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der in de geboorteakte (411-414) 
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moederschap ( 419) 

II. De afstamming van vaderszijde 
( 420-469) 

A. De afstamming van vaderszijde bin
nen het huwelijk ( 420-434) 

1. De vaderschapsregel (420-421) 
2. Betwisting van het vaderschap van de 

echtgenoot ( 422) 
a. Titularissen van de betwistingvorde

ring ( 423-426) 
b. Termijnen voor de betwisting van het 

vaderschap van de echtgenoot 
(427-431) 

i. Juridische aard ( 428) 
ii. De rechtspraak van het Arbitragehof 

( 429-430) 
1 ° Vermeende discriminatie van de echt

genoot t.o.v. het kind (429) 
2° Vermeende discriminatie van de echt

genoot t.o.v. de moeder (430) 
111. Jurisprudentiële invulling van het 

tijdstip van de ontdekking van de 
geboorte ( 431) 

c. Gedinginleiding en wijzen van be
twisting (432) 

d. Diverse aspecten i.v.m. de ontvanke
lijkheid en gegrondheid van de vor
dering (433-434) 

E. De afstamming van vaderszijde bui
ten het huwelijk ( 435-469) 

1. Erkenning (435-456) 
a. Vaststelling van de afstamming via 

erkenning (435-449) 
1. Toestemmingsweigering van de moe

der bij de erkenning door een man 
(436-440) 

ii. Toestemmingsweigering van het 
kind dat de leeftijd van 15 jaar heeft 
bereikt ( 441) 

iii. Procedurale aspecten (442-443) 
1 ° Aard van het "gewoon verzoek

schrift" uit artikel 319 § 3 derde lid 
B.W. (442) 
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2° Vertegenwoordiging van het kind 
(443) 

iv. Erkenning van een overspelig kind 
a matre (artikel 320 B.W.) (444-447) 

1 ° Toepassingsproblemen ( 444) 
2° De rechtspraak van het Arbitragehof 

(445-447) 
v. Erkenning van een overspelig kind 

apatre (artikel 319bis B.W.) (448) 
vi. Cumul van procedures ex de artike

len 319bis en 320 B.W. (449) 
b. Betwisting van de erkenning (450-456) 
i. Ontvankelijkheidsvoorwaarden ( 450-

452) 
1 ° Algemeen: afwezigheid van bezit 

van staat t.o.v. de erkennende man 
( 450-451) 

2° Bijzondere ontvankelijkheidsvoor
waarde voor de betwisting door de 
erkennende man zelf: een wilsgebrek 
(452) 

ii. Titularissen van het betwistingsrecht 
(453) 

iii. Bewijs (454-455) 
1 ° Bewijs van niet-vaderschap door alle 

wettelijke middelen (454) 
2° Geen toetsing van het belang van het 

kind (455) 
1v. Mogelijke vernietiging van de er

kenning in een bijzondere hypothese 
(artikel 319 §4 B.W.) (456) 

2. Onderzoek naar het vaderschap 
(457-464) 

a. Grondvoorwaarden ( 457) 
b. Bewijs ( 458-463) 
i. Door bezit van staat ( 458) 
ii. Door alle wettelijke middelen ( 459-

462) 
1 ° Toepassing van een deskundigen

onderzoek bevolen o.g.v. artikel 
33locties B.W. bij comateuze en 
overleden personen (460) 

2° Rechtsgevolgen van de weigering 
een deskundigenonderzoek te onder
gaan ( 461-462) 

iii. Vermoeden van vaderschap wegens 
geslachtsgemeenschap met de moe
der gedurende het wettelijk tijdperk 
van de verweldcing (aiiikel 324 
B.W.) (463) 
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c. Procedure (464-469) 
i. Tennijn om de vordering in te stellen 

(artikel 33lter B.W.) 
1 ° Juridische aard (464) 
2° Vertrekpunt ( 465) 
3° Overgangsrecht ( 466-467) 
ii. Partijen in het geding ( 468) 
iii. Samenhang met andere vorderingen 

(469) 

III. Overgangsbepalingen van de Af
stammingswet en hun doorwer
king in het erfrecht ( 4 70) 

AFDELING II 
ADOPTIE EN VOLLE ADOPTIE (471-489) 

I. Wetgeving (471-475) 

A. Afschaffing van de verlaten-verkla
ring (471) 

B. De hervorming van het adoptierecht 
(472-475) 

1. Algemeen (472) 
2. Wijzigingen ingevolge de hervor

ming van het voogdijrecht (473-475) 
a. Wijzigingen op het vlak van de toe

stemming tot de adoptie van een min
derjarige of onbekwaamverklaarde 
(473) 

b. Wijzigingen op het vlak van de ver
tegenwoordiging van de minderjarige 
en onbekwaamverklaarde en op het 
vlak van de procedure (474) 

c. Wijzigingen op het vlak van de ge
volgen en de herroeping van de adop
tie (475) 

H. Stiefouderadoptie, partneradoptie 
en het Arbitragehof ( 476-480) 

A. Stiefouderadoptie en volle stiefoude
radoptie (476-477) 

B. Partneradoptie en volle partnera
doptie ( 4 78-480) 

UI. Algemene grondvereisten ( 481-
483) 

A. Wettige redenen ( 481-482) 

B. Wettige belangen ( 483) 

IV. Leeftijdsvereisten ( 484) 
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V. Toestemmingsvereisten ( 485-486) 

VI. Gevolgen van de adoptie ( 487) 

VII. Herroeping van de adoptie (488) 

VIII. Onherroepelijkheid van de volle 
adoptie ( 489) 

Hoofdstuk IV 
OUDERLIJK GEZAG EN 
OMGANGSRECHT (490-561) 

I. Algemeen. De gewijzigde rechtsre
geling ( 490-491) 

II. Gezag over de persoon van de min-
derjarige (492-528) · 

A. Verduidelijking van de terminologie 
(492) 

B. De uitoefening van het gezag over de 
persoon van de minde1jarige (492-528) 

1. Samenlevende ouders ( 493) 
2. Niet samenlevende ouders (494-527) 
a. Het principe: gezamenlijke uitoefe

ning van het ouderlijk gezag met 
een verblijfsregeling ( 494-502) 

1. Toepassing van het principe van de 
gezamenlijke gezagsuitoefening ( 495) 

ii. Geschillen i.v.m. schoolkeuze ( 496) 
iii. Modaliteiten van de verblijfsrege

ling ( 497-502) 
1 ° De klassieke verblijfsregeling: een 

weekend- en vakantieregeling (497-
498) 

2° De bilocatie- of tweeverblijfsrege
ling ( 499-501) 

3° Varianten (502) 
r;-De uitzondering: (al dan niet) getem
. perde exclusieve uitoefening van het 

ouderlijk gezag door één ouder met 
recht op persoonlijk contact voor de 
andere ouder (503-527) ► 

i. Exclusieve uitoefeningvän het ouder
lijk gezag (504-505) 

1 ° Volledige exclusieve uitoefening van 
het ouderlijk gezag (504) 

2° Getemperde exclusieve uitoefening 
van het ouderlijk gezag (505) 
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\Ü. Recht op persoonlijk contact (506-
. 527) 

1 ° Titularissen (507-510) 
2° Modaliteiten (511-520) 
3° Sancties bij niet-naleving van een 

recht op persoonlijk contact (521-
527) 

is slechts één juridische ouder, de 
andere ouder is overleden, afwezig, 
of verkeert in de onmogelijkheid zijn 
wil te kennen te geven (528) 

III. Rechten omtrent het vermogen 
van de minderjarige (529-534) 

A. Wettelijk beheer (529-533) 
1. Bestanddelen (529) 
2. Uitoefening (530-533) 
a. Algemeen (530) 
b. Het beheer van de goederen van de 

minderjarige ( 531-532) 
i. Algemeen (531) 
ii. Rechterlijke controle op gewichtige 

handelingen: de machtigingsproce
dure ex artikel 378 B.W. (532) 

c. De vertegenwoordiging van de min-
de1jarige (533) 

B. Wettelijk genot (534) 

IV. Procedure (535-555) 

A. De jeugdrechtbank (535-541) 
1. Algemeen (535) 
2. Hoorplicht - hoormogelijkheid (536-

537) 
a. Hoorplicht (536) 
b. Hoonnogelijkheid (537) 
3. Vrijwillige tussenkomst (538) 
4. Ve1irekpunt van de tennijn voor ho

ger beroep en onmogelijkheid tot ver
zet (539-541) 

B. De voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg (542-548) 

1. Bevoegdheid (542-544) 
a. In spoedeisende gevallen (542) 
b. In het kader van een echtscheiding 

o.g.v. bepaalde feiten (543) 
c. In het kader van een echtscheiding 

door onderlinge toestemming (544) 
2. Hoormogelijkheid o.g.v. artikel 931, 

derde tot zevende lid Ger.W. (545) 
3. Vrijwillige tussenkomst (546-547) 
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a. Door het kind (546) 
b. Door grootouders en derden (547) 
4. Uitwerking van een beschildcing van 

de voorzitter (548) 

C. De vrederechter (549-553) 
1. Algemeen (549) 
2. Bijzondere bevoegdheden in het ka

der van de machtigingsprocedure ex 
aiiikel 378 B.W. (550-551) 
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DEEL I

STAAT VAN DE PERSOON

HOOFDSTUK I

STAAT VAN DE PERSOON

AFDELING I

LEVEN EN LICHAAM

(Auteur: E. GULDIX)

I. Medische wetenschap en recht

1. De juridische wereld heeft in de periode, waarop dit rechtspraakoverzicht

betrekking heeft, grote belangstelling aan de dag gelegd voor bio-ethische

vraagstukken.

Dit is het logisch gevolg van de razendsnelle evolutie, die de biologie en de

geneeskunde sedert enkele jaren doormaken en van de aandacht, die de pers

aan hun controversieÈle toepassingen wijdt. Reproductieve klonering bij de

mens, predictief genetisch onderzoek, somatische en germinale gentherapie,

geslachtsselectie bij embryo's in vitro, selectieve zwangerschapsafbreking,

commercieÈle exploitatie van biotechnologische uitvindingen, gedwongen

sterilisatie van psychiatrische patieÈnten e.d. blijken immers juridische vragen

te genereren, die nieuwe invalshoeken openen en aanzetten tot een aanpas-

sing van het bestaande areaal van rechtsnormen.

