uitkering op 
grond van artike1 301 B.W. toekennen. 

Bij de berekening van het bedrag ervan wordt rekening gehouden met de 
directe noodtoestand van de eiser aan de ene kant en met de mogelijkheid om 
de eventuele terugbetaling te verzekeren aan de andere kant (Kort ged. 
Nijvel, 21 oktober 1986, T.B.B.R., 1987, 178; Kort ged. Luik, 19 mei 
1987, T.B.B.R., 1988, 129; Rb. Nijve1, 21 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1989, 490.). 

De provisionele uitkering na echtscheiding is volledig terugvorderbaar in
dien ook de andere echtscheidingseis wordt ingewilligd en de echtscheiding 
ook op deze eis wordt overgeschreven; ze kan verhaald worden op het 
persoonlijk vermogen van de ten onrechte onderhoudgenietende ex-echtge
noot, met inbegrip van diens aandeel in de ontbonden huwgemeenschap (Rb. 
Mechelen, 14 september 1987, T.B.B.R., 1988, 251; Gent, 25 november 
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1991, T.B.R., 1992, 121, noot; vgl. Rb. Brugge, 3 aprii1989, T.B.R., 1992, 
120, noot.). 
De rechter die uitspraak doet over een provisioneie uitkering mag noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks uitspraak doen over de gegrondheid van 
de hangende echtscheidingsvordering. Ten onrechte weigeren sommige 
rechters een uitkering toe te kennen, wanneer uit getuigenverhoren biijkt 
dat de nog niet besiechte echtscheidingsvordering niet van aile grond ont
bioot is (Kort ged. Luik, 3 aprii1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 416; Kort 
ged. Luik, 19 mei 1987, T.B.B.R., 1988, 129; Luik, 29 februari 1988, Jur. 
Liege, 1988, 624, noot Panier, C., ,Du nouveau en matiere de provision sur 
pension apres divorce pour cause determinee?''; Kort ged. Luik, 31 oktober 
1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 191). 
De provisioneie uitkering kan met terugwerkende kracht toegestaan worden, 
ten vroegste vanaf het ogenbiik van de overschrijving (Cass., 23 mei 1985, 
J.T., 1986, 111;Pas. 1985,!, 1200). 

§ 4. Uitkering na echtscheiding door onderlinge toestemming 

476. Wanneer in artikei1288, 4° Ger.W. bepaaid wordt dat de schriftelijke 
overeenkomst van de partijen ,het bedrag van de eventueie uitkering te 
betaien door de ene echtgenoot aan de andere'' moet vastleggen, houdt deze 
bepaiing niet in dat de partijen verplicht zouden zijn te vermeiden dat ze geen 
Uifk~fiiigDedOngellllebben.--- ------~ ------- - -- - ---- ------- -----

Indien niets omtrent een uitkering vermeid werd, voigt daaruit Iogisch dat 
geen uitkering voorzien werd. De niet-vermeiding is zeker geen reden om de 
echtscheiding niet toe te staaan. (Gent, 28 juni 1991, T. Not., 1991, 386). 
Indien de echtgenoten vervallen zijn van het voordeel van het vonnis dat hun 
echtscheiding door onderlinge toestemming toeiaat, wegens nietige over
schrijving, sorteert de voorafgaande overeenkomst geen effect, noch voor 
noch na het echtscheidingsvonnis; een veroordeiing wegens familieverlating 
is dus niet mogelijk (Antwerpen, 4 november 1988, Pas., 1989,11, 106.). 

477. De aan de echtscheiding bij onderlinge toestemming voorafgaande 
overeenkomst is siechts uitvoerbaar wanneer geen van beide partijen aan 
het verder zetten van de procedure heeft verzaakt. De verzaking aan de 
procedure moet wei duidelijk zijn: het stopzetten van de betaling van een 
uitkering aan zijn echtgenote kan zeker niet met een verzaking aan de 
echtscheidingsprocedure door de man geiijkgesteid worden; wei client het 
instellen door de vrouw van een vordering in kort geding, in het kader van 
een echtscheidingsprocedure op grond van bepaaide feiten door de vrouw 
ingeleid, als een verzaking aan de procedure door onderlinge toestemming 
beschouwd te worden (Besiagr. Luik, 21 december 1987, Jur. Liege, 1988, 
367). 

478. Het overeengekomen onderhoudsgeid is onveranderlijk (Rb. Leuven, 
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14 oktober 1987, T.B.B.R., 1989, 362) en passief overdraagbaar op de erf
genamen van de schuldenaar (Rb. Brussel, 15 maart 1988, T.B.B.R., 1989, 
262) . 

In recente cassatiearresten wordt bevestigd dat de overeenkomst gesloten op 
grand van artikel1288, 4° Ger.W., waarbij eiser de verplichting op zich narn 
verweerster een uitkering tot levensonderhoud, die geen wettelijke alimenta
tieschuld is, te betalen, uitsluitend onderworpen is aan de regels betreffende 
de overeenkomsten; de overeenkomst die wettig is aangegaan strekt de 
partijen tot wet en kan niet worden herroepen dan met de wederzijdse 
toestemming van partijen of op granden door de wet erkend (Cass., 5 juni 
1986, R. W, 1986-87, 1478; Pas., 1986, I, 1223, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 
430, noot; Cass., 15 oktober 1987, Rev. Not. B., 1988, 48, noot J. Em.; R. W, 
1987-88, 1506; Cass., 21 juni 1991, T. Not., 1992, 256 noot Verbeke, A.; 
R.W, 1991-92,547, noot, Pas., 1992, I, 549). 

De overeenkomst moet wel te goeder trouw en zonder rechtsmisbruik door 
de partijen worden uitgevoerd, maar de rechter mag op grand van billijkheid 
de inhoud van een overeenkomst niet wijzigen. (Cass. 15 oktober 1987 en 
21 juni 1991, gecit.). 

De fundamentele regel van artikel1134 B.W.- de bindende kracht van de 
overeenkomst - is van toepassing. 

479. Nu kan de veranderlijkheid van de onderhoudsuitkering verdedigd 
worden op louter contractuele basis, met verwijzing naar de regels inzake 
de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst (art. 1134, 3e lid B.W.), 
de regels inzake de interpretatie van de overeenkomst (art. 1156 B.W.) of de 
billijkheid (art. 1135 B.W.). 

Maar deze maken weinig kans in het domein van de aan echtscheiding door 
onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomsten. ' 

Slechts wanneer de subjectieve wil der partijen niet kan worden vastgesteld 
aan de hand van intrinsieke en extrinsieke elementen, kan de rechter zich 
baseren op de billijkheid als een verlengstuk van de wilder partijen. (Ver
beke, A., gecit noot, T. Not., 1992, 259; Cass., 15 oktober 1987 en 21 juni 
1991, gecit). 

Wanneer de overeenkomst het verval van de uitkering na echtscheiding in 
geval van hertrauwen van de gerechtigde niet voorziet, kan de gerechtigde 
die de uitkering na haar hertrouwen blijft opeisen niet verweten worden deze 
overeenkomst niet te goeder trouw of naar billijkheid uit te voeren (Cass., 
15 oktober 1987, gecit). Oak rechtsmisbruik (in het kader van de uitvoering 
te goeder trouw) kan haar niet verweten worden, omdat zij haar recht niet 
uitoefent met de uitsluitende bedoeling de uitkeringsplichtige te schaden en 
deze laatste ,niet het bewijs levert van het bestaan van een ernstige dis
crepantie tussen het, ten gevolge van het voortduren van de alimentatie na het 
tweede huwelijk van gerechtigde, door (haar) genoten voordeel en het door 
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(hem) geleden nadeel" (Cass., 21 juni 1991, gecit. Er is hier een weg 
geopend in de richting van de veranderlijkheid). 
De stopzetting wegens tweede huwelijk van een uitkering na echtscheiding 
door onderlinge toestemming kan niet tot het ongehuwd samenwonen wor
den uitgebreid indien uit geen element van de zaak kan worden afgeleid dat 
dit de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, die op klare en duide
lijke wijze uit de overeenkomst blijkt, is geweest (Cass., 5 juni 1986, gecit.; 
Bergen, 22 maart 1989, Rev. Not. B., 1989, 629, noot; Rb. Brussel, 20 juni 
1989, T.B.B.R., 1990, 351; Rb. Doornik, 1 maart 1988, fur. Liege, 1988, 714; 
Vred. Wezet, 20 oktober 1988, T. Vred., 1990, 408. Anders: Vred. Mar
chienne-au-Pont, 30 januari 1987, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 4.). 
Ook de imprevisieleer (zo de toepassing in het kader van de uivoering te 
goeder trouw wordt aanvaard) biedt geen oplossing, daar het in casu meestal 
gaat om conventioneel onvoorziene doch perfect voorzienbare gebeurtenis
sen (Verbeke, A., o.c., 262; Rb. Gent, 25 november 1988, T.G.R., 1989, 5). 
Deze problematiek vervalt door het nieuwe laatste lid ingevoegd in artikel 
1288 Ger.W. door artikel 27 van de wet van 30 juni 1994. 

480. Uitstel van betaling en afbetalingsmodaliteiten kunnen wel verleend 
worden (Beslagr. Luik, 9 mei 1988, fur. Liege, 1988, 1149; Pintens, W., o.c., 
323). (art. 1244 B.W.). 

481. W anneer de voorafgaande overeenkomst de afschaffing van de alimen
tatie voorziet indien de onderhoudsgerechtigde een persoonlijk inkomen uit 
arbeid geniet, dan kan de afschaffing door de rechter geweigerd worden 
indien deze inkomsten noch omvangrijk noch duurzaam zijn. (Vred. St. 
Niklaas, 16 februari 1988, T. Vred., 1990, 10). 

§ 5. Uitkering na echtscheiding op grond van bepaalde feiten (art. 301 
B.W.) 

482. De uitkering moet de onschuldige echtgenoot in staat stellen in zijn 
bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven; 
de gelijke levensvoorwaarden moeten niet worden beoordeeld met verwij
zing naar een bepaald ogenblik - het ogenblik waarop het echtelijk samen
leven een einde heeft genomen, maar wel met verwijzing naar een bepaalde 
periode, - de duur van het samenleven (Vred. Merbes-le-Chateau, 20 de
cember 1989, T. Vred., 1991, 103; Vgl. Vred. Grace-Hollogne, 4 mei 1990, 
T. Vred., 1990, 415). 

483. Bij arrest van 11 juni 1987 besliste het Hof van Cassatie dat de uitke
ring na echtscheiding maximaal 1/3 van het netto-inkomen van de schulde
naar mag bedragen en dus niet uitgaande van de bruto-inkomsten mag 
berekend worden. (Cass., 11 juni 1987, Rev. Not. B. 1987, 465; Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1987, 360, noot Hiemaux, G. met verwijzingen naar de vroegere, 
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verdee1de rechtspraak en rechts1eer. Pas. 1987, I, 1258). Met ,inkomsten" 
worden de sommen bedoe1d waarover de uitkeringsplichtige beschikt na 
betaling van de 1asten die hem worden opge1egd door de fiska1e en socia1e 
wetgeving. 

Het maximumbedrag bedraagt 1/3 van de netto-inkomsten, ook a1 wordt bij 
het bepa1en van de uitkering rekening gehouden met inkomsten en goederen. 
(Cass., 23 apri11992, R. W., 1992-93, 412, verkort; Pas. 1992, I, 742). 

484. De mogelijkheid van beperking van de uitkering in de tijd werd uit
drukkelijk bevestigd door een be1angrijk cassatiearrest van 15 maart 1991 
(Cass., 15 maart 1991, R.W., 1991-92,45, noot Gerlo, J., De beperking van 
de uitkering na echtscheiding in de tijd. Een doorbraak?; J.T., 1991, 792; 
Pas. 1991, I, 658). 

Het bestreden arrest, op 15 mei 1990 door het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen, ste1de dat een uitkering na echtscheiding ,niet meer verschu1digd 
za1 zijn na verloop van vier jaar, vo1gend op de overschrijving van het 
beschikkend gedeelte van het echtscheidingsvonnis' ', rekening houdend 
met het kortstondige verloop van het huwelijk, de beroepsmogelijkheden 
van de vrouw, die steeds gewerkt heeft en a1dus over vo1doende beroeps
kennis en -ervaring beschikt om zich a1s jonge vrouw op de arbeidsmarkt te 
handhaven en het persoonlijk vermogen van de vrouw, die be1angrijke 
onroerende goederen bezit en gerechtigd is in de opbrengst of de verkoop 
van het onroerend goed van de huwelijksgemeenschap. 

Het Hof van Cassatie keurt dit arrest goed: de beperking in de tijd doet geen 
afbreuk aan het alimentair karakter van de uitkering na echtscheiding. 
Artike1 301 §1 B.W. wordt niet geschonden omdat het bestreden arrest 
,impliciet vaststelt dat eiseres, ge1et op haar inkomsten en moge1ijkheden, 
na een verloop van vier jaar in staat za1 zijn in haar bestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze a1s tijdens het samen1even''. 

485. Een uitkering na echtscheiding kan voor het eerst jaren na de echt
scheiding bij de vrederechter gevorderd worden. 

In zijn arrest van 28 september 1989 (Cass., 28 september 1989, Rev. Not. B., 
1990, 35; Pas., 1990, I, 119, noot; Cass., 11 juni 1992, J.T., 1992, 676; Rev. 
Not. B., 1992, 416; Pas. 1992, I, 899; vgl. Rb. Bergen, 7 juni 1989, J.T., 
1990, 186.) besliste het Hofvan Cassatie dat de rechter, ook a1 dient hij zich 
in het algemeen te stellen op het ogenblik van de overschrijving van de 
echtscheidingsbeslissing, toch met de sinds de overschrijving verhoogde 
inkomsten van de uitkeringsplichtige rekening mag houden met het oog op 
het verzekeren van een gelijkwaardige 1evensstandaard als tijdens het samen-
1even. 

De vermogenstoestand van partijen op het ogenb1ik van de aanvraag van de 
uitkering moet dus verge1eken worden met hun toestand op het ogenblik van 
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de overscbrijving van bet ecbtscbeidingsvonnis. (Vred. Wezet, 5 november 
1990, T. Vred., 1991, 111). 
Het afwijzen van een vordering in toepassing van artikel 301 B.W. bij de 
bebandeling van de ecbtscheiding sluit een latere alimentatievordering op 
grond van gewijzigde omstandigheden niet uit. (Rb. Mechelen, 14 december 
1989, Pas., 1990, III, 69). 

486. De uitkering kan verminderd worden als de toestand van de uitkerings
gerechtigde een ingrijpende wijziging heeft ondergaan, zodat het bedrag van 
de uitkering niet meer verantwoord is; een nieuw buwelijk impliceert niet 
noodzakelijk een ingrijpende wijziging (Vred. Antwerpen, 16 juli 1991, 
R. W., 1991 -92, 754) . 
Vermindering is eveneens mogelijk indien de toestand van de uitkerings
plichtige ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil ingrijpend 
gewijzigd is; de daling van het inkomen van de uitkeringsplichtige doet 
evenwel niet ter zake indien zijn aankoopvermogen hetzelfde is gebleven 
(Kart ged. Brussel, 3 januari 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 538, noot 
Renehan, J.L.). 

De rechter kan de uitkering niet verhogen, louter omwille van het feit dat de 
inkomsten van de uitkeringsplicbtige verhoogd zijn, behalve wanneer de 
oorspronkelijk vastgestelde uitkering, ten gevolge van de beperking tot een 
derde van g_e il}komsten van_Q_e schulcienaar~_s>_!ltoe!_(!i_kend _was om_ aan de 
uitkeringsgerechtigde gelijkwaardige levensvoorwaarden te waarborgen 
(vgl. Cass., 11 juni 1992, gecit.). 

487. De uitkering kan door een kapitaal vervangen worden op grond van een 
overeenkomst tussen partijen, gehomologeerd door de rechter; deze overeen
komst kunnen ze ten allen tijde afsluiten, zowel v66r als na de echtscheiding, 
en zelfs zonder dat eerst een periodieke uitkering vastgesteld werd (Rb. 
Mechelen, 16 april 1987, T.B.B.R., 1988, 130). 

488. Dat na echtscheiding voor de vervanging van de uitkering door een 
kapitaal homologatie van de recbtbank nodig is, en voor het verzaken aan 
enige uitkering, wat tach de meest verregaande toegeving is, niet, mage op 
het eerste gezicht onlogisch lijken, maar kan als volgt verantwoord worden: 
de draagwijdte van een verzaking is op een eenvoudige manier door beide 
partijen, ook de zwakkere, verstaanbaar; de omzetting van een onderhouds
geld in een eenmalig kapitaal is echter een moeilijke technische aangele
genheid, waarbij zaken als tijdswaarde van bet geld, actualisering van 
toekomstige annui'teiten, interestvoeten, sterftetabellen en zomeer in acht 
moeten genomen worden, zodat het niet ondenkbaar is dat een van de 
partijen misbruik maakt van de onwetendheid van de andere; de gerechte
lijke homologatie biedt een specifieke bescherming voor beide partijen. 
Een uitbreiding ervan tot andere overeenkomsten zou het - overwegend 
indemnitair karakter van de uitkering na echtscheiding en de wilsautonomie 

2314 



van partijen rniskennen. (Zie De Gavre, J., Des renonciations et transactions 
ayant pour objet la pension de !'article 301 du code civil depuis la loi du 
9 juillet 1975, in Melanges offerts a Robert Pirson, Ed. U.L.B., 1989, 19-36). 

§ 6. De uitkering na echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 

489. Om de toepassing van het schuldvermoeden van artikel 306 B.W. uit te 
sluiten moet de eisende echtgenoot bewijzen dat de fouten en tekortkornin
gen van de andere echtgenoot ten grondslag liggen aan de scheiding en 
bovendien ertoe hebben bijgedragen dat ze meer dan vijf jaar heeft geduurd. 
(Cass., 13 december 1990, R. W, 1990-91, 1271, noot Gerlo, J., Pas. 1991, I, 
367; vgl. Luik, 28 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 344). 
Bewijst de eisende echtgenoot dat de fouten en tekortkorningen van de 
andere echtgenoot (mede) ten grondslag liggen aan ofwel het ontstaan ofwel 
het voortduren van de feitelijke scheiding dan is het schuldvermoeden niet 
weerlegd, maar heeft geen van beide echtgenoten recht op een uitkering. 
De fouten en tekortkorningen van de andere echtgenoot mogen niet gelijk
gesteld worden met de in artikel231 B.W. bepaalde echtscheidingsgronden, 
zij moeten niet zo ernstig zijn (Brussel, 17 november 1986, Pas., 1987, II, 
22). 

Gelet op het verschillend voorwerp en de verschillende oorzaak van de 
geschillen, kan het gezag van gewijsde van het vonnis waarbij de echtschei
ding werd afgewezen, niet ingeroepen worden. 
Alleszins kan de eisende echtgenoot in een echtscheidingsprocedure op 
grond van feitelijke scheiding het schuldvermoeden weerleggen aan de hand 
van verklaringen door een getuige afgelegd in een vroegere echtscheidings
procedure op grond van bepaalde feiten die geleid heeft tot een echtschei
dingsvonnis in het voordeel van eiser, maar dat dan niet tijdig werd aange
boden ter overschrijving. (Brussel, 12 december 1989, R. W., 1990-91, 1272). 

490. De behoeften en bestaansrniddelen van de partijen moeten beoordeeld 
worden op het ogenblik van de overschrijving van de echtscheiding of op het 
ogenblik van de onderhoudsvordering, zo die later wordt ingesteld (Rb. 
Brussel, 11 april 1989, J.T., 1990, 65; Pas., 1989, III, 100, fur. Liege, 
1989, 1464). 

491. Een probleem van cumulatie van artikels 301 en 307bis B.W. stelt zich, 
wanneer de verweerster op een vordering tot echtscheiding op grond van 
feitelijke scheiding (die geen schuld heeft aan de feitelijke scheiding), zelf 
een tegenvordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten instelt, en 
beide vorderingen worden ingewilligd. Kan zij zich dan beroepen op artikel 
301 B.W., op artikel 307bis B.W. of op beide? 
Bij arrest van 10 maart 1987 heeft het Hof van Cassatie beslist dat, wanneer 
de echtscheiding op tegeneis op grond van bepaalde feiten werd toegestaan 
en overgeschreven, waar de hoofdeis uit hoofde van feitelijke scheiding wei 

2315 



werd ingewilligd maar niet werd overgeschreven, de verweerster op hoofdeis 
(eiseres op tegeneis) geen uitkering kan vorderen die bij toepassing van 
artikel 307bis B.W. het derde van de inkomsten van de uitkeringsplichtige 
mag overtreffen, omdat de echtscheiding haar niet werd opgedrongen. 
(Cass., 10 maart 1987, Rev. Not. B., 1987, 673) 
Uit dit cassatiearrest kan afgeleid worden dat de oplossing anders zou luiden 
indien beide eisen werden ingewilligd en de echtscheiding op beide vorde
ringen werd overgeschreven: dan moet de vrouw (verweerster op feitelijke 
scheiding en eiseres op bepaalde feiten) de voor haar meest gunstige oplos
sing kunnen kiezen en een uitkering kunnen vorderen die niet beperkt wordt 
tot een derde van de inkomsten van de uitkeringsplichtige man. (In die zin: 
Vieujean, E., o.c., R.C.J.B., 1988,225-226: degene die meent dat de aanval 
de beste verdediging is mag niet gepenaliseerd worden. Anders: Bmssel, 
1 juni 1976, R. W., 1978-79, 1590; Rev. Not. B., 1977,245, noot Sterckx, D., 
J.T., 1977, 153: de echtscheiding wordt haar niet opgedrongen, daar ze deze 
ook zelfvraagt; Rb. Charleroi, 6 febmari 1990, T.B.B.R., 1991, 78). 

§ 7. Natuurlijke verbintenis, feitelijk samenleven en feitelijk ouderschap 

492. De constmctie van een natuurlijke verbintenis die genoveerd kan 
worden in een civielrechtelijke verbintenis leent er zich best toe om rechts
gevolgen te verbinden aan de verplichtingen die een man en een vrouw in een 
concubinaat opzich hebben genomen (LuiK;20 jurii 1990, Jur. Liege;-1991, 
158; Kort ged. Gent, 7 maart 1990, T.G.R., 1990, 88; Roodhooft, J., Onder
houdsrecht en concubinaat, in: Senaeve, P. (ed.), Concubinaat, de buiten
huwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, nrs. 205 e.v. en 218. 
Tijdens het samenleven bestaat er tussen concubinerenden geen wettelijke 
hulpverplichting of verplichting bij te dragen in de gezinslasten (Anders: 
Vred. Aalst, 11 juni 1991, T. Vred., 1992, 11 met verwijzing naar art. 8 en 14 
E.V.R.M.; vgl. Lampe, M.F., Les consequences alimentaires ou indenmitai
res du menage de fait, in: Le menage de fait, U.C.L. Fac. de droit, 1985, 55, 
nr. 39). 
Aan het bestaan van een natuurlijke verbintenis over de grenzen van het 
samenleven heen wordt de voorwaarde verbonden dat het concubinaat een 
zekere stabiliteit heeft gehad. 
De wil van de partner om zijn natuurlijke verbintenis om te zetten in een 
civielrechtelijke moet bewezen worden door de eiser van een onderhouds
geld of ,reclasseringsvergoeding' ', veelal aan de hand van vermoedens, 
gebaseerd op het gedrag van de partner tijdens het samenleven, b.v. het feit 
dat deze steeds uitsluitend de kosten van het feitelijk gezin heeft gedragen. 
(Kort ged. Gent, 7 maart 1990, gecit.; bovendien had de vrouw haar beroep 
opgegeven om zich aan haar vriend te wijden). 
De constmctie van het omzetten van een natuurlijke verbintenis tot het 
verschaffen van onderhoud in een burgerrechtelijke om de economisch 
zwakke partner bij de beeindiging van een concubinaatsrelatie te bescher-
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men, lijkt meer verdedigbaar dan de idee van een schadevergoeding ex 
artikel 1382 B.W. (Zie Jeanmart, N., Les effets civils de la vie commune 
en dehors du mariage, Brussel, Larder, 1986, 237 e.v.; Luik, 18 april1989, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 141; Gent, 25 maart 1991, T.G.R., 1991, 110; Rb. 
Leuven, 3 juni 1991, R.W, 1992-93, 130, noot Roodhooft, J., Alimentaire 
aspecten van de beeindiging van de buitenhuwelijkse tweerelatie (fout noch 
schade bewezen)) of de idee van een opzeggingsvergoeding wegens het 
verbreken van een contract sui generis van onbepaalde duur. (Zie Heyvaert, 
A., Concubinaat - 20, in: Artikelsgewijze commentaar Personen- en farnilie
recht). 

493. Kinderen van wie de afstamrning niet wettelijk is vast-gesteld of vast
gesteld kan worden, kunnen, in plaats van een onderhoudsvordering ex 
artikel 336 B.W. tegen de ,waarschijnlijke'' vader in te stellen, de omzetting 
van een natuurlijke verbintenis in een burgerlijke verbintenis tegen de 
,feitelijke" vader inroepen: de feitelijke- aldan niet biologische- vader 
kan tot het betalen van onderhoudsgeld veroordeeld worden als bewezen 
wordt dat hij zich voorgenomen heeft deze last op zich te nemen. 
Een vordering op grond van artikel 336 B.W. is onontvankelijk als het kind 
reeds een juridische vader heeft. De moeder van een huwelijkskind kan 
echter van de man met wie ze tijdens of na haar huwelijk in concubinaat 
leefde een onderhoudsuitkering voor haar kind vorderen op grond van de 
omzetting van een natuurlijke verbintenis in een burgerlijke (Rb. Turnhout, 
25 mei 1983, Turnh. Rechtsl., 1988, 165; Antwerpen, 30 juni 1986, Turnh. 
Rechtsl., 1988, 166: omzetting niet bewezen; Rb. Luik, 27 oktober 1989, 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 279; Ann. Dr. Lg., 1990, 388, noot Pire, D., 
Requiem pour la presomption de paternite?). 
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DEEL II 

BEKW AAMHEID EN ONBEKW AMEN 

HOOFDSTUK 1 

MINDERJARIGEN 

AFDELJNG 1 

BEKWAAMHEID 

A. Niet-ontvoogde minderjarigen 

I. Algemeen 

1. De rechtstoestand van de minderjarige en zijn 
grondslag 

494. Minderjarigen nemen in het Belgische recht een bijzondere en com
plexe rechtspositie in: in principe zijn zij getroffen door een algemene 
handelingsonbekwaamheid, die alle rechtshandelingen en alle rechtsvorde
r!ngen beireft enrnoeten-zij oifdeelneilling aari-het reclitsverlCeer worden 
vertegenwoordigd of bijgestaan door hun ouders of voogd (Baeteman, G., 
Personen- en gezinsrecht, deel 3, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1992, p. 768, nr. 1242, De Page, H., 4° uitg. door Masson, J.P., Traite 
elementaire de droit civil Beige, II, 2, Bruylant, Brussel, 1990, p. 1123, nr. 
1211, Uyttendaele, R. en Wylleman, A., ,De verlaging van de burgerlijke 
meerderjarigheid tot achttienjaar", R. W., 1989-1990, 105, Pouleau, V., ,Les 
differents seuils d'acces ala capacite du mineur d'age non emancipe", Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1990, 4.) Minderjarigen kunnen ten gevolge van deze 
onbekwaamheid bv. geen contracten sluiten (1124 B.W.). 
Een minderjarige kan via het mechanisme van stilzwijgende toetreding, niet 
gebonden zijn door de bepalingen van een verzekeringscontract, daar een 
minderjarige deze in principe niet kan sluiten. (Rb. Marche-en Famenne, 
8 december 1988, J.D.J., 1989, 35.) 
Deze door het Belgisch burgerlijk recht gehanteerde regel van algehele 
onbekwaamheid vindt zijn wortels in de onervarenheid en onbezonnenheid 
die het handelen van minderjarigen kenmerkt.Wegens hun gebrek aan erva
ring moeten zij beschermd worden en moet voorkomen worden dat zij 
worden geschaad: deze algemene handelingsonbekwaamheid is in de eerste 
plaats een beschermingsmaatregel en geen sanctie (Pouleau, V., I.e., 4, 
Vansweevelt, T., ,Persoonlijkheidrechten van minderjarigen en grenzen 
van het ouderlijk gezag: de toestemming van de minderjarige in een medi
sche behandeling", R. W., 1987-88, 897). 
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2. Natuurlijke onbekwaamheid en handelingsonbe-
kwaamheid 

495. Onderscheid wordt gemaakt tussen de natuurlijke onbekwaamheid van 
de rninderjarige en de handelingsonbekwaamheid van de niet-ontvoogde 
minderjarige: de natuurlijke onbekwaamheid of infantia bestaat zolang het 
kind niet de leeftijd heeft bereikt waarop ,het oordeel des onderscheids" 
heeft. Eens het kind wordt geacht het oordeel des onderscheids te hebben, 
wordt de natuurlijke onbekwaamheid vervangen door de beschermingsrege
ling eigen aan de civielrechtelijke handelingsonbekwaamheid. 

Infantia of natuurlijke onbekwaamheid houdt in dat het kind enerzijds 
volledig handelingsonbekwaam is en dat het anderzijds algemeen schuld
onbekwaam is: het kind is niet bij machte de gevolgen van zijn daden te 
overzien (Baeteman, C., o.c., 767, nr. 1241, De Page, H., o.c., 4° uitg. door 
Masson, J.P., o.c., II, 2, 1121, nr. 1211). 

De rninderjarige met het nodige onderscheidingsvermogen heeft daarentegen 
voor de dagelijkse handelingen een beperkte handelingsbekwaamheid. Gaat 
het daarentegen om burgerlijke rechtshandelingen dan geldt opnieuw de 
onbekwaamheid (De Page, H., o.c., 4° uitg. door Masson, J.P., II, 2, 1123, 
nr. 1121). De aan- of afwezigheid van het ,oordeel des onderscheids" is een 
feitenkwestie en wordt beoordeeld door de rechter (Baeteman, G., o.c., 768, 
nr. 1241, Pouleau, V., o.c. Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 5). 

3. Evolutie van de handelingsonbekwaamheid 

496. Zoals reeds aangestipt, komt het principe van algemene handelingson
bekwaarnheid de laatste tijd meer en meer op de helling te staan en is er een 
evolutie waar te nemen naar het toekennen aan het kind van een steeds groter 
wordende autonomie. 

Hebben hier enigszins toe bijgedragen, de wetten die de vereiste leeftijd 
inzake nationaliteit, afstamrning en adoptie op 18 jaar hebben gebracht 
alsook de Wet van 19 januari 1990 (B.S., 30 januari 1990) die de meerder
jarigheidsleeftijd op algemene wijze verlaagd heeft tot 18 jaar (Baeteman, 
G., o.c., 744, nr. 1203). 

De Wet van 19 januari 1990 tot verlaging van de leeftijd van de burgerlijke 
meerderjarigheid tot achttien jaar, die sedert 1 mei 1990 van kracht is, kende 
een lange parlementaire voorgeschiedenis: reeds in 1972 werden de lidstaten 
van de Raad van Europa door het Ministercomite van de Raad ertoe aangezet 
de burgerlijke meerderjarigheidsleeftijd te verlagen (Smets, J., Uyttendaele, 
R. en Wylleman, A., ,Burgerlijke meerderjarigheid op achttien jaar (eerste 
deel)", R. W, 1989-90, 1384). 

Pas op het einde van de tachtiger jaren was er in Belgie de politieke wil om 
tot de herziening van de wetgeving over te gaan (Uyttendaele, R. en Wylie
man, A., o.c., R. W., 1989-90, 105). Motivering van deze verlaging was niet 
aileen de resolutie van de Raad van Europa en de verlaging van de meer
derjarigheidsleeftijd in andere landen (Uyttendaele, R. en Wylleman, A., 
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o.c., R.W., 1989-90, 105), maar ook de aanpassing van de Belgische wet
geving aan de veranderde maatschappelijke realiteit (Gedr.St., Kamer, 1988-
89, nr. 42/3, 3-4.): jongeren genieten op hun 18 een grotere onafuankelijk
heid, 18 jaar vormt een scharnierleeftijd welke samenvalt met het einde van 
de secundaire studien, de eventuele verlating van het ouderlijk huis, het 
begin van de militaire dienst, .... verder werd ook gewezen op de strafrechte
lijke meerderjarigheid vastgesteld op 18 jaar. Wat de gevolgen van de 
verlaging van de meerderjarigheidsgrens betreft, traden bij de besprekingen 
twee discussiepunten naar voren; enerzijds op het vlak van het jeugdbescher
mingsrecht: de gevolgen voor de jonge delinquent, anderzijds op burger
rechtelijk vlak: het huwelijk (Uyttendaele, R. en Wylleman, A., o.c., R.W, 
1989-90, 105). 

Ook in andere gebieden van het burgerlijk recht zijn de gevolgen van de 
nieuwe wet voelbaar: sedert 1 mei 1990 hebben alle niet-ontvoogde minder
jarigen opnieuw hun woonplaats waar hun ouders hun gemeenschappelijke 
verblijfplaats hebben of indien zij. niet samenleven, bij de ouder die de 
goederen van het kind beheert (art.108 B.W.) Voordien was door de nieuwe 
afstammingswet van 31 maart 1987 aan de niet-ontvoogde minderjarigen 
tussen 18 en 21 een vrije woonplaatskeuze toegekend. 

Voor sommige auteurs was de vrije woonplaatskeuze niet aileen een weinig 
beredeneerde hervorming met zware nevengevolgen maar ook inhoudloos, 
daar de niet-ontvoogde minderjarige van 18 jaar en ouder nog steeds han
delingsonbekwaam was en dus zijn rechten en plichten niet zelf kon uit
oefenen (Smets, J., Uyttendaele, R. en Wylleman, A., o.c., R. W, 1989-90, 
1385-1386, Van Oosterwijck, G., ,Ouderlijk gezag, minderjarigheid,'voogd, 
ontvoogding in ,Afstamming en adoptie", Baeteman, G. (ed.), Brussel, 
Story-Scientia, 1987, 224-225, nr. 305 en 243, nr. 334). 

Een ander standpunt werd vertolkt in een vonnis van de Vrederechter van 
Gent van 19 oktober 1987: niet alleen werd inzake de woonplaats de 
minderjarige zoon van 18,5 jaar gelijkgesteld met een meerderjarige zodat 
hij vrije woonplaatskeuze had maar hij werd ook bekwaam geacht in rechte 
te treden (Vred. Gent, 19 oktober 1987, T. Vred., 1988, 206, noot Wylleman, 
A.). 

De Wet van 19 januari 1990 wijzigt niets aan de rechtspositie van de 
minderjarige, het traditionele principe van algehele onbekwaamheid blijft 
behouden (Hirsch, J.L., ,La loi du 19 janvier 1990 abaissant a dix-huit ans 
l'age de la majorite civile", J. T., 1990, 283, Loop, R., ,Consequences 
juridiques de l'abaissement de la majorite a 18 ans", J.D.J., 1990, 6., Van 
Hove, E., ,De gevolgen van de meerderjarigheid op 18 jaar", T.Not., 1990, 
123, Vieujean, E., ,Majorite a dix-huit ans et droit des personnes", Ann. 
Dr.Liege, 1990, 323-333). 

Een andere vermeldenswaardige stap in de evolutie naar een volwaardig 
statuut voor het kind is de unanieme goedkeuring op 20 november 1989 door 
de algemene vergadering van de Verenigde Naties van het ,lntemationaal 
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Verdrag betreffende de Rechten van het Kind" (Adriaenssens, K., ,De 
rechten van het kind", R.W., 1991-1992, 1108). Sedert 2 september 1990 
is het Verdrag volkenrechtelijk in werking (Adriaenssens, K., ,Het verdrag 
voor de rechten van het kind: implicaties op het v lak van het gezondheids
recht", VL.T.Gez., mei-juni 1992, p. 329). De ratificatie van het Verdrag 
heeft in Belgie vrij lang op zich laten wachten, uiteindelijk ging de Vlaamse 
Raad als eerste tot goedkeuring over bij Decreet van 15 mei 1991 (Decr.Vl.R. 
15 mei 1991 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de Rechten van 
het kind aangenomen te New Yorkop 20 november 1989, B.S., 13 juli 1989). 
De Duitstalige Gemeenschapsraad (Deer. D. Gem. R., 25 juni 1991, B.S., 
5 september 1991) en de Franse Gemeenschapsraad (Deer. Fr. R., 3 juli 1991, 
B.S., 5 september 1991) volgden later. 
Nationaal werd het Verdrag goedgekeurd door de goedkeuringswet van 
25 november 1991. (B.S., 17 januari 1992). Het Verdrag trad uiteindelijk 
op 15 januari 1992 in werking (Adriaenssens, K., R. W., 1991-92, 1109). 
De belangrijkste beginselen die in het verdrag worden gehuldigd zijn: het 
beginsel van niet-discrirninatie, het overwegend karakter van het belang van 
het kind en de eerbied voor de rechten en de verplichtingen van de ouders 
(Baeteman, G., o.c., 749-750, nr.1209-1211). 

II. De handelingsonbekwaamheid 

1. De draagwijdte 

a. De verlaging van de meerderjarigheidsleeftijd 

497. Sedert de verlaging van de burgerlijke meerderjarigheid door de Wet 
van 19 januari 1990 is rninderjarig de persoon van het mannelijk of vrouwe
lijk geslacht die de volle leeft~jd van achttien jaar nog niet heeft bereikt 
(art. 388 B.W.). Deze bepaling wordt bevestigd in artikel1 van het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind: als ,kind'' wordt beschouwd ieder mense
lijk wezen tot 18 jaar, tenzij de nationale wetgeving de meerderjarigheid 
v66r die leeftijd invoert (Gedr.St., Kamer, 1990-1991, nr.1568/1, 6). Eens 
achttien of meerderjarig, is een persoon bekwaam tot aile handelingen van 
het burgerlijk leven (art. 488 B.W.) en kan die persoon aileen, zonder 
bijstand of vertegenwoordiging, aan het rechtsverkeer deelnemen. 
Voordien was de meerderjarigheid vastgesteld op 21 jaar. De regeling in een 
spaarboekje waarbij het kapitaal en de intresten worden gereserveerd tot 
21 jaar, wordt op grond van de wet tot verlaging van de burgerlijke meer
derjarigheid teruggebracht op 18 jaar. De eiser is dus op zijn 18 jaar 
bekwaam om over deze gelden te beschikken (Rb. Luik, 25 juni 1992, fur. 
Liege, 1992, 964). 

b. De uitwerking van de rechtsbescherming 

498. De handelingsonbekwaamheid die de rninderjarigen treft, moet echter 
meer en meer gerelativeerd worden: (Pouleau, V., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 
1990, 5 en Baeteman, G., o.c., 768, nr. 1242) niet alleen bestaat in een aantal 
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gevallen de mogelijkheid voor de minderjarige om zelfstandig op te treden, 
maar ook de sanctionering van de rechtshandelingen gesteld door een min
derjarige, is op bijzondere wijze geregeld. Hier moet een onderscheid ge
maakt worden tussen de rechtshandelingen die betrekkelijk nietig zijn en de 
rechtshandelingen die vernietigd kunnen worden indien blijkt dat de min
derjarige benadeeld is. (Baeteman, G., o.c., 772, nr. 1248, Pouleau, V., o.c., 
Rev. Trim. Dr. Fam. 1990, 6-7) 

Gaat het om vormgebonden handelingen, handelingen waarvoor de voogd de 
machtiging van de farnilieraad en in voorkomend geval de machtiging van de 
rechtbank van eerste aanleg nodig heeft en worden die aileen door de 
minderjarige gesteld dan moeten zij nietig worden verklaard ongeacht of 
ze enige benadeling tot gevolg hebben of niet. De sanctie is de betrekkelijke 
nietigheid. 

De vordering tot nietigverklaring kan ingesteld worden door de wettelijke 
vertegenwoordiger en door de meerderjarig geworden mindeljarigen, niet door 
de derde met wie de minderjarige contracteerde (art. 1125, tweede lid B.W.). 

Deze vordering is niet meer ontvankelijk in geval van bevestiging van de 
handeling door de meerderjarig geworden minderjarige (art. 1311 B.W.) (De 
Page, H. o.c. 4: Dr. door Masson, J.P., II, 2, 1133, nr. 1217) 

Een minderjarige leent een bedrag van 150.000 fr. en verbindt er zich toe 
binnen de 2 maanden na ondertekening de Iening terug te betalen en de 
opbrengst van de operatie in 2 helften te verdelen. Be eerste rechter verklaart 
de vordering ingesteld door de lener tot veroordeling in betaling van de 
minderjarige ongegrond niet aileen omwille van het feit dat de lening en de 
handelsdaad voor dewelke de lening is toegestaan, nietig zijn wegens onbe
kwaamheid van de minderjarige maar ook omdat de minderjarige eens 
meerderjarig geworden, de verbintenis niet heeft bekrachtigd. Het Hof van 
Beroep volgt de rechter in eerste aanleg en stelt dat niet bewezen is dat de 
lening in het voordeel van de minderjarige is uitgedraaid: in zulk geval is het 
de appeilant(lener) die moet bewijzen dat de minderjarige zich werkelijk 
heeft verrijkt m.a.w. dat de verrijking bewaard is gebleven in het patrimo
nium van de minderjarige. Het Hof voegt eraan toe dat krachtens artikel1311 
B.W. de bekrachtiging moet gebeuren op het ogenblik waarop de minder
jarige, meerderjarig is geworden en dat de belofte tot terugbetaling in de brief 
van 14 april1979 geen bekrachtiging uitmaakt daar de meerderjarigheid nog 
steeds niet was bereikt (Brussel, 14 maart 1988, Pas., 1989, 1, 151). 

c. Daden van koophandel 

499. Artikel 6 W.Kh., zoals gewijzigd door de wet van 19 januari 1990 tot 
verlaging van de meerderjarigheid, bepaalt dat de daden van koophandel 
opgesomd in de artikelen 2 en 3 W.Kh. niet geldig zijn ten aanzien van een 
minderjarige. Ze worden als burgerrechtelijke daden beschouwd. De han
delsdaden moeten dan ook gelijkgesteld worden met handelingen die naar de 
vorm nietig zijn (Baeteman, G., o.c.,773, nr. 1249). 
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De overeenkomst waarbij aan 2 minderjarigen een handelszaak wordt ver
kocht, wordt in eerste aanleg nietig verklaard. Volgens appellante in boger 
beroep kan die overname enkel nietig worden verklaard als ze schade heeft 
berokkend zulks overeenkomstig artike11305 B.W. 