A. BRONNEN

1. De rechtsleer

2. Vooral de rechtswetenschappers hebben zich, in soms opmerkelijke

studies en congresrapporten, over de problematiek gebogen. Zie o.m.:

Ð algemeen: J. BAUDOUIN, Quelques reÂflexions sur la normativiteÂ juridique

et la normativiteÂ bioeÂthique in Reeks ,,Cahiers de la FaculteÂ de droit de

Namur'' nr. 5, Namen, Fac. Dr. Namur, 1998; J. BROEKMAN, Intertwine-

ments of Law and Medecine in Leuven Law Series nr. 7, Leuven, Univ.

Pers Leuven, 1998; M.-L. DELFOSSE, ,,Jusqu'ouÁ savoir? BioeÂthique et

droits de l'homme'', Ann. dr. Louvain 1999, 69-79; X. DIJON, La reÂcon-

ciliation corporelle. Une eÂthique du droit meÂdical in Reeks ,,ConnaõÃtre et

croire'' nr. 2, Namen, Presse Univ. de Namur, 1998; J. FIERENS, ,,Critique

de l'ideÂe de proprieÂteÂ du corps humain ou le miroir de l'infaÃme belle-

meÁre de Blancheneige'', R.I.E.J. 2000, nr. 44, 157-177; C. HENNAU-
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HUBLET, ,,Le droit meÂdical, aux confins d'inteÂreÃts, de droits et de va-

leurs souvent concurrents'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 96-110;

Y.-H. LELEU en G. GENICOT, ,,La maõÃtrise de son corps par la personne'',

J.T. 1999, 589-600; J. MASSION, ,,L'eÂthique dans la leÂgislation sanitaire

en Europe'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 208-211;M.-T.MEULDERS-

KLEIN, ,,BiomeÂdecine, famille et droits de l'homme: une meÃme eÂthique

pour tous?'', Rev. trim. D.H. 2000, 429-452; H. NYS, ,,Een vloog uit het

koekoeksnest... Beschouwingen bij de relatie tussen recht en genees-

kunde'' in Liber amicorum Prof. Dr. Roger Blanpain, Brugge, die Keure,

1998, 773-783; X., Over zichzelf beschikken? Juridische en ethische

bijdragen over het leven, het lichaam en de dood, Antwerpen, Maklu,

1996; X., Ter wille van mensen. Bijdragen van prof. Fernand Van Neste

s.J. over recht, ethiek en politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn

emeritaat, Antwerpen, Maklu, 1997;

Ð inzake medisch begeleide voortplanting: N. COLLETTE-BASECQZ, ,,Utili-

sation des techniques de procreÂation meÂdicalement assisteÂe pour satis-

faire le deÂsir d'enfant chez un couple homosexuel. Questions eÂthiques et

juridiques'' (noot onder Jeugdrb. Kortrijk 18 maart 1997), T. Gez. / Rev.

Dr. SanteÂ 1998-99, 246; A. DE WOLF, ,,Draagmoederschap in BelgieÈ en

Frankrijk: een stand van zaken'' in (On)geoorloofdheid van het draag-

moederschap in rechtsvergelijkend perspectief. Europees Personen- en

Familierecht, K. BOELE-WOELKI en M. ODERKERK (ed.), Antwerpen,

Intersentia Uitgevers, 1999, 89-126; J. FLAUSS-DIEM, ,,InseÂmination post

mortem, droit anglais et droit communautaire'', in Liber amicorum

Marie-TheÂreÁse Meulders-Klein, Brussel, Bruylant, 1998, 217-230;

E. GULDIX, ,,Recht en medisch begeleide voortplanting: een stand van

zaken'', Vrouwenraad 1997, nr. 4, 42-54; N. MASSAGER, ,,L'inseÂmination

artificielle avec donneur au profit des femmes formant un couple homo-

sexuel'' (noot onder Jeugdrb. Kortrijk 18 maart 1997), J.T. 1998, 731-

733; A. ROUVROY, ,,Quelques questions relatives aux procreÂations meÂ-

dicalement assisteÂes'', J.T. 1997, 769-777; J.B.M. VRANKEN, ,,Contrac-

tualisering en draagmoederschap'', T.P.R. 1997, 1751-1761; X., Repro-

duktieve geneeskunde. Humanistische visies op reproduktieve genees-

kunde, L. DESMEDT en C. VAN KERCKHOVE (ed.), Antwerpen, Humanis-

tische Vrijzinnige Dienst, 1995;

Ð inzake genetica: K. DIERICKX, Genetisch gezond? Ethische en sociale

aspecten van genetische tests en screenings, Antwerpen, Intersentia,

1999; N. HAUTENNE, ,,L'application des techniques geÂneÂtiques aÁ la

meÂdecine contemporaire au regard de la Convention de biomeÂdecine'',

T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1999-00, 87-111; K. JACOBS, ,,Genetische

informatie en verzekeringen'', Recht en Kritiek 1997, afl. 1, 16-38;

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIEÈ , Proceedings

of the conference ,,The human genome in Europe. Scientific, ethical &

social aspects'', Brussel, 18-19 september 1995; H. NYS, ,,Prenatale

erfelijkheidsdiagnostiek: juridische beschouwingen'' in X., Juridische
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en deontologische aspecten van de jeugdgezondheidszorg, Verslagboek

van de studiedag georganiseerd door de Vlaamse Wetenschappelijke

Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg op 15 november 1996 aan de

KULeuven, Leuven, Garant, 1997, 9-15; A. ROUVROY, ,,Informations

geÂneÂtiques et assurance. Discussion critique autour de la position ,,pro-

hibitionniste'' du leÂgislateur belge'', J.T. 2000, 585-603; C. TROUET,

,,Wrongful birth en wrongful life: nieuwe risico's bij preconceptioneel

en prenataal onderzoek?'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 284-288;

Ð inzake klonering: S. en Y. OSCHINSKY, ,,L'interdiction du clonage d'eÃtres

humains'', J.T. 1998, 449-452;

Ð inzake het statuut van het embryo: C. HENNAU-HUBLET, ,,L'embryon

humain in vitro: aÁ quel titre s'en preÂoccuper?'' in Liber amicorum

Marie-TheÂreÁse Meulders-Klein, Brussel, Bruylant, 1998, 335-349;

N. MASSAGER, Les droits de l'enfant aÁ naõÃtre, Brussel, Bruylant, 1997;

Ð inzake zwangerschapsafbreking: G. BODIFEE, T. DEHAENE, C. DEVOGE-

LAERE, H. NYS en P. SCHOTMANS, Abortus na de wet, Leuven, Davids-

fonds, 1995; X. DIJON, ,,Baudouin Ier et l'enfant aÁ venir'' in Liber

amicorum Marie-TheÂreÁse Meulders-Klein, Brussel, Bruylant, 1998,

181-195; E. GULDIX, ,,Is embryoreductie bij een meerlingzwangerschap

strafbaar?'' in Liber Amicorum AndreÂ Prims, Reeks Recht en Gezond-

heidszorg, nr. 3, Gent, Mys en Breesch, 1995, 163-174;

Ð inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, lichaamsmate-

riaal of persoonsgegevens: F. BERRISCH, P. PALERMINI, J. STIEVENARD en

D. MOREAU, Protection du citoyen et expeÂrimentation meÂdicale, Eind-

rapport Onderzoeksprogramma Burger en Rechtsbescherming (1992-95)

in Reeks ,,Protection juridique du citoyen'', Brussel, Federale diensten

voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden, 1996;

S. CALLENS, ,,Nader gebruik van in ziekenhuizen bewaard lichaamsmate-

riaal voor onderzoek'', A. Hosp. 1995, afl. 3, 43-58, idem, Goed geregeld?

Het gebruik van medische gegevens voor onderzoek in Reeks Medisch

Recht, Antwerpen, Maklu, 1995 en idem ,,Vragen bij de toepassing van de

wet verwerking van persoonsgegevens in de gezondheidszorg'', T. Gez. /

Rev. Dr. SanteÂ 1995-96, 4-24; P. PALERMINI en M.-L. DELFOSSE, ,,L'expeÂ-

rimentation meÂdicale sur l'eÃtre humain. Propositions pour un cadre leÂgi-

slatif'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 333-344; G. VAN OVERWALLE,

,,Klinische proeven en volksgezondheid. Naar een herijking van het alge-

meen belang in het octrooirecht'', T.P.R. 2000, 899-961; X., Le devoir

d'expeÂrimenter, J.-N. MISSA (ed.), Brussel, De Boeck UniversiteÂ, 1996;

Ð inzake octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen: N. DENIES,

,,Regard critique sur la directive europeÂenne relative aÁ la protection

juridique des inventions biotechnologiques'', J.T. 2001, 537-543;

S. STERCKX, ,,Some ethically problematic aspects of the proposal for a

directive on the legal protection of biotechnological inventions'', E.I.P.R.

20(4), 123-128; G. VAN OVERWALLE, Octrooieerbaarheid van plantenbio-
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technologische uitvindingen, Brussel, Bruylant 1996, idem, The legal

protection of biotechnological inventions in Europe and in the United

States: current framework and future developments, technical and ethical

approach in Leuven Law Series nr. 10, Leuven, Universitaire Pers, 1997 en

idem, ,,Recente ontwikkelingen van octrooirecht'' in Recht in beweging,

Verslagboek van de 6
de
VRG-Alumnidag Leuven 12 maart 1999, Leuven,

K.U.Leuven, 1999, 96-103; X., Octrooirecht, ethiek en biotechnologie,

G. VAN OVERWALLE (ed.), Brussel, Bruylant, 1998;

Ð inzake orgaantransplantatie: I. BOONE, ,,Het wegnemen en transplan-

teren van organen volgens het Belgische recht'', T.P.R. 1996, 91-128;

T. BOURGOIGNIE, C. BERT en J. DEBLONDE, PreÂleÁvement et utilisation des

eÂleÂments et produits du corps humain, Eindrapport Onderzoeksprogram-

ma Burger en Rechtsbescherming (1992-95) in Reeks ,,Protection juri-

dique du citoyen'', Brussel, Federale diensten voor Wetenschappelijke,

Technische en Culturele aangelegenheden, 1996;

Ð inzake euthanasie: A. COOLSAET, ,,Een overzicht van de Belgische wets-

voorstellen inzake euthanasie'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1995-96, 262-271;

R. DALCQ, ,,A propos de l'euthanasie. ExposeÂ preÂsenteÂ aux commissions

reÂunies de la justice et des affaires sociales du SeÂnat'', T. Gez. / Rev. Dr.

SanteÂ 2000-01, 3-13; J. D'HAENENS, ,,Euthanasie: nood aan wetgeving?

Een antwoord vanuit rechtsfilosofisch standpunt'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ

1995-96, 272-277; D. HOLSTERS, ,,Euthanasie: een antwoord vanuit een

medisch-deontologisch standpunt'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1995-96, 278-

283; X. ,,Vragen over euthanasie'', N. Tijd. Pol. 1999, afl. 6, 3-54;

Ð inzake het Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van

Europa(1): A.-M. BAEKE, F. DEMEYERE en V. DE SAEDELEER, ,,Het

Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa:

enkele krachtlijnen'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 247-266; C. BYK,

,,Le consentement des personnes vulneÂrables aux soins et aÁ la recherche

et la Convention europeÂenne sur les droits de l'homme et la biomeÂdeci-

ne'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 267-278; C. GASTMANS, ,,De

betekenis van de Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde van de

Raad van Europa voor Commissies voor ethiek'', Hosp. 1998, 7-10;

C. HENNAU-HUBLET, ,,Le projet de Convention de BioeÂthique du Conseil

de l'Europe: l'espoir d'une protection eÂleveÂe des droits de l'homme'', T.

Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1995-96, 25-50; H. NYS, ,,Het Verdrag Mensen-

rechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa'', R.W. 1997-98,

666-674 en idem, ,,Conventie mensenrechten en biogeneeskunde binnen-

kort ondertekend?, A. Hosp. 1998, afl. 2, 89-92; S. en Y. OSCHINSKY, ,,La

Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la

biomeÂdecine'', J.T. 1997, 465-471; P. SCHOTSMANS, ,,Het advies van

het Belgisch Raadgevend ComiteÂ voor Bio-ethiek over de Conventie

'Mensenrechten en Biogeneeskunde' van de Raad van Europa'', A. Hosp.

(1) Tekst afgedrukt in T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 299.
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1997, afl. 3, 85-88; X., De Conventie Mensenrechten en Biogeneeskunde

van de Raad van Europa. Inhoud en gevolgen voor patieÈnten en hulp-

verleners in Reeks ,,Recht en geneeskunde'', H. NYS (ed.), Antwerpen,

Intersentia Rechtswetenschappen, 1998.

2. De wetgeving

3. Naast de rechtsleer laat ook de wetgever zich in biomedische aangelegen-

heden niet langer onbetuigd, al heeft hij de heetste ethische hangijzers

voorlopig ontweken en heeft hij veeleer marginaal gelegifereerd, meer nog

door middel van normen van publiekrecht dan van privaatrecht.

In dat kader manifesteert hij alleszins grote bekommernis voor het uitbouwen

van een doeltreffende persoonsbescherming.

De bescherming van de rechten van de persoon van wie lichaamsbestand-

delen worden afgenomen is b.v. aan de orde in de Wet van 22 maart 1999

betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken(2). Een

ontwerp van uitvoerend K.B. werd door de Ministerraad op 14 mei 2001

goedgekeurd.

Ook de Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescher-

ming van minderjarigen is gericht op persoonsbescherming. Zij betreedt

occasioneel het medisch terrein(3).

4. Van technische aard, maar toch zeer relevant voor de medische praktijk,

zijn de K.B.'s aangaande de programmatiecriteria, de erkenningsnormen en

de kwaliteitsbewaking met betrekking tot de centra voor medisch begeleide

voortplanting. Zij strekken ertoe de wildgroei in de sector tegen te gaan en de

kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen(4).

(2) B.S. 20 mei 1999, 1
ste

uitgave, zie hierover verder; M.N. VERHAEGEN, ,,La nouvelle loi

relative aÁ la proceÂdure d'identification par analyse ADN en matieÁre peÂnale. La recherche d'un

eÂquilibre entre l'inteÂreÃt de la recherche de la veÂriteÂ et la protection des droits de l'individu'', T.

Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1999-00, 255-265.

(3) Zie b.v. artikel 458bis nieuw Sw.; I. WATTIER, ,,La loi du 28 novembre 2000 relative aÁ la

protection peÂnale des mineurs'', J.T. 2001, 433-449.

(4) K.B. van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit

in de ziekenhuizen, B.S. 25 maart 1999, 9552, K.B. van 15 februari 1999 tot vaststelling van de

lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen,

gecooÈrdineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen van de wet op de

ziekenhuizen die op hen van toepassing zijn, B.S. 25 maart 1999, 9554, K.B. van 15 februari

1999 tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op het zorgprogram-

ma ,,reproductieve geneeskunde'', B.S. 25 maart 1999, 9555 en K.B. van 15 februari 1999

houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's ,,reproductieve genees-

kunde'' moeten voldoen om erkend te worden, B.S. 25 maart 1999, 2556; vgl. Ð buiten de in

dit overzicht beschouwde periode Ð de gelijklopende reglementering inzake de centra voor

menselijke erfelijkheid: K.B. van 14 december 1987 houdende vaststelling van de normen

waaraan de centra voor menselijke erfelijkheid moeten voldoen, B.S. 14 december 1987,

19516, gewijzigd door het K.B. van 25 januari 1989, B.S. 25 februari 1989, 3507, zie ook

B. Vl. Reg. van 3 mei 1995 betreffende de Centra voor menselijke erfelijkheid, B.S. 3 augustus

1995, 22570, gewijzigd bij de Besluiten van 17 december 1997, B.S. 29 januari 1998 en 23 juli

1998, B.S. 8 september 1998.

TPR 2001 1565



5. Verscheidene elementen wijzen erop dat de wetgever zich bewust is van

het belang van de bio-ethische materies en dat het hem menens is met de

regulering ervan ten gronde.

In de Senaat werd b.v. een Bijzondere Commissie voor bio-ethische pro-

blemen opgericht.

Op 20 oktober 1998 werd door de Commissie voor de volksgezondheid in de

Kamer van volksvertegenwoordigers een hoorzitting met professoren van

verscheidene universiteiten georganiseerd over overtollige embryo's.

De afgelopen jaren werden een reeks wetsvoorstellen ingediend, die een

wettelijk kader beogen te geven aan de praktijk van de medisch begeleide

voortplanting, hetmedisch-wetenschappelijk onderzoek, de toepassingen van

de genetica e.d.(5).

In de beschouwde periode zijn belangrijke vorderingen gemaakt op het stuk

van de regelgeving inzake euthanasie. Zij maakt het voorwerp uit van

verscheidene wetsvoorstellen, die in het parlement uitgebreid besproken en

geamendeerd zijn geworden. De Senaat heeft tevens een hoorzitting aan de

problematiek gewijd. De nieuwe regeling zal wellicht in de loop van 2001

goedgekeurd worden. Het voorbeeld van de Nederlandse wetgever, die als

eerste in de wereld euthanasie wist te decriminaliseren, werkt stimulerend,

(5) Zie o.a. het wetsvoorstel inzake sommige aspecten van de bioethiek ingediend door

P. MONFILS, Parl. St. Senaat 1995, nr. 1-37/1; het wetsvoorstel betreffende de verschillende

aspecten van de medisch ondersteunde voortplanting ingediend door H. CHANTRAINE, Parl. St.

Senaat 1996-97, nr. 1-533/1; het wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in

vitro ingediend door I. VAN KESSEL, Parl. St. Senaat 1997-98, nr. 1378/1; het wetsvoorstel

houdende verbod op het klonen van mensen en op ingrepen die wijzigingen in het genoom van

de afstammelingen beogen ingediend door J. MILQUET, Parl. St. Senaat 1997-98, nr. 1-877/1 en

hernomen op 7 oktober 1999, Parl. St. Senaat nr. 0157/001; het wetsvoorstel tot oprichting van

een Hoge Raad voor gezondheidsethiek en deontologie ingediend door N. MERCHIERS, Parl. St.

Senaat 1997-98, nr. 1-893/1; het wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze

van een kind om niet-medische redenen ingediend door W. VERREYCKEN en D. BUELENS, Parl.

St. Senaat 1998-99, nr. 1-1147/1; het wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo

in vitro ingediend door T. DETIENNE en F. LOZIE, Parl. St. Senaat 1998-99, nr. 1875/1; het

wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische

redenen ingediend door W. VERREYCKEN en R. RAES, Parl. St. Senaat 1999, nr. 2-62/1 (zie ook

het antwoord van M. COLLA op de parlementaire vraag van F. VAN DEN EYNDE, Hand.

Kamercomm. Volksgez. 10 november 1998); het wetsvoorstel betreffende het onderzoek op

embryo's ingediend door P. MONFILS, Parl. St. Senaat 1999, nr. 2-87/1; het wetsvoorstel met

betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro ingediend door P. MAHOUX, Parl. St. Senaat

1999, nr. 2-92/1; het wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro

ingediend door I. VAN KESSEL, Parl. St. Senaat 1999-00, nr. 2-114/1; het wetsvoorstel

betreffende de bescherming van proefpersonen bij medisch onderzoek ingediend door

P. MONFILS, Parl. St. Senaat 1999-00, nr. 2-222/1; het wetsvoorstel betreffende de bescherming

van embryo's in vitro ingediend door M. COLLA, Parl. St. Senaat 1999-00, nr. 2-321/1; het

wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro ingediend door M. GILKINET

en A.-M. DESCHEEMAEKER, Parl. St. Senaat B.Z. 1999, nr. 429/1 en het wetsvoorstel houdende

regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie

van gameten ingediend door I. VAN KESSEL, Parl. St. Senaat 1999-00, nr. 2-540/1.
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zodat verdere uitbreiding en verfijning van de eerste basiswetgeving ook in

BelgieÈ te verwachten valt(6).

Nog andere aspecten van de bio-ethiek dragen de belangstelling van de

parlementarieÈrs weg. Het Europees Parlement en de Raad van Ministers

van de Europese Gemeenschap namen resp. op 12 mei en 6 juli 1998 een

Richtlijn aan betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uit-

vindingen(7). De Richtlijn impliceert zorgvuldigheidsverplichtingen voor de

octrooiverlenende instanties en de octrooihouders in zoverre zij o.m. stelt dat

uitvindingen waarvan de commercieÈle exploitatie strijdig is met de openbare

orde of de goede zeden (de zgn. ethische clausule) van octrooieerbaarheid

uitgesloten zijn. Een in het Belgisch Parlement door M. WILLAME-BOONEN

ingediend voorstel van resolutie over de instelling van een moratorium op de

omzetting van de Richtlijn(8) heeft de implementatie ervan niet kunnen

tegenhouden. De Belgische wetgever heeft nadere invulling gegeven aan

de ethische clausule door in zijn voorontwerp van implementatiewet de

Belgische Octrooiwet van 28 maart 1984 derwijze te amenderen dat de

ontwikkeling van een uitvinding op basis van menselijke afnamen zonder

toestemming van de donor beschouwd wordt als strijdig met de openbare

orde en goede zeden. Het voorontwerp van wet werd door de Ministerraad

goedgekeurd op 14 juni 2001 en voor advies naar de Raad van State

gezonden.