Luidens deze wettelijke bepaling Ievert eenvoudige benadeling grond op 
voor vernietiging ten voordele van de niet-ontvoogde minderjarige, wat 
betreft alle soorten van overeenkomsten. Uit de omstandigheid dat de ver
koper, na het sluiten van de overeenkomst, overgaat tot onmiddellijk ontslag 
van een van de minderjarige overnemers, reeds werkzaam in de over te 
nemen handelszaak, met als reden, mindergeschikt voor bet opgelegde werk, 
blijkt dat beide ovememers benadeeld waren bij het aangaan van de liti
gieuze overeenkomst (Antwerpen, 7 april1987, R.W, 1987-1988, 199, noot 
Deli, D.). 

d. De dadingen 

500. Ook de aard van de overeenkomst speelt een rol. Zo is er een dading bij 
het regelen van de burgerlijke gevolgen van een verkeersongeval. In dat 
geval hebben de ouders van een minderjarig slachtoffer de machtiging en 
homologatie nodig van de rechtbank (Pol. Halle, 2 februari 1990, T. Vred., 
1992, 211). 

Het geschrift waarin de moeder van een minderjarige schadelijder verklaart 
dat haar zoon geen letsel meer overhoudt van het ongeval, heeft volgens het 
Hof van Beroep van Gent geen rechtsgevolgen. Dit geschrift hondt immers 
een beschikkingsdaad in over de goederen en belangen van de minderjarige 
die niet geldig kan gesteld worden zonder machtiging van de rechtbank van 
eerste aanleg (Gent, 16 februari 1988, R.G.A.R., 1991, nr. 11779). 

Wegens het niet naleven van vormvoorschriften is de overeenkomst afge
sloten door de moeder van een minderjarige, die een daad van beschikking is, 
nietig (Corr.Luik, 25 mei 1989, R.G.A.R., 1992, nr. 11912). 

e. De verkoop van onroerende goederen 

501. W egens zijn principiele handelingsonbekwaamheid kan een minder
jarige geen onroerend goed dat hem toebehoort, verkopen. Gaan de ouders of 
de voogd over tot een verkoop dan dienen zij strikt wettelijke voorschriften 
nate Ieven (De Groote, E., Verkoop van onroerende goederen toebehorend 
aan personen onder voorlopig bewind en aan minderjarigen, T.Not., 1993, 
468). 

In het Gerechtelijk Wetboek wordt in de artikelen 1186 en 1187 een onder
scheid gemaakt tussen enerzijds de openbare verkoop van onroerende goe
deren die geheel of gedeeltelijk toebehoren aan minderjarigen en waartoe 
hun wettelijke vertegenwoordigers wensen over te gaan en anderzijds de 
openbare verkoop van onroerende goederen waarin minderjarigen slechts 
voor een deel gerechtigd zijn, terwijl het de onverdeelde mede-eigenaars zijn 
die de verkoop nastreven. 
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Ditzelfde onderscheid wordt teruggevonden in artikel1193bis Ger.W. welke 
de onderhandse verkoop toelaat (Van Oosterwyck, G., ,Actuele vraagstuk
ken met betrekking tot de willige rechtsmacht van de vrederechter' ' in 
Baeteman, G. (ed.) De vrederechter en het gerechtelijk recht, 1989, 46). 
Gaat het om een onverdeeldheid tussen meerderjarige bekwame eigenaars en 
minderjarigen en zijn het de meerderjarigen die wensen te verkopen, dan 
gelden inzake openbare - en onderhandse verkoop, de regels voorzien in de 
artikelen 1187 en 1193bis Ger.W. Machtiging door de rechtbank van eerste 
aanleg is vereist. De rechtbank moet hier niet nagaan of de verkoop in het 
klaarblijkelijk belang is van de minderjarige of volstrekt noodzakelijk is. 
Verkrijgen de mede-eigenaars machtiging van de rechtbank tot een onder
handse verkoop, dan moeten zij enkel bewijzen dat het belang van de 
minderjarige dit vereist (Van Oosterwyck, G., o.c. 62-64). 
In volgende zaak gaat het om een verkoop van een onroerend goed dat in 
onverdeelde medeeigendom toebehoort aan een minderjarige en aan be
kwame personen. 
Appellant is kandidaat-koper voor een bedrag van 3.100.000 F. Op 28 juni 
1988 wordt een onderhandse verkoopsbelofte gedaan en op 11 augustus 1988 
machtigt de rechtbank van eerste aanleg de onderhandse verkoop voor een 
bedrag van 3.100.000 F. met als motivering dat deze verkoop voor de 
minderjarige voordeliger is dan een openbare verkoop. Het echtpaar M-B, 
op de hoogte van de nakende verkoop, doet een bod van 4.000.000 Fen stelt 
tevens derdenverzet in tegen de beslissing van de rechtbank omwille van het 
feit dat het belang van de minderjarige niet correct werd geapprecieerd. In 
eerste aanleg wordt het derdenverzet ontvankelijk en gegrond verklaard. Er 
wordt van uitgegaan dat wanneer de rechtbank de onderhandse verkoop 
machtigt die machtiging in het belang van het kind moet zijn. De rechter 
heeft in dit stadium een beslissingsmacht en niet enkel homologatiebevoegd
heid van de gesloten akkoorden (Rb. Luik, 17 november 1988, fur. Liege, 
1989, 296). In hoger beroep besluit appellant tot de onontvankelijkheid van 
het derdenverzet. Op grond van het gegeven dat het echtpaar Been persoon
lijk belang heeft nl. eigenaar worden van het onroerende goed en dit belang 
bedreigd wordt door de beschikking van de rechtbank, wordt hun derden
verzet met het oog op het intrekken van deze beschikking in hoger beroep 
ontvankelijk verklaard. 
Dit derdenverzet is tevens gegrond nu blijkt dat de machtiging van de 
onderhandse verkoop niet in het belang van het kind is daar een hogere prijs 
door het echtpaar B werd geboden (Luik, 5 januari 1990, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1991, 120). 

2. De uitzonderingen 

a. Daden van beheer en benadeling 
502. Naast de vormgebonden handelingen zijn er ook de daden van beheer: 
de voogd kan ze zonder het naleven van vormvoorwaarden stellen.Worden 
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ze daarentegen door een minderjarige aileen vericht en blijkt dat de minder
jarige hierdoor benadeeld is, dan zijn ze vatbaar voor vernietiging (Pouleau, 
V., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 7, De Page, H., o.c., 4; Or., door Masson, J.P., 
II, 2, 1135, m. 1220) 

In de rechtspraak drukt men dit als volgt uit: ,minor restituitur non tamquam 
minor sed tamquam laesus' '. Een financiele benadeling staat vast, wanneer 
blijkt dat de minderjarige die op eigen houtje een wagen heeft gekocht, twee 
dagen voordien reeds een andere wagen had aangekocht, ditmaal met de 
toestemming van zijn ouders. Volgens de rechter - die de benadeling 
beoordeelt in functie van de inkomsten en financiele mogelijkheden van 
de minderjarige koper op het ogenblik van het contracteren, - dient het bezit 
van 2 wagens gezien te worden als een overbodige luxe en zou het patrimo
nium van de minderjarige hierdoor buiten iedere verhouding worden belast 
(Rb. Tongeren, 18 december 1987, T.B.B.R., 1988, 488). 

De benadeling die bedoeld wordt is de extrinsieke of functionele benadeling, 
waarbij een wanverhouding bestaat tussen de gestelde handeling en de 
vermogenstoestand en de sociale situatie van de minderjarige (Baeteman, 
G., o.c., 774, m. 1252). De benadeling moet een zekere omvang hebben: de 
rechter over de grond oordeelt hierover (De Page, H., o.c. 4: Dr. door 
Masson, J.P., II, 2, 1137, m. 1222). 

Zo is er geen disproportionaliteit tussen het boeken van een reis naar de Cote 
d' Azur voor 12.000 fr. per persoon door een aantal minderjarigen van bijna 
20 jaar en het vermogen van deze minderjarigen (Vred. Herstal, 10 juni 1988, 
J.D.J., 1993, 54). 

De bewijslast van de benadeling bestaat in hoofde van de niet-ontvoogde 
minderjarige die in casu de koper is van een 10 jaar oude Porsche-wagen die 
volgens hem de betaalde som van 300.000 fr. niet meer waard is (Rb. leper, 
18 mei 1990, T.B.B.R. 1991, 403). 

De vernietiging wegens benadeling kan niet worden ingeroepen wanneer de 
benadeling voortvloeit uit de contractuele fout door de minderjarige begaan 
tijdens het uitvoeren van zijn verbintenissen. De minderjarige begaat een 
contractuele fout door de juwelen zonder de toestemming van de eiseres te 
verkopen. Tussen eiseres en minderjarige bestaat een bewaargevingsover
eenkomst waarbij uitdrukkelijk werd bepaald dat de goederen enkel met 
toestemming van de eiseres verkocht kunnen worden (Rb. Brussel, 8 april 
1988 , T.B.B.R., 1989, 407). 

Is eveneens een contractuele fout: het niet nakomen en ontijdig verbreken 
van een reisovereenkomst door een aantal minderjarigen (Vred. Herstal, 
10 juni 1988, J.D.J., 1993, 54). 
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b. Afwijkende wettelijke bepalingen 

503. De beperkte handelingsbekwaamheid van de rninderjarige vloeit ook 
voort uit afzonderlijke wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen (Baete
man, G., o.c., 769, nr. 1243). 

Naast de handelingen met een persoonlijk karakter, bv. erkenning van een 
kind (art. 328, eerste lid B.W.), toestemrning tot de adoptie en de voile 
adoptie, wanneer de geadopteerde meer dan meer dan 15 jaar oud is (art. 348 
§ 3 en art. 368 B.W.), kan de rninderjarige bepaalde handelingen steilen op 
grond van bijzondere wettelijke bepalingen (De Page, H., o.c., 4e uitg. door 
Masson, J.P., II, 2, 1124, nr. 1211). 

Zo volgt uit het geheel van de Dienstplichtwet dat de rninderjarige wat zijn 
dienstplicht betreft in de regel handelingsbekwaam is. Volgens het Hof van 
Cassatie, zijn de ouders dan ook niet bevoegd noch om de rninderjarige in 
deze materie bij te staan noch om hem krachtens de wet te vertegenwoor
digen. Hun verzoek wordt om deze reden door het Hofvan Cassatie als niet
ontvankelijk beschouwd (Cass., 23 juli 1987, R. W., 1987-1988, 622; J.D.J., 
1988, 29; Pas., 1987, I, 1341). 

c. Persoonlijkheids- en grondrechten 

504. Een andere uitzondering op de handelingsonbekwaamheid vormen de 
persoonlijkheids- en grondrechten. Een onderscheid moet hier ook gemaakt 
worden tussen -rninderJarigen zonder onderscheidingsvermogen en rninder
jarigen met voldoende onderscheidingsvermogen. Deze laatsten kunnen bv. 
zelf instemmen met een medische behandeling wat ook het recht meebrengt 
om dergelijke behandelingen te weigeren (Vansweevelt, T, o.c., R. W., 1987-
88, 904). 

d. Dagelijkse handelingen 

505. Aangenomen wordt dat voor de dagelijkse handelingen die de rninder
jarige aileen stelt, hij een stilzwijgend mandaat van zijn wettelijke vertegen
woordiger heeft gekregen (Baeteman, G., o.c., 771, nr. 1247). 

Hoewel het artikel 1990 B.W. enkel spreekt van ontvoogde rninderjarigen, 
wordt algemeen aanvaard dat ook niet-ontvoogde rninderjarigen als last
hebber kunnen worden gekozen (Cass.fr., 5 december 1933, Pas., 1935, II, 
20). 

Op een bepaald ogenblik sluit een rninderjarige een huurovereenkomst voor 
een duur van 11 maanden aan de maandelijkse huurprijs van 3. 500 BF. Kort 
daarna worden zijn ouders in gebreke gesteld door de verhuurder de con
tractuele borgsom en de vervallen huur voor de maand september te betalen. 
In eerste aanleg werd door de vrederechter beslist dat enerzijds de zoon 
handelde op grond van een stilzwijgende lastgeving van zijn ouders en 
anderzijds dat er geen reden was om de overeenkomst te ontbinden wegens 
benadeling in hoofde van de rninderjarige. 

· Immers wanneer de stilzwijgende lastgeving aanvaard wordt, dan zijn de 
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lastgevers, in casu de ouders, verbonden en niet de lasthebber in de mate dat 
de lasthebber binnen de perken van zijn mandaat blijft, zodat het vraagstuk 
van de eventuele benadeling niet aan de orde is. 
De rechter in hager beroep aanvaardt ook de stilzwijgende lastgeving geba
seerd op de gewoonte maar oordeelt dat de huur van de studentenkamer door 
de minderjarige, welke niet aileen een relatief zware financiele last met zich 
brengt maar ook een langdurige verplichting, buiten de perken van de 
stilzwijgende lastgeving valt zodat de ouders door deze verplichtingen niet 
gehouden zijn (Rb. Gent, 22 juni 1990, T.B.B.R., 1991, 404 en T. G.R, 1990, 
120; De Groote, E., o.c., T.Not., 1993, 466). 

III. Het optreden in rechte 

A. Draagwijdte 

506. Wat het optreden van de minderjarige in rechte betreft mag de be
kwaamheid niet verward worden met de hoedanigheid zoals bepaald in 
artikel 17 Ger.W.: de rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien 
de eiser geen hoedanigheid heeft om ze in te dienen, waarmee dan bedoeld 
wordt de rechtstitel op grand waarvan een persoon de betwisting aanbrengt 
(Baeteman, G., o.c., 769, nr. 1242, Pouleau, V., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 
1990, 5-6). 
In regel is de minderjarige wel partijbekwaam maar niet procesbekwaam: hij 
wordt m.a.w. als partij in het geding vertegenwoordigd door de persoon die 
de wet daartoe aanwijst (Ballet, D., en Wylleman, A., ,Proceswaarborgen 
voor minderjarigen in procedures die hen aanbelangen", R. W, 1989-90, 
802). 
Daar de bekwaamheid om in rechte op te treden niet geregeld is in het 
Gerechtelijk Wetboek, stelt zich de vraag naar het mogelijk verweer dat kan 
worden aangevoerd. 
Door de overwegende rechtsleer en rechtspraak wordt aangenomen dat 
indien de verweerder wordt gedagvaard door een minderjarige, hij een 
opschortende exceptie kan opwerpen, die de aanlegger verplicht de vorde
ring te regulariseren onder de vorm van de tussenkomst van zijn wettelijke 
vertegenwoordiger (Baeteman, G., o.c., 777, nr. 1257; Pouleau, V., o.c., Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1990, 8). 
De opschortende exceptie moet voorgedragen worden voor elk verweer t.a. v. 
de zaak zelf (art. 868 Ger.W.). Het volstaat dat de rechter het bestaan van 
deze dilatoire exceptie signaleert, hij moet ze niet ambtshalve opwerpen (Rb. 
Luik, 9 februari 1988, T.B.B.R., 1989, 406). 
Verschijnt de verweerder niet of werpt deze de exceptie niet op dan kan de 
rechter ondanks de onbekwaamheid van de eiser uitspraak doen (Vred. 
Gembloux, 22 december 1987, J.D.J., 1988, 2). 
Andere stellingen worden evenzeer verdedigd. Sommige auteurs spreken van 
een stuitende exceptie, anderen zien de bekwaamheid op procesrechtelijk 
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vlak eerder als een toelaatbaarheidsvereiste voor de rechtsvordering (Wylie
man, A., noot onder Vred. Gent, 19 oktober 1987, T. Vred., 1988, 210-214). 
G. Closset stelt daarentegen dat de bekwaamheid terzake rechtshandelingen 
en het optreden in rechte fundamenteel verschillen: een contract strekt ertoe 
door een wilsovereenkomst rechtsgevolgen tot stand te brengen, terwijl het 
bij het optreden in rechte gaat om een wettelijke bevoegdheid krachtens 
welke een aanspraak voorgelegd wordt aan de rechter en om in rechte, een 
uitspraak te bekomen over de aanspraak. In die opvatting moet de onbe
kwaamheid om in rechte op te treden gesanctionneerd worden door een niet
ontvankelijkheid, eerder dan door een opschortende exceptie (Closset, G. 
,La convention des droits de 1' enfant et la Belgique, aspects de droit 
judiciaire", T.B.B.R., 1991, 588, nr. 14). 
Volgens A. Wylleman situeert de sanctionering van het optreden van een 
onbekwame procespartij zich op twee niveaus: enerzijds vormt de onbe
kwaamheid een grond tot onontvankelijkheid van de rechtsvordering, ander
zijds kan de onbekwaamheid een grond tot nietigheid opleveren van de 
rechtshandeling die aan de basis van het uitsturen van de inleidende akte 
ligt. (Wylleman, A., noot onder Vred. Gent, 19 oktober 1988, T. Vred., 1988, 
211, Baeteman, G., o.c., 777, nr. 1257). 

B. Procesrechtelijke problemen rond de vertegen-
woordiging 

507. Echtgenoten A worden door eiser gedagvaard-m een-dubbele hoedairig~ 
heid, als vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon aan wie een fout 
met schadeverwekkende gevolgen in de zin van de artikelen 1382-1383 B.W. 
wordt ten laste gelegd en tevens in eigen naam als civielrechtelijk aanspra
kelijk voor dezelfde minderjarige zoon. Deze minderjarige zoon wordt in de 
loop van het geding en v66r het sluiten van de debatten meerderjarig. Deze 
meerderjarigheid maakt geen verandering van staat uit maar deze verande
ring in de bekwaamheid zou wel tot gevolg kunnen hebben dat het geding 
onderbroken wordt door de wijziging in de hoedanigheid waarin zijn ouders 
optraden. Daar van die wijziging van hoedanigheid geen kennis werd ge
geven en de minderjarige heeft verklaard het geding in eigen naam voort te 
zetten, is er geen onderbreking van bet geding geweest en is er dan ook geen 
aanleiding tot hervatting van het geding (Rb. Leuven, 8 januari 1988, R. W, 
1987-1988, 1547). 
Omdat de minderjarige verweerder vertegenwoordigd door zijn ouders, in de 
loop van de procedure meerderjarig is geworden, tevens noch overgaat tot 
hervatting van het geding noch concludeert, besluit de rechtbank van 
Marche-en-Famenne tot heropening van de debatten om de eiser de moge
lijkheid te geven tot dagvaarding in hervatting van geding, tenzij de meer
derjarig geworden minderjarige van deze heropening van debatten gebruik 
maakt om vrijwillig tussen te komen of om in eigen naam conclusies te 
nemen en te verklaren dat hij in eigen naam bet proces voortzet (Rb.Marche
en-Famenne, 13 december 1990, T.B.B.R., 1991, 185). 
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Wordt de minderjarige meerderjarig tijdens het proces voor de sluiting van 
de debatten en wordt de procedure van de hervatting van het geding niet 
gevolgd, dan kan de rechter wettelijk beslissen dat die verandering van 
kwaliteit zonder gevolg blijft (Cass., 11 mei 1989, Pas., 1989, 1, 955, 
Baeteman, G., o.c., p. 788, nr. 1257, art. 815, 816 Ger.W.). 
Logischer lijkt dat de procesvertegenwoordiging vervalt, wanneer de min
derjarige meerderjarig wordt in de loop van het hangende proces. Is dan niet 
ontvankelijk de voorziening in cassatie ingesteld dor de ouders als wettelijke 
vertegenwoordiger van hun zoon, wanneer deze reeds na de uitspraak in 
hager beroep meerderjarig is geworden. 
Het Hof van Cassatie houdt geen rekening met de volmacht verleend door de 
meerderjarige zoon aan zijn ouders waaruit blijkt dat zij hem oak na zijn 
meerderjarigheid kunnen vertegenwoordigen (Cass., 13 september 1991, 
J.D.J., 1993, 53-54; Pas., 1992, II, 44). 
De voorziening in cassatie tegen de moeder-voogdes van het minderjarige 
kind is niet-ontvankelijk. Het kind heeft immers reeds voor het instellen van 
cassatie de meerderjarigheidsleeftijd bereikt (Cass., 1 oktober 1987, Pas., 
1988, 1, 136). 
De vordering ingesteld tegen de vader in zijn hoedanigheid van ouder, 
wettelijk beheerder en vertegenwoordiger over de persoon en goederen 
van zijn minderjarige dochter client als niet toelaatbaar te worden afgewezen. 
Ingevolge de beschikking van de vrederechter op 1 september 1988 werd het 
hoederecht immers toegekend aan zijn echtgenote en heeft de echtgenote en 
niet de man de materiele bewaring van het kind. De man werd dus gedag
vaard in een hoedanigheid welke hij sedert de beschikking van de vrede
rechter niet meer had (Vred. Torhout, 26 mei 1992, T.B.B.R., 1186). 

C. Uitzonderingen 

In een aantal vrij verspreide gevallen worden de minderjarigen wel ontvan
kelijk geacht. 