Over de octrooieerbaarheid van recente biomedische uitvindingen consultere

men o.m. het overzicht van rechtspraak, dat bij gebrek aan (Belgische)

rechtspraak veeleer een overzicht van regelgeving en rechtsleer is, van

L. VAN BUNNEN, ,,Examen de jurisprudence (1996-2001). Brevets d'inven-

tion'', R.C.J.B. 2001, 205-248.

6. Een ondersteuning van het (toekomstig) wetgevend werk in BelgieÈ aan-

gaande bio-ethiek gaat uit van het in 1993 opgericht Raadgevend ComiteÂ

voor Bio-ethiek(9).

(6) Zie het voorstel van resolutie strekkende om informatie te verzamelen en een debat op

gang te brengen over de problemen die met het levenseinde te maken hebben ingediend door

R. LALLEMAND, Parl. St. Senaat 1995-96, nr. 1-322/1; wetsvoorstel betreffende de problemen

rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patieÈnten ingediend door

R. LALLEMAND en F. ERDMAN, Parl. St. Senaat 1998-99, nr. 1-1261/1; wetsvoorstel betreffende

de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patieÈnten ingediend

door P. MAHOUX en M. VANLERBERGHE, Parl. St. Senaat B.Z. 1999, nr. 2-10/1; wetsvoorstel op

de euthanasie ingediend door J. LEDUC, Parl. St. Senaat 1999-00, nr. 2-105/1; wetsvoorstel

houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend

levenseinde ingediend door H. VANDENBERGHE, Parl. St. Senaat 1999-00, nr. 2-160/1; wets-

voorstel betreffende de euthanasie ingediend door P. MAHOUX, J. LEDUC, P. MONFILS,

M. VANLERBERGHE, M. NAGY en J. DE ROECK, Parl. St. Senaat 1999-00, nr. 2-244/1.

(7) Richtlijn 98/44EG, P.B. L, 30 juli 1998, L 213/13-21.

(8) Parl. St. Senaat 1999-00, nr. 2-536/1.

(9) H. NYS, Van ethiek naar recht? Het Raadgevend ComiteÂ voor Bio-ethiek en de medisch-

ethische commissies in ziekenhuizen, Antwerpen, Maklu, 1995; S. CALLENS, ,,Het Raadgevend

ComiteÂ voor Bio-Ethiek'', Vl. Jurist 1996, afl. 4, 2-3.
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Dit ComiteÂ, dat advies verleent over de problemen, die voortvloeien uit het

onderzoek of de toepassingen ervan op het gebied van de biologie, de

geneeskunde en de gezondheidszorg, heeft in de periode van onderhavig

rechtspraakoverzicht adviezen uitgebracht betreffende de wenselijkheid van

een wettelijke regeling van euthanasie(10), betreffende het Verdrag Mensen-

rechten en Bio-Geneeskunde van de Raad van Europa(11), betreffende de

geslachtskeuze(12), betreffende de problematiek van anonieme bevallin-

gen(13), betreffende de juridische bescherming van bio-technologische uit-

vindingen(14), betreffende de ethische normen voor de optimalisering van

het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisa-

tie(15), betreffende de toegang tot de zorgverstrekking(16), betreffende de

problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen(17),

betreffende het levensbeeÈindigend handelen bij wilsonbekwamen(18), be-

treffende het reproductieve menselijke klonen(19), betreffende het wegne-

men van organen en weefsels bij gezonde levende personen met het oog op

transplantatie(20) en betreffende de juridische bescherming van biotechno-

logische uitvindingen(21).

Al de adviezen werden gepubliceerd in de periodiek van het Raadgevend

ComiteÂ voor Bio-ethiek m.n. Bioethica Belgica en zijn terug te vinden op het

Internet (http://www.fgov.be/bioeth).

7. Een belangrijke aanzet tot statenwetgeving op het stuk van de bio-ethiek

wordt gegeven door de Raad van Europa.

Op 16 november 1996 hechtte het ComiteÂ van Ministers van de Raad van

Europa zijn goedkeuring aan het Verdrag inzake de rechten van de mens en

de biogeneeskunde, dat een verbijzondering van het E.V.R.M. wil zijn op het

stuk van de bio-ethica. Het Verdrag werd op 4 april 1997 voor ondertekening

opengesteld. BelgieÈ is daar Ð ondanks de aansporing van de Senaat in zijn

resolutie van 9 juli 1998 betreffende het Verdrag van de Raad van Europa

inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde wat het onderzoek op

(10) Advies nr. 1 d.d. 12 mei 1997.

(11) Advies nr. 2 d.d. 7 juli 1997.

(12) Advies nr. 3 d.d. 17 november 1997.

(13) Advies nr. 4 d.d. 12 januari 1998.

(14) Advies nr. 5 d.d. 9 februari 1998.

(15) Advies nr. 6 d.d. 6 juni 1998.

(16) Advies nr. 7 d.d. 13 juli 1998.

(17) Advies nr. 8 d.d. 14 september 1998.

(18) Advies nr. 9 d.d. 22 februari 1999.

(19) Advies nr. 10 d.d. 14 juni 1999.

(20) Advies nr. 11 d.d. 20 december 1999.

(21) Advies nr. 12 d.d. 10 januari 2000.
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embryo's betreft(22) Ð niet toe overgegaan met de verantwoording dat de

eigen Belgische gezondheidswetgeving voorafgaandelijk op punt diende

gesteld te worden met het oog op de formulering van eventuele reserves

(artikel 36 Conventie) aangaande sommige verdragsbepalingen. Meer be-

paald kon in BelgieÈ geen levensbeschouwelijke overeenstemming bereikt

worden omtrent de verdragsrechtelijke bepalingen inzake ingrepen in het

menselijk genoom en wetenschappelijk onderzoek op embryo's. Daarom

werd advies gevraagd aan het Raadgevend ComiteÂ voor Bio-ethiek. De

regering begon aan de voorbereiding van een wetsontwerp inzake weten-

schappelijk onderzoek op embryo's en klonering. Ongeacht deze afzijdig-

heid van BelgieÈ is het Europees Verdrag sedert 1 december 1999 in werking

voor 6 van de 28 ondertekenende landen.

8. Vernoemenswaard in de sector van de medisch georieÈnteerde mensenrech-

ten is ook het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat op

7 december 2000 ondertekend en afgekondigd werd op de Europese Raad te

Nice door de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commis-

sie. Het Handvest verenigt in eÂeÂn tekst alle burgerlijke, politieke, economische

en sociale rechten van de Europese burger en van alle personen, die op het

grondgebied van de Unie verblijven. De codificatie berust meer in het bijzonder

op de fundamentele rechten en vrijheden erkend in het E.V.R.M., de grond-

wettelijke tradities van de lidstaten van de Unie, het Europees Sociaal Handvest

van de Raad van Europa en het Handvest van de sociale grondrechten van de

werknemers van de Europese Gemeenschap, naast andere internationale over-

eenkomsten, die door de Europese Unie of haar lidstaten zijn ondertekend. De

Europese instellingen verbinden er zich toe om bij elk optreden en in alle

beleidvoering van de Unie dit Handvest te eerbiedigen(23).

Voor wat het gezondheidsrecht betreft zijn van belang: de erkenning van het

recht op leven (artikel 2, 1.), de erkenning van het recht op fysieke en

psychische integriteit met o.a. de bekrachtiging van het informed consent-

beginsel, het verbod van het nastreven van winstbejag door middel van het

lichaam en zijn bestanddelen en het verbod van reproductieve klonering van

menselijke wezens (artikel 3), de erkenning van het recht op bescherming

van het priveÂ-leven (artikel 7), de bescherming van persoonsgegevens en de

erkenning van het recht op inzage van de betrokkenen (artikel 8), de erken-

ning van het recht op toegang tot sociale-zekerheidsvoorzieningen en sociale

diensten (artikel 34) en de erkenning van het recht op preventieve gezond-

heidszorg en op medische verzorging (artikel 35).

(22) Parl. St. Senaat 1997-98, nr. 1055/2.

(23) E. BRIBOSIA en O. DE SCHUTTER, ,,La Charte des droits fondamentaux de l'Union

europeÂenne'', J.T. 2001, 281-297; S. VAN DER JEUGHT, ,,De bescherming van de grondrechten

in de E.U.'', C.D.P.K. 2000, 444-455, i.h.b. 451 e.v.
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De bekrachtiging op supranationaal vlak van deze mensenrechten in de

gezondheidszorg is een bevestiging temeer van de waardevolheid van de

sinds kort aan het gezondheidsrecht toegevoegde patieÈntenrechten(24).

3. De rechtspraak

9. Het valt op dat de hoven en rechtbanken in BelgieÈ nog altijd gespaard

blijven van de bio-ethische contentieux. Als zij zich moeten uitspreken over

geschillen in het raakvlak van recht en medische wetenschap, betreffen deze

nagenoeg steeds de traditionele onderwerpen van gezondheidsrecht zoals de

informed consent (voorgelichte toestemming), het medisch beroepsgeheim,

de toegang tot het medisch dossier, het medisch deskundigenonderzoek e.d.

10. Een uitzondering, die geen echte uitzondering is, omdat de uitspraak wel

haar oorzaak vond in een bio-ethisch vraagstuk maar de rechter dit als

zodanig niet hoefde te beoordelen, is de beslissing van 4 juni 1996 van de

Jeugdrechtbank te Brussel(25). In dit vonnis oordeelt de rechter dat de volle

adoptie van een kind, dat met het genetisch materiaal van een vrouw en haar

echtgenoot verwekt werd bij de zus van de wensmoeder, voldoet aan de

wettelijke voorwaarden volgens welke de adoptie op wettige redenen moet

steunen en de betrokkene tot voordeel moet strekken. Ter motivering van zijn

beslissing voert de jeugdrechter aan dat de (draag)moeder instemt met de

geplande volle adoptie, dat de banden met de moederlijke grootouders na de

verbreking inherent aan de volle adoptie in een juridisch gewijzigde familie-

context herleven en dus bewaard blijven, dat het kind de genetische zoon van

de wensmoeder is (de wensvader had al erkend), dat het in het sociaal verkeer

reeds als haar zoon wordt beschouwd en dat het in het belang van het kind is

zijn juridische toestand te verduidelijken en feit en recht te verenigen.