1. Bewarende handelingen 
508. Uitzondering op de procesonbekwaamheid van de minderjarige, zijn de 
bewarende handelingen. Zij hebben tot doel het patrimonium van de min
derjarige te beschermen. Een minderjarige kan deze handelingen aileen 
stellen op voorwaarde dat hij voldoende onderscheidingvermogen bezit 
(Pouleau, V., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 24). 
Een minderjarige kan vanaf de leeftijd van 16 jaar een afschrift van de akte 
van betekening ontvangen, welke leeftijd niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven (Cass., 2 oktober 1986, Pas., 1987, 1, 1341; Arbrb. Gent, 
11 september 1990, Pas., 1991, 3, 36). 
Zo is ook de vrijwillige tussenkomst van een mindeijarig kind voor wat zijn 
onderhoudsgeld betreft in het door zijn ouders ingespannen kortgeding 
ontvankelijk. De beslissing van de rechter in kortgeding wordt verantwoord 
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door volgende twee redenen: enerzijds wordt door rechtspraak en rechtsleer 
aanvaard dat een minderjarige bewarende handelingen kan stellen en bijge
volg kan hij optreden voor de rechter in kort geding, wijl die rechter in kort 
geding de grond van de zaak niet kent. Anderzijds is er de hoogdringendheid: 
de snelheid van de procedure gebiedt de minderjarige onmiddellijk op te 
treden zonder bijstand of vertegenwoordiging. (Rb.Luik, 8 juli 1986, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1988, 106) 

Volgens Pouleau, V. kan een minderjarige pas persoonlijk optreden voor de 
rechter in kort geding in het geval dat zijn belangen worden bedreigd. 
(Pouleau, V., o.c., Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 25-26) Die beperking wordt 
niet gevolgd door de rechter in kort geding van Brussel (Rb. Brussel, 
3 december 1990, J.T., 1991, 70). 

2. De persoonlijke rechten 

509. Een andere uitzondering zijn de vorderingen m.b.t. persoonlijke rech
ten. Deze rechten worden geacht van dermate persoonlijke aard te zijn dat de 
uitoefening van deze rechten door vertegenwoordiging niet past. (Ballet, D. 
en Wylleman, A., ,Proceswaarborgen voor minderjarigen in procedures die 
hem aanbelangen", R. W., 1989-90, 803) 

De rechtspraak aanvaardt ook de minderjarige ouder bekwaam om, wat 
betreft de uitoefening van de ouderlijke macht zelfstandig in rechte op te 
treden. (Ballet, D.e_n Wylleman, A.,_Q.c., R. Y!'-,19_B9-90, 804) _ _ __ _ 

De vordering tot vaststelling van het bezoekrecht ingesteld tegen de min
derjarige moeder van het kind is ontvankelijk. Daar de ouderlijke macht kan 
uitgeoefend worden door minderjarige ouders zonder vertegenwoordiging of 
bijstand, belnvloedt de minderjarige staat van de moeder de geldigheid van 
de vordering niets. (Rb. Charleroi, 22 februari 1990, J.T., 1990, 646) 

De Raad van State erkent de mogelijkheid tot annulatieberoep voor een 
minderjarige met het nodige onderscheidingsvermogen, inzake strikt per
soonlijke rechten. (noot Rigaux, F., onder R.v.St., 7 oktober 1988t, J.T., 
1989, 678-679) 

Inzake het recht op sociale bijstand werd door een minderjarige persoonlijk 
beroep ingesteld bij de Beroepskamer van de provincie Namen tegen de 
negatieve beslissing van het O.C.M.W. De Beroepskamer verklaarde de 
vordering onontvankelijk op grond van het feit dat de wetgever het optreden 
in rechte van een minderjarige in casu niet expliciet heeft vastgesteld. De 
Raad van State daarentegen erkende de procesbekwaarnheid van de minder
jarige terzake, uitgaande van de vaststelling dat uit de bepalingen van de wet 
van 8 juli 1976 voortvloeit dat het recht op sociale bijstand kan worden 
uitgeoefend door elke hulpbehoefende persoon en dat dit ook geldt voor 
minderjarigen wanneer de wettelijke vertegenwoordigers weigeren op te 
treden (R.v.St., 7 oktober 1988, J.T., 1989, 677, Ballet, D. en Wylleman, 
A., o .. c., R.W, 1989-90, 803). 

Het beroep inzake sociale hulpverlening ingesteld door een minderjarige 

2330 



vluchteling wiens vader overleden is en wiens moeder in Iran verblijft, is 
ontvankelijk en gegrond (Beroepskamer OCMW' s van de provincie Brabant, 
27 juni 1989, T. Vreemd., 1989, 34). 

Het beroep door de minderjarige ingesteld tegen de negatieve beslissing van 
het OCMW inzake sociale hulpverlening is ontvankelijk maar niet gegrond. 
De eiseres in beroep is immers nog steeds minderjarig en valt dus onder het 
gezag van de ouders, daarenboven heeft zij uit eigen beweging het huis 
verlaten, heeft zij geen beroep gedaan op een jeugdhelper om een oplossing 
te zoeken en zijn de ouders nog steeds bereid hun dochter in het gezin op te 
nemen. M.a.w.door zich niet te onderwerpen aan het ouderlijk gezag ontzegt 
de minderjarige eiseres zichzelf vrijwillig van de nodige inkomsten (Be
roepskamer OCMW van de provincie Luik, 15 december 1992, fur. Liege., 
1993, 318). 

De Raad van State verklaarde eveneens ontvankelijk het annulatieberoep 
persoonlijk ingesteld door de minderjarige tegen een beslissing van de stu
dieprefect tot uitsluiting van het atheneum. Volgens de Raad van State is dit 
beroep, eventueel samen met dit van zijn wettelijke vertegenwoordigers, 
ontvankelijk, wanneer dit beroep betrekking heeft op rechten die verband 
houden met zijn persoon en wanneer zijn leeftijd het mogelijk maakt aan te 
nemen dat hij in staat is deze rechten met het nodige inzicht uit te oefenen 
(R.v.St., 22 februari 1989, f. T., 1989, 675, Ballet, D. en Wylleman, A., R. W., 
1989-90, 805, Gerlo, J, o.c., R.W., 1989-90, 1370, Pouleau, V., Rev. Trim. 
Dr. Fam., 1990, o.c., 28). 

In dit arrest blijkt de voorwaarde van weigering tot optreden door de wette
lijke vertegenwoordigers niet meer gesteld (Rigaux, F., o.c., f.T., 1989, 678). 

De minderjarige kan beroep instellen t.a.v. een strafrechtelijke veroordeling 
met civiehechtelijke aanspralcen (Luik, 29 juni 1989, fur. Liege, 1990, 172). 

Een minderjarige kan eveneens een vordering in kortgeding inleiden (Rb. 
Brussel, 3 december 1990, f.T., 1991, 70). 

Meer algemeen kan aldus gesteld worden dat een minderjarige met onder
scheidingsvermogen in rechte kan treden om persoonlijke rechten te verde
digen wanneer vertegenwoordiging uitgesloten is en wanneer de vordering of 
het optreden nooodzakelijk is (Baeteman, G., o.c., 776, nr. 1256). 

3. Onderhoudsvorderingen 

510. Het is vanzelfsprekend dat terzake onderhoudsvorderingen het pro
bleem van het optreden van de minderjarige zich in de rechtspraak moet 
stellen, gelet op de persoonlijke betrokkenheid van de minderjarige. 

Met betrekking tot de onderhoudsvorderingen die door de rninderjarigen op 
grond van artikel 203 B.W. tegen hun ouders worden ingesteld, is bepaalde 
rechtspraak van oordeel dat wanneer de exceptie in limine litis wordt 
opgeworpen, de onderhoudsvordering van de minderjmige onontvankelijk 
is, zolang de procedure niet is geregulariseerd door het optreden van de 
wettelijke vertegenwoordiger ad hoc (Rb. Brussel, 28 juni 1988, Rev. Trim. 
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Dr. Fam., 1988,562, Vred. Hoei, 5 november 1987, J.D.J., 1988,5, Ballet, D 
en Wylleman, A., o.c., R.W., 1989-90, 804). 

In dezelfde richting wordt gesteld dat vrijwillige tussenkomst van een 
minderjarige in een geding m.b.t. het hoede- en bezoekrecht, niet onont
vankelijk is maar enkel aanleiding kan geven tot het opwerpen van een 
dilatoire exceptie (Jeugdrb. Luik, 27 juni 1990, J.D.J., september 1990, 41). 

In rechtspraak en rechtsleer wint de stelling meer en meer veld dat de 
benoeming van de vertegenwoordiger ad hoc niet vereist is en dat de 
minderjarige inzake onderhoudsvorderingen zelf in rechte kan treden aan
gezien onderhoudsvorderingen een uitgesproken persoonlijk karakter hebben 
(Ballet, D. en Wylleman, A., o.c., R. W, 1989-90, 805; Pouleau, V., ,Refle
xions sur 1' obligation alimentaire des parents a 1' egard de leurs enfants"' 
Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 524-527). 

De vrederechter van Etterbeek acht de onderhoudsvordering ingesteld door 
een minderjarige van 17 jaar ontvankelijk. De complexe situatie waarin de 
minderjarige zich bevindt - hij eist onderhoudsgeld van de persoon die 
tegelijkertijd zijn wettelijke vertegenwoordiger is - kan de minderjarige 
zijn fundamenteel recht op alimentatie niet ontnemen. Deze beslissing werd 
in hager beroep hervormd: de vordering wordt onontvankelijk verklaard en 
niet gegrond. Wat de ontvankelijkheid betreft, bestaat er volgens de recht
bank een oplossing voor de netelige situatie waarin de minderjarige zich 
bevindt, nL de aanstelling van een vertegenwoordiger ad hoc; wat de ge
grondheid daarentegen betreft, wordt vastgesteld dat de moeder reeds in een 
andere procedure ten voordele van het kind alimentatiegeld heeft geeist en 
verkregen (Rb. Brussel, 28 juni1988, Rev.Trim.Dr.Fam., 1988, 562-568). 

De vrederechter van Mons acht de onderhoudsvordering ingesteld door een 
minderjarige van 20 jaar tegen de moeder ontvankelijk op grand van het 
gegeven dat de onderhoudsvordering van nature uit een zeer dringend en 
noodzakelijk karakter heeft (Vred. Bergen, 11 juni 1987, J.D.J., 1988, 25, 
noot Ruchard, J-M.). 

De vordering tot betaling van een onderhoudsuitkering door twee minder
jarige kinderen ingesteld tegen hun gescheiden ouders op grand van artikel 
303 B.W. , is omwille van dezelfde redenen ontvankelijk (Vred. Waver, 
23 november 1989, Rev. Trim. Dr. Fam., 1990, 51). 

Ontvankelijk en gegrond is eveneens de vordering van de minderjarige tot 
het bekomen van een maandelijks onderhoudsgeld van haar vader. De 
minderjarige heeft niet aileen de nodige volwassenheid maar haar vordering 
is tevens hoogdringend en noodzakelijk. Volgens de rechter wordt de min
derjarige door deze vordering niet geschaad en kon zij op geen enkele andere 
manier handelen: geen enkel ander farnilielid wou haar immers vertegen
woordigen (Vred. Bergen, 19 april 1989, J.D.J., 1989, 34). 

Daarentegen acht de vrederechter van Sint-Jans-Molenbeek de vordering van 
een minderjarige tot het bekomen van een maandelijks onderhoudsgeld niet 
ontvankelijk: de rechtsleer en de rechtspraak die zulks aanvaardt gaat tegen 
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de wet in. Overigens stelt hij dat de familieraad niet een vertegenwoordiger 
ad hoc kan aanstellen doch wel de rechtbank van eerste aanleg (Vred. St.
Jans-Molenbeek, 14 juli 1989, T. Vred., 1990, 22). 

Is niet ontvankelijk bij ontstentenis van dringende of absolute noodzaak , de 
vordering ingesteld door een van huis weggelopen minderjarige tot het 
verkrijgen van achterstallig onderhoudsgeld vanwege haar ouders. Volgens 
appelanten is de minderjarige onbekwaam om een vordering in te stellen, 
heeft zij zonder toestemming de woning verlaten en is er geen sprake van 
absolute noodzaak, die machtiging of vertegenwoordiging onmogelijk 
maakt. Overigens werkte ge'intimideerde op het ogenblik dat de vordering 
werd ingesteld, het ging om een bedrag dat zij geleend had van een zus en 
tenslotte had zij een andere zus als voogd ad hoc kunnen laten aanstellen (Rb. 
Antwerpen, 27 februari 1990, R. W., 1989-1990, 1369, noot Gerlo, J.). 

De term voogd ad hoc in het hierboven aangehaalde vonnis is volgens Gerlo, 
J., ongelukkig aangezien er geen sprake is van voogdij maar van ouderlijk 
gezag. 

Volgens P. Senaeve is het toepassingsgebied van artikel378, derde lid, B.W. 
dat zegt dat in geval van belangentegenstelling tussen het kind en zijn ouders 
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een voogd ad hoc 
wordt aangewezen op verzoek van enige belanghebbende en desnoods van 
de procureur des Konings, beperkt tot de rechtshandelingen en rechtsvor
deringen inzake de goederen van de minderjarige en kan het niet aangewend 
worden om namens de minderjarige een onderhoudsvordering in te stellen 
(Senaeve, P., ,Ouderlijk gezag B.W. art. 378-10", in Personen- en Familie
recht. Artikelsgewijze commentaar). Dit standpunt wordt door J. Gerlo be
twist. 

De artikelen 376 e.v. B.W. handelen over het beheer van de goederen van 
minderjarigen en over de vertegenwoordiging in alle burgerlijke handelin
gen. De toepassing van een algemeen rechtsbeginsel kan er in ieder geval in 
worden teruggevonden nl. dat in geval van tegenstrijdigheid van belangen 
tussen een minderjarige en zijn enige of zijn beide ouders een mindetjarige 
door een derde moet kunnen worden vertegenwoordigd. Onder de belang
hebbenden die een verzoek tot aanstelling van een voogd ad hoc kunnen 
indienen, moet de minderjarige zelf begrepen worden, gelet op het dringend, 
noodzakelijk en bewarend karakter van de maatregel (Gerlo, J., ,Alimenta
tievordering van een minderjarige", (noot onder Rb. Antwerpen, 27 februari 
1990), R. W, 1989-1990, 1370-1371). 

J.-P. Masson daarentegen stelt voor dat in geval de ouders weigeren hun 
onderhoudsverplichting uit te voeren de lege lata de jeugdrechtbank de 
mogelijkheid moet hebben een maatregel te treffen die veel verder gaat 
dan het aanwijzen van een voogd ad hoc en die erop neerkomt dat de ouders 
hun bevoegdheid over het kind verliezen. De lege ferenda, lijkt het hem 
wenselijk dat via de tussenkomst van de wetgever de voorzitter van de 
rechtbank uitdrukkelijk de mogelijkheid krijgt om op vraag van iedere 
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belanghebbende of het openbaar rninisterie een beheerder ad hoc aan te 
stellen (Masson, J.-P., noot onder Rb. Nijvel, 30 maart 1990, T.B.B.R., 1991, 
174-176). 

4. Geschillen in het arbeidsrecht 
511. Een andere materie waar de rninderjarige bekwaam wordt geacht om 
als eiser of verweerder op te treden, is het arbeidsrecht. Artikel 43 van de 
arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 bepaalt dat de rninderjarige 
werknemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, bekwaam is om aileen 
een arbeidsovereenkomst te sluiten en te beeindigen en om zelf als eiser of 
verweerder in rechte op te treden voor de geschillen betreffende deze 
arbeidsovereenkomst. 
De rninderjarige werknemer die de leeft~jd van 18 jaar niet heeft bereikt, is, 
met uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van zijn vader of zijn moeder 
of van zijn voogd, bewaam een arbeidsovereenkomst te sluiten en te beein
digen. 
Een rninderjarige sluit op 20-jarige leeftijd een arbeidsovereenkomst met een 
bank. Een jaar nadien wordt zij ontslagen. De moeder van de rninderjarige 
die niet akkoord is met het ontslag stelt in naam van haar dochter een 
vordering in tegen de bank. Door de arbeidsrechtbank wordt deze vordering 
niet ontvankelijk verklaard met toepassing van artikel 43 van de arbeids
overeenkomstenwet: niet de moeder maar wei de rninderjarige dochter moest 
in-rechte optreden-(mbrb~-Brussel~lT maarn992~7.D7.-;- 1993-;-4or __ _ 
Een rninderjarige, slachtoffer van een arbeidsongeval, verwerpt met het oog 
op het bekomen van een ruimere vergoeding de toepassing van de arbeids
ongevallenwet van 10 april1971. Om dit te bereiken, beroept hij zich op de 
nietigheid van de arbeidsovereenkomst die hij op 15-jarige leeftijd zonder 
ouderlijke toestemrning heeft gesloten. 
Het Hof van Cassatie verwerpt zijn voorziening omdat de nietigheid van de 
arbeidsovereenkomst geen invloed heeft op de toepassing van de arbeidson
gevallenwet en dit voor om het even welke persoon die deze nietigheid 
inroept (Cass., 21 oktober 1991, Pas., 1992, 1, 141). 

D. Het horen van de minderjarige 

512. In de besproken periode hebben zich voor de rechtsprekende colleges 
heel wat problemen gesteld m.b.t. het horen van minderjarigen in processen 
waarin over hun belangen geoordeeld moest worden. De context van deze 
problemen is thans helemaal veranderd door de wijzigingen die door de wet 
van 30 juni 1994 in artikel 931 Ger.W. doorgevoerd werden. Hierna wordt 
een selectie van gerechtelijke uitspraken gegeven, na de bekrachtiging van 
het verdrag inzake de Rechten van het Kind, die dan de nieuwe oplossingen 
van artikel 931 Ger.W. aankondigen. 
Artikel 12, eerste lid van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
verplicht de staten het recht op vrije menigsuiting te verzekeren aan bet 
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kind dat daartoe in staat is. Rekening houdend met de leeftijd en maturiteit 
van het kind, zal aan zijn mening het nodige gewicht worden toegekend. 
Verder bepaalt het tweede lid dat de staten het kind de mogelijkheid moeten 
geven gehoord te worden in iedere juridische of adrninistratieve procedure 
die het kind aanbelangt, hetzij rechtstreeks hetzij door toedoen van een 
vertegenwoordiger of een geschikte instelling, in overeenstemming met de 
procedureregels van nationaal recht (Adriaenssens, K., o.c., R.W., 1991-92, 
1116). Artikel 9, § 2 van het V erdrag bepaalt dat in procedures die een 
scheiding tussen ouders en kinderen tot gevolg kunnen hebben, alle partijen 
de gelegenheid dienen te krijgen aan de procedures deel te nemen en hun 
standpunten naar voren te brengen. 

Ret Verdrag inzake de Rechten van het Kind kent de rninderjarige een 
hoorrecht toe maar geen vorderingsrecht (Closset, G., ,La convention des 
Droits de I' Enfant et la Belgique, aspects de droitjudiciaire", T.B.B.R., 1991, 
601). 

In diverse procedures wordt echter het hoorrecht van de rninderjarige door 
het huidig Belgische rechtsysteem op geen enkele wijze gegarandeert (Pou
leau, V., ,A propos de la Convention des droits de l'enfant, I' enfant, sujet de 
droits: enfin une realite?", J.T., 1990, p. 623, nr. 43). 

Tot voor kort werd het Verdrag inzake de rechten van het kind door de 
rechtspraak voornamelijk ingeroepen als het gaat om echtscheiding en zijn 
gevolgen voor het kind (Cappelaere, G., Verhellen, E. en Spiesschaert, F., 
,La Convention des Droits de l'Enfant et la capacite juridique du mineur, 
J.D.J., 1993, 16). 

De rechtspositie van het kind is en blijft er immers precair: geen enkele 
wettekst verplicht immers de rechter de minderjarige te horen. 

Ret Rof van Beroep te Luik heeft dan ook wegens de afwezigheid van een 
wettelijke bepaling geoordeeld dat de voorzitter in kort geding zijn bevoegd
heid te buiten gaat wanneer hij de kinderen van de scheidende echtgenoten 
oproept om ze te horen (Luik, 11 maart 1987, Jur. Liege, 1988, 35, Ballet, D. 
en Wylleman, A., o.c., R. W., 1989-90, 808). 

513. In de rechtsleer en rechtspraak groeit echter de overtuiging dat bij de 
regeling van de gezagsuitoefening bij echtscheiding door de rechter best 
rekening wordt gehouden met de mening en de wensen van het kind 
(Renchon, J.L., ,L'audition de l'enfant dans les procedures civiles relatives 
au droit de garde et au droit de visite", Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, 498-499, 
Uyttendaele, R., ,De maatregelen aangaande de kinderen", in Voorlopige 
maatregelen tussen echtgenoten, Senaeve, P. (ed.), Leuven, Acco, 1989, 109, 
nr. 101). 

De voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van Luik besliste in kort 
geding op grond van artikel 12 van het Verdrag, vooraleer uitspraak te doen 
over het hoederecht van de kinderen, de twee oudste kinderen te horen. De 
diensten van de Gerechtelijke Politie zijn volgens de rechter wegens hun 

2335 



ervaring het best geplaatst om de kinderen te horen (Rb. Luik, 22 november 
1991, Jur. Liege, 1992, 146). 
Volgens C. Panier heeft artikel 12 geen directe werking. De concrete mo
gelijkheden om dit hoorrecht te realiseren (art. 12, tweede lid Verdrag) zijn 
immers te beknopt geprecisieerd door het Verdrag om directe werking te 
hebben (Panier, C., ,Faire entendre sa parole en justice: un droit pour 
I' enfant?", noot onder Rb. Luik, 22 november 1991, Jur. Liege, 1992, 
149, Pouleau, V., ,Propos sur l'applicabilite de la convention des droits de 
1' enfant dans 1' ordre juridique interne beige", Rev. Trim. Dr. F am., 1991, 
495-511). 
In een geschil betreffende het omgangsrecht gevorderd door de grootvader 
m.b.t. zijn kleinkind Xavier, besluit de rechter in eerste aanleg dit omgangs
recht voorlopig toe te kennen aan de grootvader. Het Hof van Beroep van 
Gent besliste echter vooraleer uitspraak te doen over dit gevorderde om
gangsrecht, het kind op grond van artikel12 te laten horen door een consulent 
van de Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank 
te Brugge. Overeenkomstig artikel 12 heeft Xavier , inmiddels 13 jaar en in 
staat zijn eigen mening te vormen, immers het recht zijn mening vrijelijk te 
uiten in alle aangelegenheden die hem betreffen en waarbij aan zijn mening 
passend belang zal worden gehecht in overeenstemming met zijn leeftijd en 
zijn rijpheid (Gent, 13 april1992, R. W, 1992-1993, 229). Volgens een aantal 
auteurs is dit arrest om diverse redenen belangrijk: dit arrest erkent immers 
de directe werking van artikel 12 en houdt via artikel 12 een zekere erken-
ning in van het zelfbeschikkingsrecht van kinderen (Cappelaere, G., Ver
hellen, E. en Spiesschaert, F., ,Het V.N.-Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind en zijn directe werking in het Belgische (interne) recht' ', noot onder 
Gent, 13 april 1992, R. W., 1992-1993, 230-231). 
Op grond van artikel 9, § 1 van het Verdrag dat waarborgt dat een kind niet 
kan worden gescheiden van zijn ouders tegen de wil in van deze laatsten en 
rekening houdend met artikel 4 van het zelfde Verdrag waarbij de Belgische 
staat zich ertoe verbindt om de in het Verdrag erkende rechten te verwe
zenlijken door het treffen van de nodige maatregelen, beval de rechter in 
kortgeding de inschrijving van de minderjarigen in het bevolkingsregister. 
Het zou immers inhumaan zijn de drie kinderen terug te sturen naar hun 
oorspronkelijk land (China) waar zij geen familie meer hebben en hen te 
scheiden van hun vader tegen zijn wil in (Rb. Aarlen, 4 februari 1992, 
T.B.B.R., 1992, 529). · 

De burgerlijke rechtbank te Kortrijk besliste, vooraleer tot exequatur over te 
gaan van de beschikkingen van de kinderrechter in de Arrondissementsrecht
bank te Groningen in uitvoering van het Europees Verdrag inzake de erken
ning en tenuitvoerlegging van beslissingen betreffende het gezag over kin
deren en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, aan het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind en zijn artikelen 3 en 9, § 3 voorrang te 
verlenen. De rechtbank schorste dan ook de beslissing tot het verlenen van 
verlof tot tenuitvoerlegging in Belgie op, in afwachting dat de verzoekende 
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staat, rekening houdend met de gewijzigde feitelijke omstandigheden, door 
de bevoegde rechter uitspraak kan laten doen over het huidig be lang van het 
betrokken kind dat door zijn ouders werd ontvoerd uit een Nederlands 
pleeggezin omwille van het feit dat het contact tussen de ouders en hun 
rninderjarige dochter door de grote afstand danig werd bemoeilijkt. De 
rechter heeft zich voor deze uitspraak gesteund op artikel 3 (bij alle maat
regelen betreffende het kind, dienen de belangen van het kind de eerste 
overweging te vormen) en artikel 9, § 3 van het Verdrag inzake de rechten 
van het Kind (het kind gescheiden van zijn ouders, heeft recht op regelmatige 
persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders) (Rb. 
Kortrijk 8 december 1992, R.W., 1992-1993; 1272, noot Cappelaere, G, 
Verhellen, E. en Spiesschaert, F.). 

N. Het beheer en het genot van de goederen van de minderjarige (zie 
hiervoor ook nr. 416) 

514. Overeenkomstig artikel 376 en 377 B.W., beheren de ouders de goe
deren van hun rninderjarige kinderen. Ze zijn hierover echter wel verant
woording verschuldigd (art. 379 B.W.). Een aantal problemen stelden zich in 
de besproken periode i.v.m. spaarrekeningen. 

Op 13 april 1967 werd bij de A.S.L.K. een spaarboekje geopend door de 
vader op naam van zijn rninderjarige dochter. 

Op 25 juni 1983 wendde de vader zich tot de A.S.L.K om 280.000 F. af te 
halen van het spaarboekje van zijn dochter. 

Ondanks de weigering van eiseres om de op haar naam gestelde cheque die 
de vader van de A.S.L.K. had ontvangen, te rugtekenen, werd het bedrag 
uitgekeerd aan de vader. 

De vordering van eiseres tot betaling van 280.000 F. plus de interesten sedert 
de volgens haar onrechtmatige opname lastens haar vader is dan ook gegrond 
omwille van het feit dat de vader zich de gelden onrechtmatig heeft toegeei
gend. 
De vordering door eiseres tegen de bank is ongegrond immers de bank kan 
niet verplicht worden, controle uit te oefenen op de aanwending door de 
vader van de gelden van zijn rninderjarige dochter (Rb. Antwerpen, 7 decem
ber 1989, T. Not., 1993, 45). 

In een gelijkaardige situatie wordt de vordering van de zoon tot terugbetaling 
van de geldopnames las tens zijn vader ongegrond verklaard. Het spaarboekje 
op naam van de zoon, werd immers aileen door gelden afkomstig van 
verweerder gespijsd. Het is ook niet de bedoeling van de ouders om van 
elk gespaard bedrag onherroepelijk afstand te doen of het onherroepelijk te 
schenken aan hun kind, bij elke boeking van een spaarbedrag behouden zij 
zich impliciet het recht voor om over het gespaarde te beschikken. Dergelijke 
manier van sparen kan aanzien worden als een schenking op terrnijn en het 
animus donandi vanwege de ouders bestaat in feite slechts op het ogenblik 
van de meerderjarigheid van het kind. Daarbij komt nog dat verweerder het 
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niet breed heeft en de geldathalingen niet buitensporig zijn (Rb. Leuven, 
11 juni 1991, T.Not., 1992, 139). 
De ouder die gelden afhaalt van de rekening van een minderjarig kind, is 
verplicht deze terug te bezorgen wanneer blijkt dat deze gelden niet in het 
belang van het kind zijn gebruikt (Rb. Turnhout, 5 april 1989, Turnh. 
Rechtsl., 1993, 39, Antwerpen, 16 september 1992, Turnh. Rechtsl., 1993, 
40; Sasson, J., ,Le credit au mineur", T.B.B.R., 1992, 481-505). 

AFDELING 2 

DEVOOGDIJ 

515. Het voogdijgezag is een privaatrechtelijk gezagsregeling. Bepaalde 
personen worden onder het gezag geplaatst van een geheel van organen en 
personen dat de voogdij genoemd wordt (Senaeve, P., Compendium van het 
personen-enfamilierecht, Leuven, Acco, II, 137, nr. 1052). De voogdij wordt 
ondermeer georganiseerd voor de niet-ontvoogde minderjarigen (art. 390 tot 
475 B.W.), wordt uitgebreid tot andere onbekwamen en is gedeeltelijk van 
toepassing op de ontvoogde minderjarigen (art. 483 en 484, eerste lid B.W.) 
(Baeteman, G., o.c., 870, nr. 1402). 
De personen die geroepen worden tot de voogdij behoren tot vier opeen
volgende arden: de voogdij van de overlevende vader of moeder, de testa
mentaire voogd, de voogdij van de ascendenten en de datieve voogdij 
(Baeteman;- 6~- o.c;,-894; nr:-I-404); -De-eerste-en-derde--:zijn wettelijke 
voogdijen omdat er krachtens de wet in voorzien wordt, de tweede resulteert 
nit de wil van de laatstoverleden vader of moeder, de datieve voogdij 
tenslotte is suppletief, daar ze ingesteld wordt bij onstentenis van wettelijke 
of testamentaire voogdij (De Busschere, C., ,De testamentaire voogdij", 
R. W., 1992-1993, 273-291). 

516. De datieve voogd wordt aangewezen door de beraadslaging van de 
familieraad. 
In de datieve voogdij moet voorzien worden voor een Marokkaanse minder
jarige wiens moeder overleden is en wiens vader in de gevangenis verblijft. 
Het Marokkaans personeel statuut, dat toepasselijk is kent echter geen 
familieraad en geeft die bevoegdheid aan de voogdijrechter, in Belgie de 
vrederechter. 
W anneer het naar Belgisch recht echter onmogelijk is om de familieraad 
bijeen te roepen en er dreigend gevaar is, kan de vrederechter zich in de 
plaats van de familieraad stellen en bij beschikking overgaan tot het aan
stellen van een datieve voogd en een toeziende datieve voogd (Vred. St
Gilles, 28 juli 1989, T. Vred., 1990, 114). 

517. In elke voogdij is er een toeziende voogd. 
De benoeming van een toeziende voogd en derhalve ook de benoeming van 
de toeziende voogd ad hoc behoort tot de bevoegdheid van de familieraad en 
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dus niet tot die van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (Rb. 
Luik, 19 juni 1989, Jur. Liege, 1989, 1214). 

De taak van de toeziende voogd bestaat in bet waamemen van de belangen 
van de minderjarige, wanneer deze in strijd zijn met de belangen van de 
voogd (art.420 B.W.). De .toeziende voogd die bet recht en de plicht heeft 
over de persoon en de goederen van zijn pupillen te waken, kan dit niet 
zonder contact te hebben met de betrokken kinderen. De jeugdrechtbank kent 
hem dan ook een omgangsrecht toe met de kinderen, acht en zes jaar oud, van 
de moeder-voogdes (Rb. Kortrijk, 22 december 1992, R. W., 1992-1993, 
1141). 

Hoewel artikel1206, tweede lid Ger.w. niet voorziet in de vervanging van de 
toeziende voogd in geval van tegenstrijdigheid van belangen tussen deze 
laatste en de minderjarige medeeigenaar, blijkt bet daarentegen toch oppor
tuun - uit de omstandigheden van de zaak blijkt immers dat er een reele 
belangentegenstelling bestaat tussen de voogd en toeziende voogd enerzijds 
en hun pupil anderzijds- de belangen van de minderjarige te waarborgen in 
de procedure tot veiling van bet onroerende goed, via de aanduiding van een 
voogd ad hoc (Rb. Brussel, 4 juni 1987, Jur. Liege, 1988, 363). 

Door de familieraad kunnen meerdere voogden worden aangesteld, een voor 
bet beheer van de goederen van de twee minderjarigen en een voor de 
persoon van elke minderjarige (Rb. Luik, 19 maart 1986, Ann.Dr.Liege, 
1989, 288). 

518. De farnilieraad, bet centrale orgaan van de voogdij, is samengesteld uit 
6 bloed- en aanverwanten en wordt van rechtswege voorgezeten door de 
vrederechter van bet kanton waar de voogdij is opengevallen (Baeteman, G., 
o.c., 883, nr. 1419). 

De oproeping gebeurt volgens de wet bij gerechtsdeurwaardersexploot. Wie 
opgeroepen is en niet verschijnt, zonder wettige reden van verschoning, is 
strafbaar met een geldboete (art. 413 B.W.). Op grond van deze bepaling 
veroordeelt de vrederechter van Aarlen de moeder-voogdes die opgeroepen 
werd te verschijnen voor de familieraad, dit met bet oog op bet uitspreken 
van haar ontzetting uit de voogdij, doch niet opgedaagd is, tot bet betalen van 
een geldboete van 3.000 F of een bijkomende gevangenisstraf van 15 dagen. 
Deze veroordeling werd, na verzet van de moeder herleid tot 1.500 F of 
3 dagen gevangenisstraf (Vred. Aarlen, 16 februari 1990, Rev. Trim. Dr. 
Fam., 1992, 257). 

519. De vordering van bet Openbaar Ministerie tot vemietiging van de 
beraadslaging van de farnilieraad is niet gegrond in de eerste plaats omdat 
er geen bedrog is, vervolgens omdat de belangen van de minderjarige niet 
geschaad zijn en tenslotte omdat geen schending van substantieve vorm
vereisten blijkt te bestaan (Rb. Aarlen, 11 januari 1991, T.B.B.R., 1992, 432). 

In afwachting van de beraadslaging van de familieraad en van de beslissing 
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die zal worden genomen over het lot van de goederen die door een minder
jarige onder voogdij worden geerfd, stelt de rechter op verzoek van de andere 
medeeigenaar een voorlopige beheerder aan die tot taak heeft het patrimo
nium van de decuius te beschermen en meer bepaald, de garage uitgebaat 
door de overledene, verder te beheren (Rb. Luik, 17 februari 1989, Rev. 
Trim. Dr. Fam., 1991, 135). 

Luidens artikel 1232 Ger.W. kunnen de voogd, de toeziende voogd, de leden 
van de familieraad en de Procureur des Konings opkomen tegen elke beslis
sing van de farnilieraad. De vrederechter kan dit ook: zijn standpunt wordt 
tijdens de procedure vertolkt door het openbaar ministerie (De Page, H. en 
Masson, J.-P, o.c., II, 2, 1208, nr. 1303, 1°; Rb. Brussel, 2 september 1986, 
fur. Liege, 1989, 1218). 

520. De familieraad beslist, tegen het advies in van de vrederechter, dat geen 
hypothecaire inschrijving moet worden genomen op het onroerend goed van 
de testamentaire voogd van de onbekwame. Het verhaal van de Procureur des 
Konings tegen deze beslissing van de familieraad wordt door de rechtbank 
als ongegrond afgewezen: hoewel de hypothecaire inschrijving overeenkom
stig de wet van 16 december 1851 de gebruikelijke waarborg is tot bescher
ming van de goederen van de onbekwame tegen eventuele misbruiken of 
fouten door de voogd tijdens het beheer begaan, heeft, overeenkomstig 
artikel 49, tweede lid van dezelfde wet, de familieraad de mogelijkheid 
een andere vorm van waarborg te aanvaarden. Het voorstel van de -voogd 
tot het vastleggen bij een bank van een bedrag, gelijk aan dat van de gelden 
die aan zijn bestuur zijn toevertrouwd, wordt in casu aangenomen (Rb. 
Brussel, 7 februari 1989, Rev. Trim Dr. Fam., 1991, 128). 

Het geschil voor de vrederechter inzake voogdij en alimentatie tussen de 
grootmoeder langs moederszijde, door de familieraad op 15 december 1987 
aangesteld als voogdes, en de vader van twee minderjarige kinderen die 
akkoord ging met de beslissing van de familieraad en er zich ertoe verbond 
vanaf die datum 5.000 F aan onderhoudsgeld te betalen voor de twee 
kinderen, stelt een probleem i.v.m. het Algerijns personeel statuut van de 
vader en zijn twee kinderen. 

Dit Algerijns personeel statuut kent geen familieraad en splitst de wettelijke 
voogdij: eensdeels deze die de goederen betreft en die door de voogdijrechter 
kan worden gewijzigd, anderzijds deze die bewaring van het kind betreft die 
door deze rechter wordt toegewezen in wettelijke devolutieorde. In Belgie 
komt het de vrederechter toe, als voogdijrechter, de voogdij te regelen en bij 
ordonnantie uitspraak te doen over de toewijzing van het hoederecht. Wordt 
de vrederechter geconfronteerd met een conflict tussen internationale open
bare orden, dan dient hij eerst en vooral over te gaan tot het verzoenen van 
die orden. Het ideale forum om dit te bewerkstelligen is de Belgische 
instelling van de familieraad, slechts in ondergeschikte orde geldt de auto
ritaire regeling bij wege van beschikking (Vred. St-Gilles, 21 december 
1989, T. Vred., 1990, 97). 
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521. Wordt de voogdij vacant verklaard, dan wordt door de farnilieraad een 
voorlopige voogd aangesteld, gebeurt dit niet dan wordt deze door de vrede
recbter bij bevelschrift aangesteld. 

De vrederecbter duidt bij bevelschrift de grootmoeder langs moederszijde 
aan van bet Marokkaanse kind, wiens vader opgesloten zit en verdacbt wordt 
van vrijwillige doodslag op zijn Marokkaanse ecbtgenote, wijst baar de 
boede toe over dat kind en macbtigt baar bet kind terug te brengen naar zijn 
woonplaats in Marokko. 

Daarnaast stelt de vrederecbter de grootmoeder aan als voorlopige voogd van 
bet kind in Marokko: de voorlopige voogdij kan gesplitst worden op grond 
van een geografiscb criterium (Vred. St.-Gilles, 27 februari 1990, T. Vred., 
1990, 148). 

522. De recbtbank van eerste aanleg moet als orgaan van de voogdij een 
aantal belangrijke beslissingen van de farnilieraad, opgesomd in de wet, 
bomologeren (Baeteman, G., o.c., 888, nr. 1427). Volgens bet Marokkaanse 
recbt, dat de instelling van de farnilieraad niet kent, is alleen de vader voogd 
en blijft de rninderjarige ondanks bet buwelijk in patrimoniale aangelegen
beden onderworpen aan bet gezag van de vader. Daar naar Marokkaans recbt 
de vaderlijke macbt over bet kind en zijn goederen quasi onbeperkt is, is bet 
dan ook niet noodzakelijk nocb vereist dat de recbtbank van eerste aanleg 
baar toelating geeft aan de Marokkaanse vader die als voogd in naam en voor 
rekening van zijn minderjarige docbter, een bypothecaire lening sluit, samen 
met de echtgenoot van zijn rninderjarige dochter (Rb. Brussel, 11 april1987, 
T.B.B.R., 1988, 498). 

De ondertekening van de akte van pachtbeeindiging met afstand van het 
recht van voorkoop en van elke vergoeding door de wettelijke vertegen
woordiger van de minderjarige zoon van de overleden pacbter is een daad 
van beschikking waarvoor de machtiging van de familieraad, gehomolo
geerd door de recbtbank van eerste aanleg, vereist is (Rb. Antwerpen, 12 april 
1988, R.W, 1988-1989, 262). 

523. De homologatie van een beslissing van de farnilieraad betreffende een 
ontzetting uit de voogdij wordt ingeleid bij verzoekschrift (Rb. Antwerpen, 
8 september 1988, R. W., 1988-1989, 1067). 

Homologatie betekent goed- of afkeuren: het wijzigen van de beslissing is in 
de regel niet toegelaten, omdat de rechtbank terzake geen recbt van initiatief 
beeft (Baeteman, G., o.c., 889, nr. 1427). 

V olgens zekere recbtspraak en recbtsleer kan de recbtbank van eerste aanleg 
bet voorwerp van de beslissing van de farnilieraad niet wijzigen-maar heeft 
de recbtbank ter gelegenbeid van de homologatie de mogelijkheid tot amen
dering van de genomen beslissing (Rb. Charleroi, 23 november 1987, 
T.B.B.R., 1988, 483, De Page, H. o.c. 4e uitg. door Masson, J.-P, II, 2, 
1223, nr. 1320). 
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524. Artikel 444, 2°, B.W. bepaalt dat personen wier beheer getuigt van 
onbekwaamheid of ontrouw, van de voogdij zijn uitgesloten. Oefenen zij de 
voogdij reeds uit dan kunnen zij worden ontzet. 
De onbekwaamheid wijst op een feitelijke ongeschiktheid, de ontrouw 
daarentegen wijst op een schuldige tekortkoming (Pintens, W., ,De ontzet
ting uit de voogdij we gens ontrouw in het beheer' ', noot onder Cass., 
25 september 1989), R. W., 1990-1991, 51, Pas., 1990, I, 100). De beslissing 
tot ontzetting wordt uitgesproken door de familieraad die op verzoek van de 
toeziende voogd of ambshalve door de vrederechter wordt bijeengeroepen 
(art. 446 B.W.). De voogd moet worden gehoord of minstens opgeroepen en 
de beslissing tot uitsluiting of ontzetting moet worden gemotiveerd (art. 47 
B.W.). Indien de voogd niet met de beslissing instemt, dient de toeziende 
voogd de homologatie van de beslissing door de rechtbank van eerste aanleg 
te vorderen (art. 448, 2°). 
Op grond van de artikelen 420 en 444, 2e B.W. verwerpt het Hof van 
Cassatie het cassatieberoep tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent 
dat voorstelt dat het beheer van de voogd, die zonder toestemming van de 
toeziende voogd en zonder medewerking van de familieraad, eenzijdig, 
namens de onbekwame heeft ingestemd met de pachtoverdracht aan zijn 
eigen zonen, getuigt van ontrouw en dat daartoe niet vereist is dat vastgesteld 
wordt dat de belangen van de onbekwame worden geschaad: de beslissing 
van de familieraad tot ontzetting uit voogdij werd terecht gehomologeerd 
(Cass. 25 september -1989, R. W., 1-990-1991-,-50,-Pas., 1990,-I, 100; Gent, 
17 december 1987, Pas., 1988, II, 73). 

525. De vordering van de grootmoeder tot het bekomen van de materiele 
hoede over haar kleindochter die ten gevolge van het overlijden van de 
moeder onder het ouderlijk gezag van de vader-voogd staat, wordt door de 
jeugdrechtbank niet ontvankelijk geacht omdat dat zij niet de hoedanigheid 
bezit om zich het ouderschap, waarvan slechts de vader en moeder titularis 
zijn, te zien toewijzen (Jeugdrb. Aarlen, 10 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 
1989, 299). 

AFDELING III 

DE ONTVOOGDE MINDERJARIGE 

526. De handelingsonbekwaamheid van een niet-ontvoogde minderjarige 
duurt in regel tot hij meerderjarig is. Die toestand kan gewijzigd worden door 
de ontvoogding, die een overgangsregeling is naar de volledige handelings
bekwaamheid (Baeteman, G., o.c., .779, nr. 1261). 
De ontvoogding van een minderjarige geschiedt van rechtswege door het 
huwelijk (art. 476 B.W.) ofvanaf 15 jaar door de jeugdrechtbanlc op verzoek 
van zijn ouders of een van hen, wanneer ze het niet eens zijn (art. 477 B.W.) 
of nog, wanneer de vader of de moeder overleden zijn of wanneer de 
afstamming t.a.v. een ouder vaststaat, op verzoek van de enige ouder. Dient 
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deze het verzoek niet in, dan kan het uitgaan van de Procureur des Konings 
(art. 477 B.W.). Heeft de minderjarige geen ouders, dan kan hij worden 
ontvoogd, indien de farnilieraad hem daartoe geschikt acht (art. 478). 