(24) H. BROUNS, ,,Rechten van de patieÈnt: realiteit of illusie?'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-

98, 445-447; P. DEJONGHE, ,,Charter van de ziekenhuispatieÈnt. Implementatie in het zieken-

huis'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 400-404; R. LALLEMAND, ,,Droits du patient: eÂtat de la

doctrine et de la jurisprudence'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 441-444; H. NYS, ,,Rechten

van de patieÈnt in BelgieÈ. Juridische stand van zaken en poging tot verklaring'', T. Gez. / Rev.

Dr. SanteÂ 1997-98, 434-447; K. THEUNIS en W. VERCRUYSSEN, ,,Rechten van patieÈnten en

gebruikers in een stroomversnelling. Juridische kanttekeningen bij enkele recente initiatieven'',

Hosp. 1998, 59-63; T. VANSWEEVELT, ,,Rechten van de patieÈnt: de rol van de rechtspraak in

BelgieÈ'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 470-476; T. VANSWEEVELT, F. SWENNEN, J. TER

HEERDT, B. WEYTS en N. JEGER, ,,Het voorontwerp van wet ,,patieÈntenrechten'': een kritische

analyse'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 534-554; X., ,,De Verklaring van de Rechten van de

PatieÈnt'', T. Orde Gen. 1997, nr. 77, 5-27 (aangaande de Verklaring van Amsterdam van 1994

betreffende de bevordering van de rechten van de patieÈnt in Europa); X., Rapporten van het op

30-31 januari 1998 te Brussel gehouden Internationaal Symposium ,,Rechten van de patieÈnt:

realiteit of illusie?'' Ð gepubliceerd in T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 366-575 Ð

georganiseerd n.a.v. het Voorontwerp van wet ,,PatieÈntenrechten'' van voormalig minister

M. COLLA (van advies voorzien door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren, T. Orde

Geneesh., maart 1999, 19-22 en gepubliceerd in T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 503). Thans

heeft de huidige minister M. AELVOET een nieuw voorontwerp van wet klaar, dat quasi dezelfde

patieÈntenrechten bekrachtigt en reguleert.

(25) T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 124, noot E. MONTERO, ,,L'adoption conseÂcutive aÁ un

contrat de meÁre porteuse''.
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Hoewel de rechtsgeldigheid van de draagmoederovereenkomst in deze zaak

niet aan de orde was, laat de annotator van het vonnis toch niet na zijn scherpe

afkeuring, om morele en juridische redenen, over deze praktijk uit te spreken.

Desalniettemin kan hij zich met de stellingname van de rechter verzoenen: de

adoptie staat los van de rechtsgeldigheid van de draagmoederovereenkomst;

het kind is nu eenmaal geboren en de rechter heeft het in zijn belang en in

overeenstemming met de essentie van de adoptie de familiale haard geboden,

die het ontbeerde. Dit laatste gaat natuurlijk niet helemaal op, daar het kind ook

als afstammeling van zijn draagmoeder een juridische familie heeft.

11. In dezelfde zin is de verwekking van een kind door medisch begeleide

voortplanting een paar maal de achtergrond geweest van geschillen inzake

recht op contact (artikel 375bis B.W.) tussen de biologische moeder en de

lesbische meemoeder, maar hoefde de rechter geen uitspraak te doen over de

geoorloofdheid van de wijze van verwekking van het kind(26).

12. Het gebeurt niet vaak, maar soms krijgt de Raad van State met bio-

ethische vraagstukken te maken. Men herinnert zich de politieke impasse

waarin het land verzeild raakte, toen wijlen Koning Boudewijn I aan de

toenmalige eerste minister liet weten de Wet van 3 april 1990 betreffende de

zwangerschapsafbreking omwille van gewetensnood niet te zullen onderte-

kenen(27). Op 3 april 1990 gaven de in raad vergaderde ministers een

oplossing aan het gerezen staatsrechtelijk probleem door vast te stellen dat

de Koning tijdelijk in de onmogelijkheid was te regeren. Op 5 april 1990

oordeelde het parlement dat deze toestand een einde genomen had en kon het

politiek leven zijn normale gang hernemen. In zijn arrest van 15 juni 1994

werpt de Raad van State ambtshalve zijn onbevoegdheid op ten aanzien van

de beroepen tot nietigverklaring van het ministerraadsbesluit van 3 april

1990. Door op 5 april te verklaren dat de onmogelijkheid van de vorst om te

regeren, zoals vastgesteld door de in raad vergaderde ministers, een einde

had genomen, hebben de kamers, aldus de Raad van State, impliciet maar

zeker erkend dat de Koning in de onmogelijkheid was te regeren. Aangezien

deze beslissing niet van een administratieve overheid uitgaat, ontsnapt ze aan

de bevoegdheid van de Raad. De Raad voegt er nog aan toe dat het feit een

burger te zijn, die een wet afkeurt die aanleiding kan geven tot ethische

(26) Jeugdrb. Kortrijk 18 maart 1997, J.T. 1998, 731, noot N. MASSAGER, ,,L'inseÂmination

artificielle avec donneur au profit des femmes formant un couple homosexuel'', T. Gez. / Rev.

Dr. SanteÂ 1998-99, 245, noot N. COLLETTE-BASECQZ, ,,Utilisation des techniques de procreÂa-

tion meÂdicalement assisteÂe pour satisfaire le deÂsir d'enfant chez un couple homosexuel.

Questions eÂthiques et juridiques'', T.W.V.R. 1997, 91, noot J. TREMMERY, Journ. proc. 1997,

afl. 324, 16, noot L. VERSLUYS, Rev. trim. dr. fam. 1998, 687, noot Y. H. LELEU, ,,Le droit aux

relations personnelles et l'entretien de l'enfant aÁ l'eÂpreuve de la rupture d'un couple homo-

sexuel''; Jeugdrb. Mechelen 29 april 1998, A.J.T. 1998-99, 389, noot K. JACOBS, ,,Het

omgangsrecht van derden: een toepassing van artikel 375bis B.W. in een lesbische relatie''

(zie verder infra nr. 510).

(27) Zie naar aanleiding hiervan ook: X. DIJON, ,,Baudouin Ier et l'enfant aÁ venir'', in Liber

amicorum Marie-TheÂreÁse Meulders-Klein, Brussel, Bruylant, 1998, 181-195.
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controverse, niet het persoonlijk belang oplevert dat overeenkomstig artikel

19 R.v.St.-Wet moet voorhanden zijn om een beroep tot nietigverklaring

voor de afdeling administratie te kunnen indienen(28).

B. HET RECHT OP ZELFBESCHIKKING EN HET RECHT OP ONSCHENDBAARHEID VAN

HET LICHAAM

1. Informed consent(29)

a . To ep a s s i n g s g eb i e d e n moda l i t e i t e n

13. Sedert het eind van de 19
de
eeuw geldt als rechtsnorm dat een medische

handelingÐ naast de vereiste van een therapeutische indicatieÐ niet zonder

het voorafgaand akkoord van de patieÈnt mag worden uitgevoerd(30). In de

moderne theorie, die wil dat tussen arts en patieÈnt een privaatrechtelijke

behandelingsovereenkomst gesloten wordt, neemt de toelating van de patieÈnt

de vorm aan van een contractuele toestemming.

De vereiste van toestemming van de patieÈnt wordt geacht haar grondslag te

vinden in de zelfbeschikkingsbevoegdheid van het individu en in zijn nood

aan lichaamsintegriteit(31). De naderhand in diverse rechtsbronnen bekrach-

tigde subjectieve rechten op zelfbeschikking en onschendbaarheid van het

lichaam worden thans ingebed in het leerstuk van de persoonlijkheidsrech-

ten(32).

Minderjarigen genieten terzake dezelfde rechtsbekwaamheid als volwasse-

nen(33).

(28) R.v.St. 15 juni 1994, J.T. 1996, 7, noot M.-F. RIGAUX.

(29) Onder deze titel wordt alleen een overzicht gegeven van rechtspraak m.b.t. tekortkomin-

gen in de informatieverplichting van de arts. Andere medische fouten blijven buiten beschou-

wing. Onderhavig overzicht betreft immers het personen- en familierecht en analyseert in het

kader van het gezondheidsrecht slechts die vraagstukken, die tot aspecten van personen- en

familierecht kunnen teruggebracht worden zoals i.c. het recht op zelfbeschikking. De ordening

van de desbetreffende rechtspraak is een moeilijke zaak nu b.v. het recht op het lichaam tot de

diepere grondslag van de medische aansprakelijkheid behoort, maar Ð gekwalificeerd als

persoonlijkheidsrecht Ð ook onder die rubriek een plaats kan vinden.

(30) Voor een vernieuwende benadering van dit gegeven in relatie tot het strafrecht zie:

F. SWENNEN, ,,Juridische grondslagen voor de strafrechtelijke immuniteit van de geneesheer,

i.h.b. de vereiste van het therapeutisch oogmerk'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 3-21; zie

ook: R.O. DALCQ, ,,Evolution du droit en matieÁre d'information et de consentement des

patients'' in Liber amicorum J. Van Den Heuvel, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen,

1999, 413-428.

(31) T. VANSWEEVELT, ,,De privaatrechtelijke positie van de patieÈnt'', T.P.R. 1995, (1715-

1767) 1728, nr. 18 en La responsabiliteÂ civile du meÂdecin et de l'hoÃpital, Brussel, Bruylant,

1996, nrs. 205-208; H. NYS, La meÂdecine et le droit, Antwerpen, Kluwer, 1995, nr. 313.

(32) Zie verder; Y.-H. LELEU en G. GENICOT, ,,La maõÃtrise de son corps par la personne'', J.T.

1999, 589-600.