De vrederechter wordt verzocht de familieraad bijeen te roepen, hetzij op 
verzoek van de voogd hetzij, bij gebreke van enig initiatief van deze laatste, 
door een bloed- of aanverwant van de minderjarige tot de graad van volle 
neef, hetzij door deze laatste zelf (art. 479 B.W.). 

Voor de wet tot verlaging van de burgerlijke meerdetjarigheid moest de 
verzoekende minderjarige de volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben, 
thans komt dit initiatiefrecht toe aan de minderjarige die de leeftijd van 
vijftien jaar heeft bereikt (Smets, J, Uyttendaele, R. en Wylleman, A., R. W., 
1989-90, 1387, Hirsch, J.L., o.c., J.T., 1990, 284). 

Door de nieuwe wet werden evenzeer de bepalingen betreffende de machti
ging tot handeldrijven opgeheven: de minimumleeftijd om handelaar te 
worden is 18 jaar zodat een persoon tussen 18 en 21 niet meer moet 
gemachtigd worden om handel te drijven, daar hij of zij meerderjarig is 
(Van Hove, E., o.c., T.N., 1990, 131). 

527. De ontvoogding maakt een einde aan het persoonlijk gezag over de 
minderjarige en maakt hem gedeeltelijk handelingsbekwaam (Baeteman, G., 
o.c., 779, nr. 1261). 

De ontvoogde minderjarige mag alleen alle daden van louter beheer stellen 
(art. 481 B.W.). 

Het verkoopscompromis tot bekomen van een voor hypotheek vatbaar goed, 
gezamenlijk ondertekend door een echtgenoot en zijn door het huwelijk 
ontvoogde minderjarige echtgenote, is geldig en bindt hen. De echtgenoten 
kunnen, omwille van de minderjarigheid van de echtgenote, de niet-ontvan
kelijkheid van de vordering tegen hen ingesteld, niet opwerpen daar de 
aankoop van een onroerend goed door een ontvoogde minderjarige een daad 
van beheer is. Daarnaast kan de niet-ontvankelijkheid evenmin worden 
ingeroepen wegens het gegeven dat het verkoopscompromis voorziet in 
een opschortende voorwaarde tot het bekomen van een hypothecaire lening, 
daar deze bepaling als dusdanig geen lening is in de zin van artikel483 B.W. 
(Rb. Brussel, 7 oktober 1988, T.B.B.R., 1990, 82) 

528. Het verzoek neergelegd door een ontvoogde minderjarige tot machti
ging van de onderhandse verkoop van een onroerend goed op grond van 
artikel 1187 Ger.Wb., kan niet worden ingewilligd daar de familieraad niet 
werd samengeroepen en er geen machtiging tot vervreemding werd gegeven. 

Artikel 484 B.W. bepaalt immers dat de ontvoogde minderjarige slechts 
onroerende goederen mag vervreemden mits het naleven van de vormvoor
waarden voorgeschreven voor de niet-ontvoogde minderjarige: toestemming 
familieraad (art. 457 B.W.) en homologatie achteraf door de Rechtbank van 
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eerste aanleg (art. 458 B.W., 1186 Ger.Wb.) (Rb. Brussel, 13 januari 1987, 
T.B.B.R., 1988, 179). 
Ret verzoekschrift strekkende tot ontvoogding van een minderjarige zonder 
vader of moeder, die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, ingeleid door de 
voogd bij de jeugdrechtbank is niet-ontvankelijk daar geen enkele wettelijke 
bepaling de voogd toelaat de jeugdrechtbank te vatten tot ontvoogding van 
een minderjarige waarover hij de voogdij heeft (Rb. Brussel, 11 februari 
1988, T.B.B.R., 1989, 407). 
Naast de daden van beheer zijn er handelingen die de ontvoogde minder
jarige enkel kan stellen mits bijstand van de curator of mits naleven van de 
regels die gelden voor de voogdij. Handelt de ontvoogde minderjarige in het 
eerste geval alleen, dus zonder curator, dan wordt deze handeling vernietigd 
in geval van benadeling (art. 1305 B.W.). 
Leeft de ontvoogde minderjarige in het tweede geval de regels niet na dan is 
de handeling nietig ongeacht of er enige benadeling is. 
Is vatbaar voor vernietiging wegens benadeling, de contante aankoop van 
een wagen voor de prijs van 181.000 F. door de ontvoogde minderjarige, 
zonder bijstand van zijn curator. Op de dag van het tekenen van de overeen
komst, had de ontvoogde minderjarige immers een inkomen equivalent aan 
1/8ste van de verkoopprijs en diende hij met dit inkomen niet aileen zijn 
onderhoud maar ook dit van zijn echtgenote te verzekeren (Rb. Brussel, 
11 februari 1988, T.B.B.R., 1989, 407). 

HOOFDSTUK II 

DE (GEESTES)ZIEKEN 

AFDELING I 

DE BESCHERMING VAN DE PERSOON VAN DE GEESTESZIEKE 

§ 1. Het toepassingsgebied 

A. Algemeen 

529. De verouderde Krankzinnigenwet van 1850 werd na een lange parle
mentaire voorbereiding vervangen door de Wet van 26 juni 1990 betreffende 
de bescherming van de persoon van de geesteszieke, bijgewerkt door de Wet 
van 19 juli 1991 (Zie Baeteman, G., (ed.), Ret nieuwe statuut van de 
(geestes)zieken. Wetten van 1990-1991. Antwerpen, Story-Scientia, 1992, 
287 p.). 
De beschermingsmaatregelen van de Wet van 26 juni 1990 zijn van toepas
sing wanneer drie voorwaarden vervuld zijn. De voorziene maatregelen 
kunnen, bij gebrek aan enige andere geschikte behandeling (1), slechts 
genomen worden ten aanzien van een geesteszieke (2), indien zijn toestand 
zulks vereist, hetzij omdat hij zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in 
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gevaar brengt, hetzij omdat hij een emstige bedreiging vormt voor ander
mans Ieven of integriteit (3) (art. 2). Deze voorwaarden dienen cumulatief 
aanwezig te zijn. 
Indien er geen emstig gevaar is, volstaat een erge mentale ziektetoestand op 
zichzelf niet om onder de toepassing van artikel 2 W. Pers. Geesteszieke te 
vallen, ook al dringt een behandeling zich op (Vred. Gent, 13 september 
1991, T. Vred., 1991, 331). Het enkele doel de alcoholverslaving van een 
zoon te Iaten behandelen, is onvoldoende om een verzoekschrift tot opne
ming ter observatie in te willigen, ook al worden op deze wijze de goede 
voomemens van de zoon ondersteund (Vred. Marchienne-au-Pont, 2 septem
ber 1991, T. Vred., 1991, 327). 
Om te oordelen of de toepassingsvoorwaarden van artikel 2 W. Pers. Gees
teszieke zijn vervuld, kan de vrederechter alle personen horen die hij dienstig 
acht te horen en alle medische en sociale gegevens verzamelen waaruit blijkt 
dat de persoon aan een geestesziekte lijdt (art. 7 § 5; Vred. Marchienne-au
Pont, 2 september 1991, T. Vred., 1991, 327). 
De wetgever heeft er zich van onthouden de begrippen ,geesteszieke" en 
,psychische stoornissen" te definieren. Deze bewuste keuze wordt verant
woord door het evolutief karakter van deze termen (Ontwerp van wet, Gedr. 
St., Senaat, 1988-89, nr. 733/2, 12). 
Hierdoor wordt in de rechtspraktijk ruimte gelaten voor de vraag of bepaalde 
verschijnselen zoals alcoholmisbruik of een verminderd geestesvermogen 
vanwege een hoge leeftijd, aanleiding kunnen geven tot de toepassing van de 
Wet Pers. Geesteszieke. 

B. Alcohol- of drugverslaving 

530. Een verslaving beschouwen als een geestesziekte, om aldus de bescher
mingsmaatregelen van deW. Pers. Geesteszieke te kunnen inroepen, geeft 
aanleiding tot uiteenlopende standpunten. 
Sommige magistraten zijn van oordeel, dat een verslaving geen aanleiding 
geeft tot gedragingen of stoornissen, die als een geestesziekte kunnen worden 
gekwalificeerd. 
Daarentegen menen anderen dat het een geestesziekte betreft, omdat de 
verslaving onder die benarning in de medische nomenclatuur is opgenomen 
en een psychische afhankelijkheid veroorzaakt, die slechts door een aange
paste therapie kan worden bestreden. 
Volgens een derde stelling kan niet in abstracto worden bepaald of een 
verslaafde al dan niet als een geesteszieke mag worden beschouwd. De 
globale gezondheidstoestand van de betrokkene moet worden onderzocht, 
met aandacht voor concrete factoren, zoals b.v. de duur en de ernst van het 
alcohol- of druggebruik. Zo kan chronisch alcoholgebruik hersenletsels 
veroorzaken met een emstige geestesziekte tot gevolg (Zie Benoit, G., 
,Minichronique de jurisprudence", T. Vred., 1994, 74; De Leval, G., ,Juris-
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prudence relative a la protection de la personne des malades mentaux", Jur. 
Liege, 1992, 1478). 
Volgens de vrederecbter van Vise volstaat een eenvoudige vaststelling van 
alcobolisme niet om een verzoekscbrift tot opneming ter observatie in te 
willigen. De oorsprong van bet gevaar dat de betrokkene voor zicbzelf en 
voor anderen betekent, moet te situeren zijn op bet niveau van zijn mentale 
gesteldbeid. Concreet betekent dit dat de psycbiscbe gesteldbeid van de 
persoon moet aangetast zijn door bet alcobolmisbruik. Uit bet mediscb 
verslag blijkt dat een dergelijke aantasting niet aanwezig is. De persoon 
vertoont geen delirium, ballucinaties of verwardbeid. Evenmin wordt een 
acbteruitgang vastgesteld van de cognitieve functies, bet gebeugen, bet 
redeneervermogen of bet contact met de werkelijkheid (Vred. Vise, 14 no
vember 1992, J.T., 1992, 116). Omgekeerd wordt de observatie wel bevolen 
wanneer bet alcobolisme slecbts deel uitmaakt van een geestesziekte. In dit 
geval steunt de beslissing niet louter op drankmisbruik (Rb. Brussel, 30 juni 
1992, T. Vred., 1994, 100). 

De vrederecbter van Elsene weigert een verzoekschrift tot opname ter 
observatie van een drugverslaafde in te willigen op basis van volgende 
redenering. Het gebruik van verdovende middelen geeft aanleiding tot een 
strafrecbtelijke vervolging. Het huidige recbt bescbouwt de toxicomaan 
immers als een delinkwent en niet als een zieke. Enkel de wetgever zou 
het gebruik van drugs kunnen depenaliseren en de gebruiker ervan als een 
zieRe gaan ·oenaderen~-HerkoniCiliet toe aan de vredereclfter, o:m·· via oe 
omweg van de W. Pers. Geesteszieke de drugverslaafde als een zieke te gaan 
beschouwen (Vred. Elsene, 15 april 1992, J.T., 1992, 444). 

C. Hoge leeftijd 

531. Uit de basisconceptie van de Wet volgt dat de verscbillende voorwaar
den restrictief moeten worden ge'interpreteerd (Zie De Meuter, S., ,De 
maatregelen ten aanzien van de persoon van de geesteszieke", in Baeteman, 
G., o.c., 47). Een persoon die lijdt aan een licbte vorm van geestesstoornis, of 
een eenvoudige seniliteit, is geen geesteszieke in de zin van de W. Pers. 
Geesteszieke. 
Wanneer men slecbts een geestestoestand vaststelt die normaal is voor een 
persoon van 90 jaar die nooit zijn huis verlaten beeft en in een psychiatrische 
dienst wordt geplaatst, dan is er geen sprake van een ernstige geestesziekte of 
vorm van dementie die de toepassing van de W. Pers. Geesteszieke zou 
rechtvaardigen (Vred. Anderlecht, 6 februari 1992, T. Vred., 1992, 77). Het 
verzoekschrift tot opneming ter observatie, ingediend met bet doel de 
persoon te laten opnemen in een bejaardentehuis, is niet gegrond. Het loutere 
feit dat de betrokkene weigert zijn woning te verlaten, toont geen geestes
ziekte aan in boofde van die persoon (Vred. Anderlecbt, 31 januari 1992, 
T. Vred., 1992, 76). 
Een boogbejaarde die aileen woont, kan men niet in een afdeling psychiatrie 
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laten opnemen, om de enkele reden dat deze persoon weinig eet, zijn woning 
niet verwarmt en in slechte hygienische omstandigheden leeft. Iedere be
jaarde persoon heeft het recht te leven op de wijze die hij verkiest (Vred. 
Fosses-la-Ville, 13 december 1991, fur. Liege, 1992, 738, noot Daubanton, 
C.; Rev. Reg. Dr., 1992, 64, noot Louant, V.). 

D. Medische versus juridische benadering van de gedwongen opname 

532. De toepassinggvoorwaarden van de Wet kunnen op uiteenlopende 
wijze worden beoordeeld, naargelang een juridische dan wel een medische 
benadering voorstaat. De medische gedachtengang heeft haar eigen logica 
die gericht is op de gezondheid van de zieke. De juridische gedachtengang 
gaat uit van de individuele vrijheid die ieder mens heeft om zich aldan niet te 
laten behandelen. Slechts in een uitzonderingssituatie is dwang mogelijk, nl. 
wanneer er ernstig gevaar dreigt voor de betrokkene of derden. De vrede
rechter van Elsene poogt deze twee stellingen te verzoenen. Ook als het 
gevaarscriterium niet aanwezig is en artikel 2 W. Pers. Geesteszieke in 
principe geen toepassing vindt, mag de rechter toch niet geheel doof blijven 
voor de argumenten van de geneesheren. Evenmin mag hij uitsluitend reke
ning houden met de situatie op het ogenblik van het vonnis, maar moet hij 
ook de toestand, die zou volgen op een onmiddellijk ontslag uit de inrichting 
en het stopzetten van de behandeling, in acht nemen (Vred. Elsene, 15 no
vember 1991, T.B.B.R., 1992, 236; T. Vred., 1994, 94). 

§ 2. De opneming ter observatie 

A. De territoriale bevoegdheid van de vrederechter 

533. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd wel van gedachten ge
wisseld over de aanwijzing van de bevoegde vrederechter, zonder dat echter 
een duidelijke keuze inzake bevoegdheid ratione loci werd vastgesteld. In de 
oorspronkelijke wettekst was overeenkomstig Artikel 5 W. Pers. Geestes
zieke de vrederechter van de verblijfplaats van de zieke bevoegd om kennis 
te nemen van een verzoekschrift tot opneming ter observatie. Bij gebreke 
daarvan was de vrederechter van de woonplaats bevoegd en bij gebreke 
daarvan de vrederechter van de plaats waar de zieke zich bevindt. 
Problemen ontstonden wanneer de procureur des Konings de procedure bij 
hoogdringendheid had ingeleid, en de persoon reeds was opgenomen in een 
instelling, die zich bevindt in een ander gerechtelijk kanton, dan het kanton 
waar de persoon voordien verbleef. De vrederechter heeft immers de taak de 
zieke te bezoeken (art. 7). Door deze verplaatsing kon hij in conflict komen 
met de regeling van artikel 622 Ger.W., volgens welke de rechter slechts 
bevoegd is binnen de grenzen van het rechtsgebied dat hem door de wet is 
toegekend, behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt. 
Deze dubbelzinnige situatie heeft geleid tot een verdeelde rechtspraak. 
Volgens de ene strekking was de vrederechter van de verblijfplaats - zijnde 
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de plaats die enige permanentie vertoont en dus niet die van de instelling 
waar de persoon minder dan 24 uur vertoeft- bevoegd (Rb. Dendermonde, 
27 september 1991, R. W., 1991-92, 511, noot Hellin, L.; Rb. Brussel, 
6 november 1991, J.T., 1992, 115; Vred. Namen, 17 juni 1992, J.T., 1993, 
248; Vred. Marche-en-Famenne, 24 september 1991, T. Vred., 1991, 335). 
Anderen waren de mening toegedaan dat de W. Pers. Geesteszieke geen 
afwijking toeliet op artikel 622 Ger. W. zodat enkel de vrederechter van de 
plaats waar de instelling gevestigd is, bevoegd kon zijn (Vred. Waver, 
8 november 1991, J.T., 1992, 116; Vred. Gent, 28 november 1991, T.Vred., 
1994, 96 ; Vred. Waver, 28 augustus 1991, J.T., 1992, 117; Vred. Gent, 
19 december 1991, T.Vred., 1992, 71; Vred. Sint-Gillis, 7 januari 1992, 
T. Vred., 1992, 72; Vred. Deinze, 17 januari 1992, T. Vred., 1992, 73). 
Deze betwisting werd definitief beeindigd door de wetswijziging van 
6 augustus 1993 (B.S., 9 augustus 1993 (eerste uitgave), 17.876). Voortaan 
is de vrederechter van de plaats waar de zieke wordt verzorgd of geplaatst is, 
of bij gebreke daarvan, de rechter van de plaats waar de zieke zich bevindt, 
bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen ingesteld krachtens de W. 
Pers. Geesteszieke (art. 627, 6° Ger.W.). 

B. lletverzoekschrijt 

534. De procedure tot opneming ter observatie kan worden ingeleid door -
iedere belanghebbende, door een verzoekschrift in te dienen bij de vrede
rechter (art. 5 § 1; zie voor een bespreking van de aard van dit verzoekschrift: 
Benoit, G., ,Commentaires relatifs a la loi du 26 juin 1990 relative a la 
protection de la personne des malades mentaux", T. Vred., 1991, 261). 
Volgens deze auteur betreft het een procedure sui generis. De Leval, G., 
(l.c., 1491) en Van Vlasselaer, M.J., (,De procedurale aspecten van de Wet 
van 26 juni 1990, m.b.t. de persoon van de geesteszieke" in Baeteman, G. 
(ed.), o.c., 152) menen dat de procedure contradictoir is en dat artikell025 
Ger.W. niet van toepassing is. Artikel5 § 1 W. Pers. Geesteszieke vermeldt 
de vormvoorwaarden waaraan het verzoekschrift op straffe van nietigheid 
moet voldoen. De handtekening van de verzoeker of zijn advocaat is een 
constitutief element van het verzoekschrift. Een gefaxte handtekening is 
slechts een soort copie van een handtekening zodat het verzoekschrift nietig 
is (Vred. Sint-Gillis, 21 augustus 1991, T. Vred., 1991, 327). 

C. llet omstandig geneeskundig verslag 

535. De preventieve gerechtelijke controle op de gedwongen plaatsing van 
geesteszieken vormt een essentieel verschilpunt met de oude Krankzinni
genwet van 1850. De centrale figuur, die beslist over vrijheidsberovende 
maatregelen, is de vrederechter. In de procedure worden wel waarborgen 
ingebouwd om tot een verantwoorde rechterlijke beslissing te komen. Een 
vordering die niet gestaafd is met een omstandig medisch verslag is niet
ontvankelijk (Simoens, D., ,Recente wetgeving ter bescherming van de 
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persoon en de goederen van fysieke of mentaal gehandicapte personen", 
R. W., 1991-92, 353). De controverse ,medicalisering versus juridisering" 
loopt als een rode draad doorheen de totstandkoming van de Wet. Zie o.m. 
Verrycken, M., ,De Krankzinnigenwet en haar vervanging door de Wetten 
van 26 juni 1990 en 18 juli 1991: parlementaire voorbereiding-krachtlijnen 
en eerste bilan", in Baeteman, G. (ed.) o.c., 8). 
Een omstandig medisch verslag omvat de beschrijving van de gezondheids
toestand van de persoon en van de symptomen van de ziekte, en stelt vast dat 
is voldaan aan de voorwaarden bepaald in artikel 2. Dit verslag, opgesteld op 
basis van een onderzoek dat ten hoogste vijftien dagen oud is, mag niet 
worden opgesteld door een geneesheer die een bloed- of aanverwant is van 
de zieke of van de verzoeker (art. 5 § 2). 
De vrederechter verklaart een verzoekschrift niet-ontvankelijk wegens de 
onleesbaarheid van het medisch verslag en het te beknopt karakter ervan. Ret 
aanwenden van algemene standaardformules wordt van de hand gewezen. Zo 
volstaat de volgende zinsnede niet omdat ze te weinig gepersonaliseerd is: 
,X is omwille van een psychiatrische aandoening een gevaar zowel voor 
zichzelf als voor zijn omgeving en moet derhalve in een gesloten psychi
atrische instelling worden opgenomen" (Vred. Asse, 21 april1992, T. Vred., 
1994, 105). Evenmin volstaat als medisch verslag de loutere opmerking dat 
de persoon driftbuien vertoont en anderen bedreigt met geweld (Vred. 
Anderlecht, 12 maart 1992, T. Vred., 1992, 78). 
Een opmerkelijke uitspraak werd geveld door de vrederechter van Marchien
ne-au-Pont, die stelt dat de afwezigheid van een omstandig medisch verslag 
niet noodzakelijk leidt tot onontvankelijkheid van het verzoekschrift. In casu 
werd een verzoekschrift tot gedwongen opname ter observatie ingediend 
door de moeder van een alcoholverslaafde. De verzoekster voegt daarbij een 
bewijs van een vroeger bevolen collocatie en een attest van een geneesheer. 
De geneesheer verklaart daarin dat het hem onmogelijk was, wegens de 
houding van de betrokkene, een recent onderzoek te verrichten. Daarom 
baseert hij zijn verslag op eerder verrichte onderzoeken en de verklaringen 

. die de moeder voor hem aflegt. De rechter gaat ervan uit dat het niet steeds 
mogelijk is een omstandig geneeskundig verslag toe te voegen aan het 
verzoekschrift, aangezien de persoon die niet van zijn vrijheid is beroofd, 
zich steeds kan onttrekken aan een medisch onderzoek. Daar verzoekster 
niettemin, in de mate van het mogelijke de opportuniteit van haar verzoek 
heeft bewezen, mag de onontvankelijkheid niet worden opgeworpen (Vred. 
Marchienne-au-Pont, 2 september 1991, T. Vred., 1991, 327). 