(33) N. COLETTE-BASECQ, S. DEMARS en M.-N. VERHAEGEN, ,,L'enfant mineur d'aÃge dans le

contexte de l'activiteÂ meÂdicale'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 166-184; zie over de

toestemming van minderjarigen in een medische behandeling ook: T. VANSWEEVELT,

F. SWENNEN, J. TER HEERDT, B. WEYTS en N. JEGER, ,,Het voorontwerp van wet ,,patieÈnten-

rechten'': een kritische analyse'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 539, nr. 30 e.v.
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14. De toestemmingsvereiste geldt niet alleen voor medische behandelingen,

maar ook voor medische onderzoeken(34). Het ongevraagd en buiten weten

van de betrokkene uitvoeren van een aidstest ter gelegenheid van een bloed-

onderzoek naar aanleiding van de aanwerving van een geneesheer-specialist in

opleiding in een O.C.M.W.-ziekenhuis wordt door de Arbeidsrechtbank te

Dendermonde bestempeld als strijdig met de medische plichtenleer temeer

daar de aanwerving in casu niet afhankelijk was gesteld van enig medisch

onderzoek. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 250.000F toege-

wezen(35).

15. Niettegenstaande het zelfbeschikkingsrechtÐ zoals de naam het zegt Ð

uit zijn aard een uitermate persoonlijk en individueel recht is, legt bepaalde

rechtspraak in het kader van de echtvereniging toch een gebonden uitoefe-

ning ervan op. Het Hof van Beroep te Luik is b.v. van oordeel dat een arts, die

een sterilisatie wil uitvoeren, de toestemming van de beide echtgenoten moet

bekomen. De levensgemeenschap, die de echtgenoten beogen, impliceert dat

een beslissing van sterilisatie een gemeenschappelijke beslissing behoort

zijn(36).

16. De toestemming tot een medische handeling kan zowel uitdrukkelijk

(mondeling of schriftelijk) gegeven worden als impliciet blijken uit de

context van de arts-patieÈntrelatie. Tot het bestaan van een stilzwijgende

toestemming mag niet lichtvaardig besloten worden. De veronderstelde toe-

stemming is slechts een zekere toestemming, wanneer nog andere feitelijke

elementen van de casus in die richting wijzen. Het gegeven dat een patieÈnt bij

een arts ,,in behandeling is'' kan niet aangezien worden als een stilzwijgende

toestemming voor gelijk welk onderzoek of gelijk welke therapie, zeker niet

wanneer de arts overgaat tot niet-alledaagse ingrepen met verstrekkende

gevolgen(37). Alleen de patieÈnt, die een arts raadpleegt voor een gebruike-

lijke, routinematige, ongevaarlijke en weinig invasieve medische handeling,

kan geacht worden hiervoor zijn stilzwijgende toestemming te verlenen(38).

(34) Bergen 11 januari 1999, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1999-00, 278, noot T. VANSWEEVELT,

,,Le deÂbiteur d'information, le lien de causaliteÂ et le consentement eÂclaireÂ''.

(35) Arbrb. Dendermonde 5 januari 1998, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 38, noot J. TER

HEERDT, ,,De geoorloofdheid van een ongevraagde hiv-test bij een aanstellingskeuring en de

gevolgen van een hiv-specifiek ontslag''.

(36) Luik 30 april 1998, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 139, noot T. VANSWEEVELT, ,,Un

revirement de jurisprudence: la charge de la preuve en matieÁre d'information meÂdicale''.

(37) Gent 11 maart 1992, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ, 1995-96, 54, noot T. VANSWEEVELT,

,,Civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor schade tengevolge van ,,extended

operations'' en verlies van het voortplantingsvermogen''.

(38) Vgl. artikel 3 van het voorontwerp van wet ,,patieÈntenrechten'' van voormalig minister

van Volksgezondheid M. COLLA, gepubliceerd in T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 503, dat de

term ,,ingrijpende handelingen'' gebruikte en daar tot spijt van bepaalde rechtsgeleerden

(T. VANSWEEVELT, F. SWENNEN, J. TER HEERDT, B. WEYTS en N. JEGER, ,,Het voorontwerp

van wet ,,patieÈntenrechten'': een kritische analyse'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 538,

nrs. 23-25) een exhaustieve opsomming van gaf.
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Het is aan de patieÈnt om desgevallend te bewijzen dat hij geen toestemming

heeft gegeven(39).

17. De patieÈnt oefent zijn zelfbeschikkingsrecht in alle vrijheid uit. Wanneer

een toxicomaan, gebruikmakend van zijn zelfbeschikkingsrecht, medische

verzorging weigert, kan hij niet om die reden geestesziek verklaard worden

en opgesloten worden in een psychiatrische instelling(40). Zulks kan alleen

wanneer bewezen is dat de weigering zelf het gevolg is van een ernstige

geestesaandoening, die de intellectuele vermogens aantast(41).

18. Opdat de patieÈnt met kennis van zaken zou kunnen beslissen of hij zich

aan de door de arts voorgestelde therapie wil onderwerpen, moet hij door

deze laatste uitvoerig voorgelicht worden over zijn kwaal (aard en prognose),

de mogelijke behandelingswijze(n) (modaliteiten, gevolgen, risico van mis-

lukking en complicaties) en de gevolgen van niet-behandeling.

De informatieverplichting rust op de arts, die de ingreep voorstelt en kan niet

afgewenteld worden op andere collega's, die voordien onderzoeken hebben

uitgevoerd(42). In het voorontwerp van wet ,,patieÈntenrechten'' van minister

M. COLLA werd de informatieverplichting van de artsen, tandartsen en

kinesitherapeuten uitgebreid tot de verpleegkundigen en paramedici, die

voor de handelingen onder hun bevoegdheid een zelfstandige wettelijke

informatieverplichting opgelegd kregen (artikel 2).

De verplichting voor de arts om de vrije en geõÈnformeerde toestemming van

de patieÈnt (informed consent) te verkrijgen is gebaseerd op de goede trouw

eigen aan de therapeutische relatie en de begeleidingsplicht, die op de arts

rust(43). Dat de informatieverplichting de uitdrukking is van de geest van

partnerschap waarin de medische verzorging moet aangeboden worden,

wordt mooi verwoord door de rechtbank te Nijvel: ,,Que ce devoir d'informa-

tion est eÂgalement un rempart fondamental contre la deÂrive qui consiste aÁ

privileÂgier les seules techniques meÂdicales toujours en progreÁs au deÂtriment

du dialogue singulier et de la confiance qui doit se nouer et se maintenir

entre le meÂdecin (ou l'eÂquipe meÂdicale) et le patient, qui guette d'avantage

les centres hospitaliers et qui aboutit aÁ faire du patient un objet plutoÃt qu'un

sujet de soins''(44).

(39) N. COLETTE-BASECQZ en M.-N. VERHAEGEN, ,,Le devoir d'information du meÂdecin et le

consentement libre et eÂclaireÂ du patient'', (noot onder Rb. Antwerpen 13 mei 1993 en Luik

20 oktober 1994), T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 189, nr. 12 e.v.

(40) Vred. Jumet 9 mei 2000, T.B.B.R. 2000, 462.

(41) Vred. Jumet 13 april 1999, T.B.B.R. 2000, 463.

(42) Rb. Antwerpen 13 mei 1993, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 190 geannoteerd door

N. COLETTE-BASECQZ en M.-N. VERHAEGEN, ,,Le devoir d'information du meÂdecin et le

consentement libre et eÂclaireÂ du patient'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 185.

(43) Over de informatieplicht in contractuele aangelegenheden in het algemeen zie: A. DE

BOECK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkom-

sten. Grondslagen, draagwijdte en sancties, Antwerpen, Intersentia, 2000.

(44) Rb. Nijvel 5 september 1995, R.R.D. 1995, 298.
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Alleen extreme hoogdringendheid, zwaarwichtige medische tegenindicaties

(de zgn. therapeutische exceptie) en de voorafgaande weigering van de

patieÈnt(45) kunnen de arts van zijn informatieverbintenis ontslaan(46). In

het voorontwerp van wet ,,patieÈntenrechten'' was de mogelijkheid inge-

bouwd de informatie niet aan de patieÈnt zelf maar aan een door hem

aangewezen vertrouwenspersoon mee te delen (artikel 2).

Over de therapeutische exceptie bestaat verschil van mening(47). In een

ruime benadering mag de arts elke informatie achterhouden, die de patieÈnt in

verwarring zou brengen of zou schaden. In een strengere benadering kan een

therapeutische exceptie maar worden aanvaard wanneer de informatiever-

strekking de patieÈnt in die mate van streek zou brengen of angst voor de

ingreep zou inboezemen dat hij niet meer tot normale besluitvorming in staat

is(48). Het moge duidelijk zijn dat het respect voor de persoon en de auto-

nomie van een in het recht als steeds mondiger aangeziene patieÈnt een strikte

interpretatie van het begrip ,,therapeutische exceptie'' oplegt(49).

19. De informatie over de risico's, waarmee de behandeling kan gepaard

gaan, is een heikel punt.

De rechtspraak ontzegt de informatieverplichting van de arts de algemene

draagwijdte, die minister M. Colla haar in zijn voorontwerp van wet ,,pa-

tieÈntenrechten'' (artikel 2) wou geven(50) en bepaalt dat de arts er enkel toe

gehouden is de patieÈnt op de hoogte te stellen van ernstige voorzienbare

risico's met een hoge frequentiegraad(51). Het Hof van Beroep te Antwerpen

maakt het de arts erg gemakkelijk door te beslissen dat de spontane rekana-

lisatie bij een sterilisatie van de man genoegzaam beschreven is in de medische

vakliteratuur en in vulgarisatieartikelen bestemd voor personen die minder

vertrouwd zijn met de medische wetenschap, opdat de arts niet aansprakelijk

kan gesteld worden voor het verzuim van mededeling van dit risico(52).

Volgens het Luiks Hof van Beroep moet de verstrekte informatie des te

uitgebreider zijn naarmate de ingreep minder dringend of noodzakelijk is en

(45) Het thans erkende recht op niet-weten; zie artikel 10, al. 2 van het Verdrag over de rechten

van de mens en de bio-geneeskunde van de Raad van Europa, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98,

299.

(46) Rb. Nijvel 5 september 1995, geciteerd; Brussel 29 maart 1996, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ

1998-99, 32, noot D. PHILIPPE.

(47) Voor een bespreking van de verschillende opvattingen zie: S. CALLENS, Goed geregeld?

Het gebruik van medische gegevens voor onderzoek, Antwerpen, Maklu, 1995, 538, nr. 418 e.v.

(48) Voor een toepassing van deze laatste visie zie: Gent 11 maart 1992, geciteerd.

(49) Vgl. T. VANSWEEVELT, noot onder Gent 11 maart 1992, geciteerd, 63, nr. 7.

(50) Zie de kritiek daarop van T. VANSWEEVELT, F. SWENNEN, J. TER HEERDT, B. WEYTS en

N. JEGER, l.c., 535, nrs. 4-6.

(51) Rb. Nijvel 5 september 1995, geciteerd; Brussel 29 maart 1996, geciteerd; Rb. Brugge

28 juni 1999, R.W. 2000-01, 101.

(52) Antwerpen 15 juni 1994, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 358, noot J. TER HEERDT, ,,Een

heropflakkering van de ,,Wrongful Pregnancy Claim'': enkele bedenkingen''.
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de patieÈnt minder lijdt onder de niet-uitvoering ervan(53). De informatie-

verplichting is bijzonder stringent wanneer de geplande ingreep ernstig is en

het voorwerp uitmaakt van wetenschappelijke controverse en bovendien

slechts een geringe kans op genezing verschaft waarbij de hypothese van

verslechtering van de kwaal niet uit te sluiten is(54).

Een interessante suggestie van de rechtsleer bestaat erin de term ,,ernstige

risico's'' te vervangen door de term ,,relevante risico's''. Deze laatste biedt

de mogelijkheid met verschillende factoren rekening te houden zoals de

frequentie van het risico, de ernst ervan en de persoon van de patieÈnt. Een

risico is dan relevant wanneer een redelijk persoon, geplaatst in dezelfde

omstandigheden als de patieÈnt, betekenis zou hechten aan dit risico om te

beslissen al dan niet toe te stemmen in de behandeling(55).

20. Het patieÈntenrecht op informatie heeft een ruimere draagwijdte dan het

krijgen van de informatie, die moet toelaten weloverwogen in een medische

handeling toe te stemmen of haar te weigeren(56). De informatieplicht van

de arts strekt zich ook uit tot de risico's, die de patieÈnt loopt bij een bepaalde

gedraging en/of levenswijze (b.v. informatie over de gevolgen van de niet-

naleving van een rookverbod of voedingsvoorschriften bij hartfalen, infor-

matie over de bijwerking van voorgeschreven medicatie...). Het gaat dan niet

meer om toestemmingsinformatie maar om gedragsinformatie.

De weigering van de patieÈnt om behandeld te worden ontslaat de arts niet van

de verplichting hem de nodige gedragsinformatie te geven. De informatie-

verplichting m.b.t. risicogedrag moet evenwel in redelijkheid worden beoor-

deeld en kan niet worden ingeroepen in gevallen waarin de patieÈnt zelf door

eigen ervaring en kennis reeds van de risico's op de hoogte is. De patieÈnt, die

b.v. weet dat hij aan epilepsie lijdt en dat aan die toestand risico's verbonden

zijn bij het besturen van een voertuig, heeft de wettelijke plicht zijn rijbewijs

in te leveren, tenzij hij het door de Wegverkeerswet vereiste getuigschrift

heeft bekomen na geneeskundig toezicht en geneeskundige schifting(57).

(53) Luik 30 april 1998, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 139, noot T. VANSWEEVELT, ,,Un

revirement de jurisprudence: la charge de la preuve en matieÁre d'information meÂdicale''; vgl.

J. TER HEERDT, ,,Een heropflakkering van de ,,Wrongful Pregnancy Claim'': enkele bedenkin-

gen'', (noot onder Antwerpen 15 juni 1994), geciteerd, 362, nr. 5.

(54) Rb. Antwerpen 13 mei 1993, geciteerd.

(55) T. VANSWEEVELT, F. SWENNEN, J. TER HEERDT, B. WEYTS en N. JEGER, l.c., 536, nr. 11;

B. WEYTS, ,,Drie knelpunten bij een verkeersongeval door plotse ziekte achter het stuur: de

informatieplicht van de arts, de lichaamsgeschiktheid van de bestuurder en overmacht'', (noot

onder Gent 30 maart 1998 en Antwerpen 31 maart 1998), T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 299,

nr. 3.

(56) H. NYS, ,,Rechten van de patieÈnt in BelgieÈ. Juridische stand van zaken en poging tot

verklaring'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 434-435.

(57) Gent 30 maart 1998 en Antwerpen 31 maart 1998, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99,

resp. 296 en 297, noot B. WEYTS, ,,Drie knelpunten bij een verkeersongeval door plotse ziekte

achter het stuur: de informatieplicht van de arts, de lichaamsgeschiktheid van de bestuurder en

overmacht''.
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21. De arts mag uit het feit dat de patieÈnt voldoende voorgelicht werd niet

meteen besluiten dat de toestemming van deze laatste verworven is. Ten

onrechte beslist de Nijvelse rechtbank dat het verstrekken van voldoende

informatie aangaande een ingreep waaraan voorzienbare en ernstige risico's

zijn verbonden een vermoeden van toestemming van de patieÈnt impliceert(58).

De patieÈnt moet de nodige tijd krijgen om de verstrekte informatie te ver-

werken. Wanneer hij pas voorgelicht wordt als hij reeds op de operatietafel ligt

en onder invloed is van premedicatie, kan zijn gebrek aan bezwaren tegen de

ingreep niet als een rechtsgeldige toestemming worden aangezien(59). Ook de

rechtbank te Antwerpen meent dat men de patieÈnt bij een niet-dringende

ingreep minstens een dag moet gunnen omÐ na voldoende voorlichting door

de specialistÐ de voor- en nadelen van de ingreep te kunnen besprekenmet de

huisarts in een neutraal milieu(60).

b . B ew i j s vo e r i n g

22. Naar het voorbeeld van een arrest van het Franse Hof van Cassatie d.d.

25 februari 1997(61) legt bepaalde recente rechtspraak de bewijslast van de

uitvoering van de informatieverbintenis bij de arts.

Het Hof van Beroep te Luik stelt in zijn reeds geciteerd arrest van 30 april

1998 formeel en onvoorwaardelijk dat de arts, die wettelijk en contractueel

tot een informatieverbintenis gehouden is, moet bewijzen dat hij de vrije en

voorgelichte toestemming van zijn patieÈnt bekomen heeft. Hij kan dit bewijs

leveren met alle middelen van recht, getuigen en vermoedens inbegrepen.

Het gebruik van gestandaardiseerde toestemmingsformulieren, die de patieÈnt

ter ondertekening worden voorgelegd Ð een nieuwe geplogenheid in veel

ziekenhuizen, vooral inzake medisch begeleide voortplanting en sterilisatie

Ð levert op zich nog niet het bewijs op van de geõÈnformeerde toestemming

van de patieÈnt, indien het document niet voldoende expliciet is en de erin

gebruikte terminologie te technisch is en moeilijk verstaanbaar is, in het

bijzonder Ð zoals in casu Ð voor een buitenlander.

Het Hof van Beroep te Antwerpen treedt in een arrest van 22 juni 1998 de Luikse

rechtspraak bij, maar is genuanceerder waar het de bewijslast laat afhangen van

de risico's en het al dan niet gebruikelijk karakter van de medische ingreep: zijn

de risico's zwaarwichtig en is de ingreep weinig gebruikelijk, dan draagt de arts

de last van het bewijs van de geõÈnformeerde toestemming van de patieÈnt(62).

(58) Rb. Nijvel 5 september 1995, geciteerd.

(59) Gent 11 maart 1992, geciteerd.

(60) Rb. Antwerpen 13 mei 1993, geciteerd.

(61) T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 337, noot J.-L. FAGNART, ,,La charge de la preuve en

matieÁre d'information''; vgl. buiten het bestek van dit overzicht reeds Rb. Kortrijk 3 januari

1989, R.W. 1988-89, 1171, verwijzende noot en Rb. Antwerpen 26 februari 1992, T.B.B.R.

1993, 401.

(62) T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 144 en R.W. 1998-99, 544, noot H. NYS, ,,Bewijslast van

de informatieplicht van de arts jegens de patieÈnt''.
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Op dezelfde wijze tempert de rechtbank van Nijvel in het aangehaalde vonnis

van 5 september 1995 (geciteerd), waarin ze ten onrechte het vervullen van

de informatieverplichting associeert met het bestaan van de toestemming van

de patieÈnt, het voordeel dat voor de arts uit dit automatisme voortvloeit met

een verschuiving van de bewijslast te zijnen nadele.

Ook het voorontwerp van wet ,,patieÈntenrechten'' voorzag in bewijslastom-

kering: de arts moest aantonen dat hij de relevante informatie had verstrekt

en dat hij de toestemming van de patieÈnt had bekomen (artikel 3).

23. Andere uitspraken houden het bij de traditionele zienswijze dat de arts

zich mag beroepen op het vermoeden van voldoende informatie. Het behoort

dan aan de patieÈnt dit vermoeden te weerleggen door aan te tonen dat hij niet

voldoende werd voorgelicht of Ð zo de benodigde informatie toch werd

verstrekt Ð dat hij niet in de ingreep heeft toegestemd(63).

Dat het voor de patieÈnt geen sinecure is een dergelijk onbepaald negatief

bewijs te leveren komt in deze niet in rekening. Alleen in het reeds aange-

haalde arrest van 29 maart 1996 van het Hof van Beroep te Brussel geniet dit

probleem enige aandacht, maar wordt er overheen gestapt met de overweging

dat de rechter bij een negatief bewijs mag genoegen nemen met het aantonen

van de waarschijnlijkheid van de tekortkoming in plaats van de zekerheid

ervan. Alleszins is het volgens het hof niet van aard een omkering van de

bewijslast te verantwoorden(64).

24. De juridische grondslag voor deze uiteenlopende standpunten blijkt een

moeilijke aangelegenheid te zijn. In de uitspraken zelf wordt er niet altijd op

ingegaan. De annotatoren zijn iets zorgvuldiger.