D. De aanwezigheid van een advocaat 

536. De eerbiediging van de Rechten van verdediging van de geesteszieke 
worden in deW. Pers. Geesteszieke verwezenlijkt door de verplichte bijstand 
van een advocaat (art. 7 § 1 en§ 5, art. 13, art. 18 § 2 al. 1; zie Verrycken, M., 
l.c., in Baeteman, G. (ed.), o.c., 11). Wanneer de advocaat, ambtshalve 
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aangesteld door de vrederechter, niet opdaagt op het ogenblik dat de rechter 
heeft vastgesteld om de zieke te horen, dient de zaak te worden uitgesteld. De 
aanwezigheid van een advocaat raakt immers het recht op verdediging en is 
het corrolarium van artikel 5, 1°, E.V.R.M. Deze bepaling dient rigoureus te 
worden toegepast (Vred. Luik, 6 december 1991, T. Vred., 1994, 99). 

E. De termijn om recht te spreken en artikel 707 Ger. W 

537. De vrederechter doet uitspraak binnen de tien dagen na de indiening 
van het verzoekschrift (art. 8 § 1). In de rechtsleer is de vraag gerezen of de 
termijn van dagvaarding, die acht dagen bedraagt overeenkomstig artikel 707 
Ger.W., ook dient in acht te worden genomen bij een vordering, ingesteld in 
hetkader van deW. Pers. Geesteszieke (Benoit, G., l.c., T. Vred., 1991,267; 
Van Vlasselaer, M.J., l.c., in Baeteman, G. (ed.), o.c., 157). Deze laatste 
auteur meent dat de gestelde vraag berust op een verkeerde lezing van artikel 
707 Ger.W. 
Het is zonder meer duidelijk dat, wanneer artikel 707 Ger.W. van toepassing 
is, er voor de rechter slechts een zeer korte termijn rest om de zittingsdag te 
bepalen. In een vonnis van 19 september 1991 van het vredegerecht van 
Marchienne-au-Pont wordt een onderscheid gemaakt tussen de twee proce
dures waarin de W. Pers. Geesteszieke voorziet, om te bepalen welke wets
bepaling - artikel 8 §1 W. Pers. Geesteszieke of artikel 707 Ger.W. -
ptimeerc Bij de-gewone procedure moet--oe-termijn van-dagvaarding-over.:: 
eenkomstig artikel 707 Ger.W. geeerbiedigd worden. De overschrijding van 
de terrnijn van tien dagen waarbinnen de rechter uitspraak moet doen, 
berokkent de zieke geen nadeel, omdat deze nog niet van zijn vrijheid is 
beroofd (In dezelfde zin: Vred. Marchienne-au-Pont, 2 september 1991, 
T. Vred., 1991, 327). Bij de procedure in spoedeisende gevallen is de persoon 
reeds onder dwang ter observatie opgenomen, wanneer de vrederechter 
kennis krijgt van de zaak. In deze hypothese mag de rechter het middel 
van nietigheid, gesteund op artikel 707 Ger.W., niet opwerpen. Zoniet, zou 
de W. Pers. Geesteszieke van elke efficientie worden ontdaan in geval van 
dringendheid. De rechter moet enkel nagaan of de verdediging van de 
beschermde persoon voldoende gewaarborgd is, omdat dit uiteindelijk de 
achterliggende reden van de dagvaardingsterrnijn is (Vred. Marchienne-au
Pont, 19 september 1991, T. Vred., 1991, 332). 

F. Dringendheid 

538. De wet voorziet in een uitzonderingsprocedure in spoedeisende geval
len. De procureur des Konings kan in een dergelijke situatie beslissen dat de 
zieke ter observatie zal worden opgenomen in een psychiatrische dienst die 
hij aanwijst (art. 9). De procureur des Konings moet het spoedeisend karakter 
aantonen (art. 9, 3° lid). Omdat het gaat om een afwijking van de gewone 
procedure is de interpretatie restrictief. Isolement, zelfverwaarlozing, agres-
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siviteit en angstig gedrag bewijzen op zichzelf geen dringendheid (Vred. 
Asse, 18 december 1992, T. Vred., 1994, 106). 

§ 3. Het verder verblijf 

539. Na de observatieperiode vereist de toestand van de zieke mogelijks een 
verder verblijf in de instelling. De directeur van de instelling zendt ten minste 
vijftien dagen voor bet verstrijken van de termijn bepaald voor de opneming 
ter observatie, aan de vrederechter een omstandig verslag van de geneesbeer
dienstboofd dat de noodzaak van verder verblijf bevestigt (art. 13). 
Voor het vredegerecbt van Heme werd een zaak aanhangig gemaakt waarbij 
bet geneeskundig verslag, waarin om verder verblijf van de betrokkene werd 
verzocht, was opgesteld in een andere taal dan de taal vereist overeenkomstig 
artikel 3 van de wet van 15 juni 1935, gewijzigd door deze van 5 augustus 
1963, op het gebruik der talen in gerechtszaken. In eerste aanleg sprak de 
recbter ambtsbalve de nietigheid uit omdat het verzoekschrift een inleidende 
akte van rechtspleging is waarop de taalwet Gerecbtszaken van toepassing is 
(Vred. Herne, 9 oktober 1991, T. Vred., 1994, 90). De procureur des Konings 
betwist in boger beroep dat het mediscb verslag bet karakter van een 
verzoekschrift beeft. De rechter in boger beroep sluit zicb hierbij aan, maar 
beschouwt de vraag, of bet verslag al dan niet een verzoekschrift is, als 
irrelevant. Het geneeskundig verslag is in ieder geval een akte van recbts
pleging, daar zij uitgaat van deskundigen, handelend in opdracht van de 
recbter, die de observatiestelling heeft bevolen. En alle akten van rechtsple
ging zijn onderworpen aan de taalwet Gerechtszaken (Rb. Brussel, 28 no
vember 1991, T. Vred., 1994, 91). 
In dezelfde zaak werd na de ambtshalve vernietiging van het eerste verzoek
schrift een nieuw verslag in de correcte taal opgesteld. Artikel 40 Taalwet 
Gerechtszaken bepaalt dat de termijn van rechtspleging gestuit wordt door de 
nietig verklaarde akte. Dit zou betekenen dat de directeur over een nieuwe 
termijn van vijfentwintig dagen beschikt vanaf de datum van het nietig 
verklaarde geneeskundig verslag. De rechter in eerste aanleg acht dit in 
strijd met de artikelen 1 en 11 van de wet van 28 juni 1990 en stelt dat het 
nieuwe verzoekschrift te laat ingediend is en derhalve niet-ontvankelijk 
(Vred. Herne, 16 oktober 1991, T. Vred., 1994, 90). In boger beroep wordt 
deze beslissing vernietigd. De termijn voor toezending van het omstandig 
geneeskundig verslag, opgelegd in artikel 13 W. Pers. Geesteszieke, wordt 
niet bepaald op straffe van verval (Rb. Brussel, 28 november 1991, T. Vred., 
1994, 91). G. Benoit gaat met dit standpunt niet akkoord omdat het o.m. 
onmogelijk is de partijen nog op te roepen wanneer bedoeld verslag b.v. de 
38ste of de 39ste dag na de opneming in observatie, in ontvangst genomen 
wordt (Benoit, G., noot, T. Vred., 1994, 89). 
Gedurende bet verder verblijf kan de zieke, op grond van de beslissing van 
een geneesbeer van de dienst en onder diens gezag en verantwoordelijkheid, 
voor beperkte tijd, aileen of onder begeleiding uitgaan, deeltijds in de 
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instelling verblijven en een beroepsactiviteit verrichten buiten de dienst (art. 
15). Ret is evident dat studies, naar analogie met een beroepsactiviteit, onder 
de toepassing van artikel 15 van de Wet kunnen vallen (Vred. Woluwe, 
10 januari 1992, Vred., 1994, 104). 
De nazorg voorzien in artikel 16 van de W. Pers. Geesteszieke, moet be
schouwd worden als een therapeutisch contract waarmee de patient moet 
instemmen. Zelfs als de nazorg de enige geschikte behandeling is, dan zijn de 
wettelijke voorwaarden voor de handhaving van de hospitalisatie niet voor
handen als de betrokkene zich verzet tegen de maatregel (Rb. Charleroi, 
17 september 1992, J.T., 1993, 206). 

AFDELING II 

HET VOORLOPIG BEWIND OVER DE GOEDEREN VAN DE ONBEWAME 
PERSOON 

§ 1. Het toepassingsgebied 

540. De wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen 
van personen die wegens hun lichamelijke of geestestoestand geheel of 
gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (W. Voorlopig Bewind), is de 
aanvulling van de W. Pers. Geesteszieke. In tegenstelling met het oude 
stelsel dat van toepassing was onder de Krankzinnigenwet, kan de regeling 
betreffende het beheel" vim de goedel"tm van een onbekwame, onafuankelijk 
van maatregelen t.a.v. de persoon, worden toegepast. 
Artikel 488 his, a B.W. vermeldt volgende voorwaarden, die cumulatief 
dienen aanwezig te zijn opdat een voorlopige bewindvoerder kan aangewe
zen worden: 
- de ,te beschermen persoon'' moet meerderjarig zijn; 
- hij mag nog geen wettelijke vertegenwoordiger toegewezen hebben 

gekregen; 
- hij moet in de onmogelijkheid verkeren om zijn goederen te beheren; 
- deze omstandigheid moet het gevolg zijn van zijn gezondheidstoestand 

op lichamelijk of geestelijk gebied. 
Een tijdelijke of gedeeltelijke ongeschiktheid om zijn goederen te beheren 
volstaat. De W. Voorlopig Bewind heeft een ruimer toepassingsgebied dan 
de W. Pers. Geesteszieke, daar zij op een grate verscheidenheid van ,zieke 
personen" wordt toegepast (Zie Casman, H., ,Voorlopig bewind over de 
goederen van een (geestes)zieke persoon", in Baeteman, G. (ed.), o.c., 111). 
Ook al zal het in praktijk vaak voorkomen dat een persoon eerder wegens 
zijn geestelijk onvermogen dan wegens loutere gezondheidsproblemen be
scherming voor zijn goederen nodig heeft, tach mag het toepassingsgebied 
van deW. Voorlopig Bewind niet te streng worden afgebakend, zoniet zou 
zij veel aan waarde inboeten (Blontrock, F., ,De voorlopige bewindvoerder: 
de wet van 18 juli 1991", T. Not., 1992, 107). 
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Volgende voorbeelden uit de rechtspraak illustreren het ruime toepassings
gebied van de W. Voorlopig Bewind. Een hoge leeftijd en een wankele 
geestestoestand rechtvaardigen de aanstelling van een voorlopige bewind
voerder (Vred. Ronse, 18 oktober 1991, T. Not., 1992, 143). Een niet
demente bejaarde man van 85 jaar die lijdt aan zware mobiliteitsstoornissen, 
gepaard gaande met chronisch alcoholrnisbruik, krijgt bijstand van een 
bewindvoerder (Vred. Kortrijk, 4 maart 1992, R. W., 1992-93, 370). Een 
persoon die bekwaam is het bestuur over zijn persoon waar te nemen en zijn 
professionele activiteiten voort te zetten, maar tekenen van gering geheugen
verlies vertoont, desinteresse voor financiele problemen of een verzwakking 
van de aandacht die vereist is voor het beheer van zijn vermogen, valt onder 
de toepassing van deW. Voorlopig Bewind (Vred. Soignies, 2 oktober 1991, 
fur. Liege, 1992, 731). Een gelijkaardige situatie doet zich voor wanneer een 
persoon een zeer coherente dialoog kan voeren, maar i.v.m. financiele zaken 
blijk geeft van parano'ide trekken. De betrokkene beweert bestolen en 
compleet geru'ineerd te zijn, terwijl zij in haar slaapkamer een rieten mand 
met rninstens 500.000 Fr. bewaart. Hieruit blijkt bovendien dat zij onbe
kwaam is haar vermogen te beheren (Vred. Fosses-la-Ville, 13 december 
1991, fur. Liege, 1992, 738). 

§ 2. De voorlopige bewindvoerder 

A. De aanstelling van de voorlopige bewindvoerder 

I. Het verzoekschrift 

541. De te beschermen persoon zelf, iedere belanghebbende of de procureur 
des Konings kunnen de vrederechter verzoeken een voorlopige bewindvoer
der aan te stellen (art. 488 bis, b, § 1, eerste lid B.W.). In de rechtsleer wordt 
algemeen aanvaard dat het be grip ,belanghebbende'' ruim moet worden 
ge'interpreteerd. 
De rechtbank van Nijvel beslist dat een veldwachter, ongeacht zijn hoedanig
heid van officier van gerechtelijke politie, niet de bevoegdheid heeft om in 
naam van de procureur des Konings, een verzoekschrift te richten tot de 
vrederechter. Andere personen, buiten de zieke zelf en de procureur des 
Konings, moeten aantonen dat zij belanghebbend zijn. Hun belang moet 
worden begrepen in de betekenis van de artikelen 17 en 18 Ger.W. (Rb. 
Nijvel 31 maart 1992, f.T. 1992, 791). 
Deze stelling wordt in de heersende rechtsleer niet gevolgd. Volgens H. 
Casman heeft het be grip ,belang'' hier wei degelijk een eigen betekenis 
gekregen, die niet overeenstemt met deze van artikel17 Ger.W. (Casman, H., 
I.e., in Baeteman, G. (ed.), o.c., 117). 
In de voorbereidende werken van deW. Voorlopig Bewind wordt slechts 
voorbehoud gemaakt ten aanzien van een zuiver materieel belang, tenzij dit 
in het voordeel van de beschermde persoon zelf speelt (Zie Vieujean, E., 
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,Protection du majeur physiquement ou mentalement inapte a gerer ses 
biens", T.B.B.R., 1993, 21). 

II. De bevoegde rechter 

542. Het verzoekschrift moet gericht zijn aan de vrederechter van de ver
blijfplaats, of bij gebreke daarvan aan de woonplaats van de te beschermen 
persoon (art. 488 his, b, § 1, eerste lid B.W.) 
Een verblijfplaats veronderstelt een zekere duurzaamheid en de intentie van 
de betrokkene om er zich te vestigen. De plaats van de ins telling kan dus niet 
in aanmerking komen als verblijfplaats (Vred. Ukkel, 7 november 1991, fur. 
Liege, 1992, 736). 
De bepaling van artikel488 his, b, § 1, eerste lid B.W. is niet identiek aan de 
tekst van artikel 5 § 1 W. Pers. Geesteszieke waarin ook gesteld wordt dat de 
rechter van de plaats waar de zieke zich bevindt, bevoegd is. In de recht
spraak heeft zich niet dezelfde controverse voorgedaan i.v.m. het begrip 
verblijfplaats zoals deze is tot stand gekomen door deW. Pers. Geesteszieke. 
Beide wetten verschillen dan ook van elkaar in de uitoefening van de hoor
plicht die de rechter moet nakomen. Volgens artikel 7 § 5 W. Pers. Gees
teszieke is de rechter gehouden de zieke een bezoek te brengen op de plaats 
waar deze zich bevindt, behoudens uitzonderlijke omstandigheden. Dit 
impliceert uiteraard een verplaatsing van de rechter, die eventueel leon leiden 
tot een overtreding van artikel 622 Ger.W. In de procedure tot aanstelling 
van een voorlopige fiewindvoerdcr is de algemeiie reger datde reenter de te 
beschermen persoon en zijn echtgenoot hoort in raadkamer. 

III. De ambtshalve aanstelling door de vrederechter 

543. Artikel 488 his, b, § 1, tweede lid B.W. dat de vrederechter de moge
lijkheid geeft ambtshalve een bewindvoerder aan te stellen, wanneer bij hem 
een verzoekschrift werd ingediend als bedoeld in artikel 5 § 1, is een 
voorbeeld van de nieuwe en uitgebreide bevoegdheden die in de huidige 
regeling toebedeeld worden aan de vrederechter. 
Bij de vrederechter van Fosses-la-Ville werd een verzoekschrift ingediend op 
basis van artikel 5 § 1 W. Pers. Geesteszieke om een persoon ter observatie te 
laten opnemen. De rechter oordeelt dat daartoe geen reden bestaat, omdat het 
gevaarscriterium ontbreekt, maar voegt wei een voorlopige bewindvoerder 
toe aan de betrokkene, gezien deze onbekwaam is zijn goederen te behe
ren.(Fosses-la-Ville, 13 december 1991, fur. Liege, 1992, 738). De rechtsleer 
heeft deze uitspraak bekritiseerd. De cruciale vraag is, of de vrederechter, 
wanneer hij het verzoekschrift op basis van artikel 5 § 1 W. Pers. Gees
teszieke niet inwilligt, nog de bevoegdheid heeft om ambtshalve een be
windvoerder aan te stellen. Uit de voorbereidende werken blijkt dat de 
ambtshalve aanstelling van een voorlopige bewindvoerder in de wet werd 
ingelast omdat de automatische aanstelling zoals die bestond in de Krank
zinnigenwet, nu niet meer van toepassing is. Hieruit kan worden afgeleid dat 
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de rechter slechts een bewindvoerder mag aanstellen wanneer hij het verzoek 
tot opnemen ter observatie toestaat. De vrederechter mag echter niet ambts
halve het verzoekschrift uitbreiden of wijzigen (Daubanton, C., ,Les inca
pables majeurs- Attention ala derive" noot onder Vred. Fosses-la-Ville, 
13 december 1991, Jur. Liege, 1992, 741). Deze stelling wordt bijgetreden 
door E. Vieujean (Vieujean, E., l.c., 22). J.P. Masson daarentegen vindt deze 
opmerking niet erg overtuigend. Volgens de letter van de wettekst is de 
vrederechter ambtshalve bevoegd om een bewindvoerder aan te stellen 
wanneer er een verzoekschrift op grond van artikel 5 § 1 is aanhangig 
gemaakt en niet wanneer de rechter dit inwilligt (Masson, J.P., ,Chronique 
de jurisprudence. Les personnes", J.T., 1994, 754). 

IV. De geneeskundige verklaring en de beoordeling 
door de rechter 

544. Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt, behoudens in spoedeisende 
gevallen, een omstandige geneeskundige verklaring bij het verzoekschrift 
gevoegd, die de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon be
schrijft (art. 488 bis, b, § 3 B.W.) Daarbuiten heeft de vrederechter de 
mogelijkheid om aile inlichtingen in te winnen die hij dienstig acht. Hij 
kan een geneesheer aanstellen om advies uit te brengen, hij kan de te 
beschermen persoon en diens echtgenoot horen en eenieder die hij geschikt 
acht om nuttige inlichtingen te geven (art. 488 bis, b, § 4 B.W.) 

De vrederechter van Marchienne-au-Pont oordeelt dat de regels van artikel 
488 bis, b, §3 en§ 4 B.W. ·niet van toepassing zijn op de overgangsmaatregel 
bepaald in artikel20 W. Voorl. Bewind. Volgens artikel20 blijven de, onder 
gelding van de Krankzinnigenwet, aangestelde bijzondere en algemene 
voorlopige bewindvoerders in functie gedurende een jaar te rekenen van 
de datum van inwerkingtreding van de wet tenzij eerder in hun vervanging 
werd voorzien, en tenzij ze eerder in hun aanstelling worden bevestigd. De 
vrederechter motiveert zijn beschikking door te verwijzen naar artikel 488, 
bis, d. B.W. Dit artikel dat o.a. de vervanging van de voorlopige bewind
voerder regelt, verwijst uitsluitend naar § 2 van artikel 488 bis, b B.W. en 
niet naar § 3 en § 4 (Vred. Marchienne-au-Pont, 23 december 1991, Jur. 
Liege, 1992, 747). Ook voor de procedure van artikel488 bis, f, § 3, e, B.W. 
via welke de voorlopige bewindvoerder een bijzondere machtiging wenst te 
bekomen om een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving te 
aanvaarden of te verwerpen, oordeelt dezelfde vrederechter dat artikel 488 
bis, b, § 4, 2° en 3° lid B.W. niet hoeven nageleefd te worden, ondanks de 
uitdrukkelijke verwijzing in artikel 488 bis, f, § 1 in fine B.W. De rechter 
vindt deze formaliteit overbodig omdat het voorwerp van de vordering geen 
beoordeling vereist over de bekwaamheid van de persoon. De voorlopige 
bewindvoerder moet enkel, gezien de staat van onbekwaamheid van de 
persoon, een machtiging bekomen om bepaalde handelingen te kunnen 
stellen (Vred. Marchienne-au-Pont, 11 februari 1992, Jur. Liege, 1992, 755). 
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B. De bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder 

I. De omvang van zijn bevoegdheden 

545. Volgens artikel 488 bis, f, § 2 B.W. bepaalt de vrederechter met 
inachtneming van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen 
evenals met de gezondheidstoestand van de beschermde persoon, de omvang 
van de bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder. De wetgever heeft 
de personalisering van de taak van de bewindvoerder naar de specifieke 
situatie van de beschermde persoon toe, als essentieel beschouwd. In de wet 
is dan ook een grote flexibiliteit ingebouwd zodat de vrederechter de omvang 
van de bevoegdheden van de bewindvoerder kan invullen volgens de noden 
van het concreet geval (Pintens, W. en Verbeke, A, ,Voorlopig bewind over 
de goederen toebehorend aan een meerderjarige", R. W, 1991-92, 174). 
De vrederechter kan de opdracht van een bewindvoerder zeer ruim om
schrijven en de bewindvoerder algemeen bevoegd verklaren voor hetgeen 
wettelijk toelaatbaar is. Evenzeer kan de vrederechter deze opdracht beper
ken tot een aantal limitatief opgesomde handelingen of beperken tot een 
welbepaalde rechtshandeling. Zo kan de vrederechter bepalen dat de be
windvoerder de sociale betoelagingen en andere inkomsten van de betrok
kene zal ontvangen, innen, beheren en beleggen. Bovendien wordt de 
bewindvoerder gemachtigd over te gaan tot de openbare verkoop van een 
onroerend goed en betrokkene te vertegenwoordigen in het kader van een 
vereffening~verdeling van een nalatenschap (Vred~Ronse,-18-oktober-1991; 
T.Not., 1992, 143). 
In een beschikking van de vrederechter van Soignies wordt de opdracht van 
de bewindvoerder niet aileen beperkt qua bevoegdheid, maar stelt de vrede
rechter ook uitdrukkelijk een lirniet aan de duur van de opdracht (Vred. 
Soignies, 2 oktober 1991, fur. Liege, 1992, 731). Volgens J.P. Masson is de 
geest van de wet tegen een beperking in de tijd. Hoe kan men immers met 
zekerheid weten hoelang een handicap zal duren ? Mogelijk moet de maat
regel in dat geval worden verlengd. Daarom is het logischer de bewindvoer
der voor onbeperkte tijd aan te stellen en via art.ikel 488 bis, d, B.W. 
genomen maatregelen te beeindigen of te wijzigen (Masson, J.P., ,Le 
nouveau regime de protection des biens des incapables majeurs", Rev.
Not.B., 1992, 191). 
De opdracht van de bewindvoerder kan beperkt blijven tot het louter ver
lenen van bijstand. In dit geval zal de bewindvoerder de beschermde persoon 
niet vertegenwoordigen en blijft deze laatste volledig bekwaam, maar krijgt 
hij bijstand voor bepaalde rechtshandelingen. Zo laat de vrederechter een 
bejaarde persoon, die beschikt over een beperkte mobiliteit gepaard gaande 
met chronisch alcoholmisbruik, bijstaan door een bewindvoerder voor het 
beheer van zijn kapitalen (Vred. Kortrijk, 4 maart 1992, R. W., 1992-93, 370). 

546. W anneer de bewindvoerder slechts met een beperkte opdracht wordt 
belast, kan de vrederechter beslissen dat de aanwijzing van de voorlopige 
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bewindvoerder niet hoeft opgenomen te worden in bet Belgisch Staatsblad. 
De beslissing zal dan uitsluitend ter kennis gebracht worden van de personen 
die hij aanwijst (art. 488 his, e B.W.; Vred. Soignies, 2 oktober 1991, Jur. 
Liege, 1992, 731). 
In een vonnis van de vrederechter van Fosses-la-Ville belast de rechter de 
bewindvoerder met een opmerkelijke opdracht. De nicht van de betrokkene, 
die als bewindvoerder wordt aangewezen, krijgt de taak toebedeeld de 
beschermde persoon regelmatig te bezoeken en hem voeding te bezorgen. 
Eveneens dient ze te informeren, zelfs per telefoon, naar de gezondheid van 
de betrokkene en indien nodig een beroep te doen op de hulp van een 
bejaardenhelpster of geneesheer (Vred. Fosses-la-Ville, 13 december 1991, 
Jur. Liege, 1992, 738). 
Deze taakomschrijving heeft in de rechtsleer kritiek uitgelokt. De wetgever 
heeft inderdaad benadrukt dat de bevoegdheden van de bewindvoerder 
moeten afgestemd zijn op de concrete situatie waarin de beschermde persoon 
verkeert. Maar ook een gepersonaliseerd bestuur heeft uitsluitend betrekking 
op de goederen van de zieke en niet op zijn persoon. De inkomsten die een 
persoon geniet, dienen aangewend te worden voor zijn welzijn, maar dit 
betekent niet dat een bewindvoerder zelf de beschermde persoon met zorgen 
moet omringen (Daubanton, C., I.e., 741 ; Vieujean, E., I.e., 10). 

547. De bewindvoerder die de goederen van de beschermde persoon als een 
goed huisvader moet beheren, kan zich in zijn taak laten bijstaan door een of 
meer personen die onder zijn verantwoordelijkheid optreden (art. 488 his, f, 
§ 1, tweede lid B.W.) Zo kan de bewindvoerder de bijstand vragen van een 
persoon woonachtig in Italii!, omdat de beschermde persoon, van Italiaanse 
nationaliteit, een sociale uitkering geniet die enkel betaalbaar is in Italie. De 
door de bewindvoerder gekozen persoon wordt belast met bet innen van de 
uitkering, om deze vervolgens over te maken aan de bewindvoerder. Aldus 
kan de onbekwame genieten van de sociale voordelen waarop zij recht heeft 
(Vred. Marchienne-au-Pont, 23 december 1991, Jur. Liege, 1992, 747). 

II. Handelingen die de voorlopige bewindvoerder 
slechts met een bijzondere machtiging kan verrich
ten 

548. Artikel 488 his, f, § 3 B.W. geeft een limitatieve opsomming van 
handelingen waarvoor de vrederechter een bijzondere machtiging moet 
verlenen. De bewindvoerder heeft deze machtiging nodig om een geding 
te starten met het oog op bet bekomen van een schadevergoeding we gens een 
medische fout (Vred. Marchienne-au-Pont, 30 december 1991, Jur. Liege, 
1992, 750), om roerende en onroerende goederen te vervreemden van de 
beschermde persoon (Vred. Ronse, 18 oktober 1991, T. Vred., 1992, 143), of 
om een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden 
(Vred. Marchienne-au-Pont, 11 februari 1992, Jur. Liege, 1992, 755). 
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III. Bijzonder goederen 

549. De woning van de beschermde persoon en het huisraad waarrnee deze 
woning gestoffeerd is, moeten zolang mogelijk ter zijner beschikking blijven 
(art. 488 bis, f, § 4 B.W.). Deze regel dient ervoor te zorgen dat de persoon 
zolang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan vertoeven of er kan naar 
terugkeren na een opname in een instelling. De vrederechter zal slechts een 
machtiging verlenen om over de woning en het huisraad te beschikken 
wanneer dit noodzakelijk is, ofwel het belang van de beschermde persoon 
dient (Blontrock F., l.c., 124). 
De vrederechter verleent de machtiging om de nodige maatregelen te nemen, 
om de huur van de woning te ontbinden en de huisraad te verkopen, wanneer 
met zekerheid blijkt dat de beschermde persoon niet meer in staat zal zijn 
nog aileen te wonen (Vred. Marchienne-au-Pont, 27 november 1991, Jur. 
Liege, 1992, 734). 
Gezien de ernst van de maatrege1 zal de vrederechter met de nodige voor
zichtigheid oordelen. De onbekwaamheid van de persoon om zijn goederen 
te beheren, impliceert niet dat hij - eventuee1 mits aangepaste hulp - niet 
verder in zijn woning kan verblijven. De rechter duidt een neuro-psychiater 
aan om te onderzoeken welke de psychische en fysieke mogelijkheden van 
de persoon zijn, die een re!ntegratie in zijn huis a1 dan niet mogelijk maken 
(Vred. Marchienne-au-Pont, 24 januari 1992, Jur. Liege, 1992, 751). 
Oak-souvenirs en_andere_persoonlijke_ yoorwerpenzijn_aan_een _ bijzonder 
statuut onderworpen. Deze voorwerpen worden uitges1oten van vervreem
ding en moeten ter beschikking worden gehouden van de beschermde 
persoon (art. 488 bis, f, § 4, derde lid B.W.). De vrederechter van Marchien
ne-au-Pont verzoekt de voorlopige bewindvoerder de souvenirs aan de 
dochter van de betrokkene te overhandigen, nadat hij een lijst van alle 
voorwerpen heeft opgeste1d. De dochter, die a1s tussenkomende partij is 
opgetreden, dient ermee in te stemmen voor deze persoonlijke voorwerpen 
zorg te dragen (Vred. Marchienne-au-Pont, 27 november 1991, Jur. Liege, 
1992, 734). 

AFDELINGill 

DE ONBEKWAAMVERKLARING EN DE BIJSTAND VAN EEN 
GERECHTELIJK RAADSMAN 

550. De wetgever is er niet toe gekomen een allesomvattende wetgeving, die 
het statuut van de geesteszieke regelt, tot stand te brengen. Daardoor worden 
we nu geconfronteerd met het naast e1kaar bestaan van verscheidene bescher
mingsmaatregelen (Zie Hofstrossler, P., ,Het samenbestaan van de verschil
lende beschermingsmaatregelen", in Baeteman, G. (ed.), o.c., 186). De 
wetgeving betreffende de onbekwaamverklaring, de bijstand van een ge
rechte1ijk raadsman en de verlengde minderjarigheid blijven onveranderd 
voortbestaan. 
De onbekwaamverklaring kan worden gevorderd t.a.v. een persoon die zich 
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in een aanhoudende staat van onnozelheid of krankzinnigheid bevindt, zelfs 
wanneer in die staat heldere tussenpozen voorkomen (art. 489 B.W.). De 
gerechtelijk raadsman kan worden toegevoegd aan zwakzinnigen, indien hun 
geestestoestand niet van die aard is, dat hij de onbekwaamverklaring vereist 
en aan verkwisters, die door hun overdreven uitgaven en door slecht beheer, 
niet alleen de inkomsten doch ook het kapitaal van hun vermogen verspillen 
in onredelijke en nutteloze uitgaven (Baeteman, G., Overzicht , o.c., 1001, 
nr. 1620). 

De aanstelling van een gerechtelijk raadsman is slechts gerechtvaardigd, 
wanneer de persoon niet meer in staat is zijn goederen te beheren, ook al 
beschikt de persoon daarvoor over een verminderde bekwaamheid (Brussel, 
17 mei 1988, Pas., 1988, II, 221). 

551. De rechter kan de familieraad bevelen advies uit te brengen over de 
toestand van de persoon, van wie de onbekwaamverklaring of de toevoeging 
van een gerechtelijk raadsman wordt gevorderd. 

De personen die de onbekwaamheid vorderen, mogen geen deel uitmaken 
van de familieraad (art. 1243 Ger.W.). Omdat uit geen enkele wettekst blijkt 
dat deze bepaling op straffe van nietigheid is voorgeschreven, leidt een 
onregelmatig samengestelde familieraad slechts tot nietigheid van het ad
vies, wanneer de belanghebbende er schade door lijdt (Rb. Leuven, 23 april 
1990, T.B.B.R., 1991, 396). Tegen de beraadslagingen van de familieraad 
kan wel een voorziening worden ingesteld door degene die het voorwerp is 
van de vordering en diens echtgenoot wanneer die daartoe een gegronde 
reden hebben. De echtgenoot kan echter niet inroepen dat de familieraad 
onregelmatig werd samengesteld om reden dat hij de aanverwant zou zijn 
van zijn echtgenoot terwijl vrienden deel hebben uitgemaakt van de familie
raad. Ook in deze casus voegt de rechter er trouwens aan toe, dat slechts in 
geval van bedrog of nadeel, een beraadslaging kan worden nietigverklaard 
omwille van een onregelmatig samengestelde familieraad (Rb. Brussel, 
12 februari 1991, Pas., 1991, III, 69). 

552. De regel dat elke meerderjarige volledig bekwaam is zolang hij niet 
onbekwaam is verklaard, wordt getemperd door artikel 503 B.W. De han
delingen die v66r de onbekwaamverklaring verricht zijn, kunnen vemietigd 
worden, indien de oorzaak van de onbekwaamverklaring kennelijk bestond 
ten tijde dat die handelingen zijn verricht. Zwakzinnigheid belet echter niet 
dat de persoon een, eventueel stilzwijgende, vrije en bewuste wilsuiting geeft 
m.b.t. de hernieuwing of voortzetting van een brandverzekering, wat uiter
aard een daad van goed beheer is (Brussel, 1 april1988, Pas., 1988, II, 176). 

De vordering tot opheffing van de onbekwaamverklaring wordt behandeld en 
berecht in dezelfde vorm als de onbekwaamverklaring (art. 1252 Ger.W.). 
Na het horen van de betrokkene, de voogd en het openbaar ministerie, 
beveelt de rechter aan de familieraad een advies uit te brengen over de 
toestand van de persoon (Rb. Brussel, 25 mei 1988, fur. Liege, 1989, 25). 

2359 



553. In de praktijk schiet de regeling van de onbekwaamverklaring en de 
aanstelling van een gerechtelijk raadsman, op meerdere vlakken tekort. De 
maatregel van onbekwaamverklaring was soms te drastisch, terwijl de voor
waarden voor de benoeming van een gerechtelijk raadsman niet steeds 
aanwezig waren. Bovendien betreft het ook een moeilijke, dure en tijd
rovende procedure. Gezien de totstandkoming van de nieuwe wet steeds 
maar verder aansleepte, werd een pretoriaanse oplossing gevonden om de 
tekorten van de bestaande regeling enigszins op te vangen (Zie Baeteman, 
G., Gerlo, J., Guldix, E., De Mulder, W. en De Wit, R., ,Overzicht van de 
rechtspraak. Personen- en familierecht, 1981-1987", T.P.R., 1988, 618; 
Blontrock, F., ,De gerechtelijk bewindvoerder. Analyse van de recht
spraak", T.Not., 1991, 2). 
In toenemende mate werd een beroep gedaan op de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg. Overeenkomstig artikel584, derde lid Ger.W. 
richtte men een verzoekschrift tot de voorzitter om een bewindvoerder aan te 
stellen. Zo vraagt de echtgenoot aan de voorzitter van de rechtbank van 
Eerste Aanleg, omwille van hoogdringendheid en absolute noodzaak, een 
voorlopige beheerder aan te stellen over de persoon en de goederen van zijn 
echtgenote om een vordering in te stellen tot ontbinding van een koopover
eenkomst wegens benadeling of tot verbreking van de verkoop wegens 
gebrek in de toestemming. In casu betrof het een zieke vrouw die een 
verkoopovereenkomst had getekend van haar eigen goed, voor een prijs 
die veellager ligt dan de normale verkoopwaarde ervan (Voorz. Rb. Brussel, 
9 juni 1989, Rev. Dr. Fam., 1991, 131). Een gerechtelijke bewindvoerder 
werd eveneens aangesteld voor een demente bejaarde die niet meer in staat is 
zichzelf te verzorgen en zijn vermogen te beheren (Voorz. Rb. Brugge, 
25 april 1990, T.Not., 1991, 27). 
Deze constructie, die via de rechtspraak tot stand is gekomen en aangewend 
werd voordat de wet van 18 juli 1991 in werking is getreden, beantwoordde 
aan reele tekorten die zich onder de vroegere regeling in de rechtspraktijk 
lieten gelden. Nu wordt deze leemte ingevuld door deW. Voorlopig Bewind. 

AFDELINGIV 

DE VERLENGDE MINDERJARIGHEID 

554. Zowel rninderjarigen als meerderjarigen kunnen in staat van verlengde 
minderjarigheid worden verklaard, wanneer blijkt dat zij wegens ernstige 
geestelijke achterlijkheid ongeschikt zijn om zichzelf te leiden en hun 
goederen te beheren. Onder geestelijke achterlijkheid verstaat de wetgever 
een staat van geestelijke onvolwaardigheid, aangeboren of begonnen tijdens 
de vroege kinderjaren, en gekenmerkt door een uitgebleven ontwikkeling 
van de gezamelijke vermogens van verstand, gevoel en wil (art. 487bis, 
B.W.). 

Het statuut van verlengd minderjarige is niet toepasselijk op personen met 
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karakteriele stoornissen en een verminderd intellectueel vermogen (Rb. 
Luik, 20 december 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1992, 253). 
Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen ,geestelijk ge
stoorden" en ,geestelijk vertraagden". Het statuut vantverlengde minderja
righeid is slec,hts toepasselijk op personen wier totale geestestoestand door 
een duidelijke fysiologische oorzaak ernstig is gestoord en die als bijna 
onopvoedbare personen veeleer tot de geneeskunde behoren dan tot de 
psychologie (Rb. Brugge, 19 juni 1990, R.W, 1990-91, 1305). 
De rechter weigert een zevenjarige, die ten gevolge van een zwaar verkeers
ongeval een onvolwaardigheid vertoont, die dezelfde gevolgen met zich 
brengt als die van de ernstige geestelijke achterlijkheid, het statuut van 
verlengde minderjarige toe te kennen. Doordat de onvolwaardigheid slechts 
na een normale geestesontwikkeling is opgetreden, is deze niet ,aangeboren 
of begonnen tijdens de vroege kinderjaren" (Rb. Brussel, 31 januari 1989, 
Pas., 1989, II, 80). Gezien de toch jonge leeftijd van het kind is deze 
beslissing weinig overtuigend (Zie Senaeve, P., ,Twintig jaar toepassing 
van de wet op de verlengde minderjarigheid", R. W., 1992-93, 560). 

555. W anneer de voogd de gelden, die toekomen aan de betrokkene niet 
aanwendt voor diens onderhoud en verzorging, kan de procureur des Ko
nings de ontzetting van de voogd vorderen en de benoeming van een nieuwe 
voogd. Het is dezelfde rechtbank die de voogd en toeziende voogd heeft 
aangsteld, die met uitsluiting van de familieraad, deze personen vervangt en/ 
of eventueel ontzet (Rb. Gent, 30 juni 1988, T. Vred., 1990, 406). 
Treedt er een belangentegenstelling op tussen de voogd en de verlengd 
minderjarige, dan dient in eerste instantie de voogd vervangen te worden 
door de toeziende voogd om de verlengd minderjarige te vertegenwoordigen 
(art. 420, 2° lid B.W.). Slechts in het geval de belangen van de toeziende 
voogd ook tegenstrijdig zijn met die van de verlengd minderjarige, dient een 
voogd ad hoc te worden aangesteld (Voorz. Aarlen, 25 april1990, Jur. Liege, 
1990, 1208 en Rev. Trim. Dr. Fam., 1991, 125). 
De homologatierechter gaat na of de beslissingen van de familieraad op 
regelmatige wijze· werden genomen. Ook zal de rechter marginaal toetsen of 
de beslissing, in het belang van de verlengd minderjarige, naar alle redelijk
heid kon worden genomen (Rb. Gent, 5 maart 1992, T.B.B.R., 1993, 174). 

556. W anneer een ernstig mentaal gehandicapte in het huwelijk wenst te 
treden, kunnen een aantal personen zich daartegen verzetten (art. 172 e. v. 
B.W.). De wet van 19 januari 1990 heeft het toepassingsgebied, in geval van 
verzet gesteund op een onvolwaardige geestestoestand, uitgebreid. Het ver
zet kan, naast de toestand van krankzinnigheid, nu eveneens berusten op de 
toestand van geestelijke achterlijkheid van de aanstaande echtgenoot. In dit 
laatste geval is de verzetdoende partij verplicht de verlengde minderjarigheid 
aan te vragen. De rechtbank die kennis neemt van de vordering tot opheffing 
van het verzet, oordeelt eveneens over de geestestoestand van de echtgenoot. 
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Indien deze geestelijke achterlijkheid niet ernstig is, beveelt de rechter de 
opheffing van het verzet (Rb. Namen, 19 september 1990, Jur. Liege, 1991, 
132, noot Melon, S.). 

557. In de rechtspraktijk kwam de vraag aan de orde of een verlengd 
minderjarige, die de effectieve leeftijd van achttien jaar heeft overschreden, 
nog in aanmerking komt voor valle adoptie. In de gepubliceerde rechtspraak 
worden twee tegenstrijdige antwoorden aangetroffen. Volgens een eerste 
stelling is de kalenderleeftijd van de geadopteerde bij het neerleggen van het 
verzoekschrift bepalend. Een verlengd minderjarige, die dus volgens zijn 
kalenderleeftijd meerderjarig is, kan niet ten valle geadopteerd worden (Rb. 
Antwerpen, 4 november 1991, T.B.B.R, 1993, 147). 
Omgekeerd wordt eveneens de visie bijgetreden dat een verlengd minder
jarige moet beschouwd worden als een minderjarige beneden de vijftien jaar 
en die dus ten valle geadopteerd kan worden (Jrb. Verviers, 10 maart 1992, 
T.B.B.R., 1993, 148). P. Senaeve is van mening dat de gelijkschakelingsregel 
van artikel487bis, 4° lid B.W. terecht in deze materie mag worden toegepast. 
Immers de valle adoptie past in het kader van de bescherming van de persoon 
van de minderjarige (Senaeve, P., ,Volle adoptie van een verlengd minder
jarige", noot onder Jrb. Verviers, 10 maart 1992, T.B.B.R., 1993, 148). 
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