Hoekstenen zijn de artikelen 870 Ger. W. en 1315 B.W. Overeenkomstig

artikel 870 Ger. W. draagt iedere partij de bewijslast van de feiten die zij

aanvoert. De bewijslast bij de patieÈnt leggen staat voor een toepassing van

het eerste lid van artikel 1315 B.W. volgens welk hij die de uitvoering van

een verbintenis vordert het bestaan ervan moet bewijzen, wat de bevestiging

is van het adagium actori incumbit probatio. De bewijslast opdragen aan de

arts stemt overeen met het bepaalde in artikel 1315, tweede lid B.W.: wie

beweert bevrijd te zijn moet bewijzen dat hij zijn verbintenis heeft uit-

(63) Antwerpen 15 juni 1994, geciteerd; Luik 20 oktober 1994, J.L.M.B. 1997, 1075, noot

L. VAN GOSSUM en T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 182, noot N. COLETTE-BASECQZ en M.-

N. VERHAEGEN, ,,Le devoir d'information du meÂdecin et le consentement libre et eÂclaireÂ du

patient'' (impliciet); Antwerpen 18 februari 1997, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 341;

Antwerpen 21 februari 1997, R.W. 1997-98, 1078, noot H. NYS, ,,'Informed consent': wie

draagt de bewijslast?''; Rb. Brussel 21 december 1998, R.W. 1998-99, 1357, noot H. NYS, ,,De

verklaring van opname in het ziekenhuis en de toestemming in een medische behandeling'' en

Rb. Brugge 28 juni 1999, geciteerd, waar de rechter de geringe ernst en de zeldzaamheid van

het risico dat zich in casu gerealiseerd had in zijn motivering betrekt om de informatieplicht

van de arts te relativeren en de bewijslast ervan naar de patieÈnt toe te schuiven.

(64) Anders: J. TER HEERDT, ,,Een heropflakkering van de ,,Wrongful Pregnancy Claim'':

enkele bedenkingen'', (noot onder Antwerpen 15 juni 1994), geciteerd, 365, nr. 8.
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gevoerd of reus in excipiendo fit actor. In dit laatste geval krijgt de informa-

tieverplichting het karakter van een resultaatsverbintenis, waarbij de patieÈnt

slechts moet aantonen dat het te verwachten resultaat niet bereikt werd, opdat

vermoed zou worden dat de tegenpartij haar verbintenis niet is nagekomen.

Sommigen gooien het over een heel andere boeg en zoeken hun motivering

in het strafrecht. Wanneer een arts zonder de vereiste toestemming een

ingreep uitvoert waardoor schade wordt toegebracht aan de fysieke integriteit

van zijn patieÈnt, maakt hij zich schuldig aan het opzettelijk toebrengen van

lichamelijk letsel (artikel 392 Sw.). Het strafrechtelijk vermoeden dat de

beklaagde onschuldig is zolang zijn schuld niet bewezen is (artikel 6

E.V.R.M.) zou ook gelden indien voor de burgerlijke rechter een eis inge-

steld wordt wegens een feit dat een misdrijf uitmaakt, zodat de bewijslast

toch op de patieÈnt rust. Als de arts dus voorhoudt zijn patieÈnt op voldoende

wijze voorgelicht te hebben en deze bewering niet door andere elementen

van de zaak onwaarschijnlijk wordt gemaakt, behoort het aan de patieÈnt aan

te tonen dat de informatieverbintenis niet behoorlijk werd nagekomen(65).

25. Het spreekt voor zich dat over de beschouwde problematiek het laatste

woord nog niet gezegd is. In ieder geval is de verschuiving van de bewijslast

naar de arts een belangrijke tegemoetkoming aan de patieÈnten, die in de

verzorgingsrelatie toch nog steeds de zwakste partij zijn en zich bij medische

tekortkomingen vaak voor zware, zelfs onoverkomelijke bewijsproblemen

geplaatst zien(66). Het ware wenselijk dat de nieuwe evolutie in de recht-

spraak de artsen ertoe zou aanzetten, in hun belang maar ook in dat van hun

patieÈnten, in het medisch dossier een schriftelijk bewijs bij te houden van de

inhoud van de verstrekte informatie en van de daaropvolgende toestemming.

Anderen vrezen dan weer dat de artsen hun door ziekte of letsel weerloos

gemaakte patieÈnten onder druk zullen zetten om hen het bevrijdend operatie-

formulier te doen ondertekenen(67). Toestemmingsformulieren mogen het

noodzakelijk gesprek tussen artsen en patieÈnten zeker niet vervangen(68).

26. Naast het bewijs van de fout moet het causaal verband tussen een

gebrekkige informed consent en de geleden schade worden bewezen.

Het moet worden betreurd dat het voorontwerp van wet ,,patieÈntenrechten''

met geen woord over deze aansprakelijkheidsvoorwaarde repte. Ook de recht-

banken verzuimen soms het bewijs van de causaliteit expliciet te controleren.

(65) J.-L. FAGNART, noot onder Cass. fr. 25 februari 1997, geciteerd, p. 339-340 en ,,Charge de

la preuve et responsabiliteÂ meÂdicale'' in MeÂlanges offerts aÁ Pierre Van Ommeslaghe, Brussel

Bruylant, 2000, 91-113, l.c. 106, nr. 25.

(66) Zie daaromtrent: T. VANSWEEVELT, ,,De huidige situatie inzake vergoeding van medische

ongevallen'' in Aansprakelijkheid en medische ongevallen. ResponsabiliteÂ et accidents meÂdi-

caux, Reeks Recht en Gezondheidszorg nr. 4, Gent, Mys & Breesch, 1996, 3, nr. 4 e.v.

(67) R.O. DALCQ, ,,Consentement et information du patient. AcceÁs au dossier meÂdical'', T.

Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 478.

(68) Vgl. T. VANSWEEVELT, F. SWENNEN, J. TER HEERDT, B. WEYTS en N. JEGER, l.c., 539,

nr. 27.
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De rechtspraak maakt voorlopig geen aanstalten om de omkering van de

bewijslast aangaande de fout door te trekken naar het causaal verband. Mocht

deze stap in de toekomst toch worden gezet, dan zal op de artsen niet alleen

meer een vermoeden van fout maar zelfs een vermoeden van aansprakelijk-

heid rusten.

Zolang de bewijslast bij de patieÈnt ligt, moet deze aantonen dat hij van de

ingreep zou hebben afgezien als hij wel volledig ingelicht was geweest(69).

Ook deze bewijsvoering kan moeilijk zijn(70). Het Hof van Beroep te Gent

doet in zijn uitspraak van 11 maart 1992 (geciteerd) een objectieve toetsing

door zich de vraag te stellen wat een redelijk persoon in dezelfde situatie

geplaatst als de patieÈnte zou beslist hebben, maar past zijn toetsing toch in in

de specifieke omstandigheden van de betrokken patieÈnte m.n. het feit dat de

in casu onrechtmatig uitgevoerde sterilisatie niet levensnoodzakelijk was,

dat er behandelingsalternatieven bestonden en dat de vrouw in kwestie nog

een kinderwens had.

Wanneer de rechtscolleges zouden beslissen het tegenbewijs van een ver-

moed causaal verband aan de arts op te dragen, zal de arts, die er niet in slaagt

te bewijzen dat hij zijn informatieverplichting behoorlijk is nagekomen, nog

kunnen trachten aan te tonen dat dit causaal verband ontbreekt omdat de

patieÈnt ook in de ingreep zou toegestemd hebben indien hij wel alle nodige

informatie zou gekregen hebben(71).

2. Extended operations

27. De toestemming van de patieÈnt is specifiek en geldt slechts voor een

welbepaalde ingreep. In bepaalde omstandigheden zou een al te strikte

interpretatie van deze regel de patieÈnt echter kunnen schaden. Wanneer de

arts ter gelegenheid van de uitvoering van een overeengekomen ingreep,

waarbij de patieÈnt onder anesthesie verkeert, vaststelt dat een bijkomende

interventie geboden is, rijst de vraag of hij de uitbreiding van de initieÈle

toestemming van de patieÈnt tot deze nieuwe handeling voor verworven mag

houden dan wel of hij de patieÈnt, na zijn ontwaken, om een nieuw aanvullend

akkoord moet vragen. Het gaat er dus om een keuze te maken tussen het

relativeren van het zelfbeschikkingsrecht van de patieÈnt en het vermijden van

de narcoserisico's van een nieuwe interventie. Dit is de problematiek van de

zgn. extended operations. Zij is in de Belgische rechtspraak maar zelden aan

de orde.

In de rechtsleer staan twee opvattingen tegenover elkaar. In een pragmatische

opvatting wordt geaccepteerd dat de arts, zonder dat een noodtoestand hoeft

aanwezig te zijn, zelfstandig tot een zinvolle uitbreiding of wijziging van het

overeengekomen operatieplan mag overgaan, indien dit redelijkerwijze in

(69) Bergen 11 januari 1999, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1999-00, 278, noot T. VANSWEEVELT,

,,Le deÂbiteur d'information, le lien de causaliteÂ et le consentement eÂclaireÂ''.

(70) Zie b.v. Rb. Nijvel 5 september 1995, geciteerd.

(71) T. VANSWEEVELT, noot onder Luik 30 april 1998, geciteerd, 144, nr. 6.
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het belang is van de patieÈnt. Een meer strikte opvatting wenst het zelf-

beschikkingsrecht te allen tijde gerespecteerd te zien en laat een wijziging

van het operatieplan enkel toe in geval van noodtoestand. Alleen wanneer de

verwezenlijking van een belangrijk rechtsgoed noodzakelijkerwijze de op-

offering van een ander Ð lager te waarderen Ð rechtsgoed vergt, kan de

verzorgingsverplichting het winnen van de toestemmingsverplichting. De

dreiging van onmiddellijke ernstige schade wordt met de notie ,,noodtoe-

stand'' gelijkgesteld(72).

In een boven reeds aangehaald arrest van 11 maart 1992 maakt het Hof van

Beroep te Gent toepassing van de beide theorieeÈn, waar het toelaat dat de arts

tijdens de uitvoering van een afgesproken zwangerschapsafbreking op de

persoon van een patieÈnte met de ziekte van Hodgkin tevens de appendix

verwijdert steunend op de stilzwijgende toestemming en het belang van de

patieÈnte, maar waar het de arts veroordeelt wegens opzettelijke slagen en

verwondingen voor een gelijktijdige sterilisatie die, bij gebreke aan hoog-

dringendheid, niet door een noodtoestand wordt gerechtvaardigd.

C. HET RECHT OP DISCRETIE IN DE MEDISCHE SFEER

1. Het medisch beroepsgeheim

28. PatieÈnten, die medische verzorging behoeven, dienen daarbij een deel

van hun privacy prijs te geven. Als zij er dan niet kunnen op rekenen dat wat

zij de zorgverlener vertellen of wat deze bij hen vaststelt niet aan derden

wordt meegedeeld, zou zulks hen ervan kunnen weerhouden een beroep te

doen op de noodzakelijke medische zorgen. Uiteindelijk zou deze houding

een nadelige weerslag kunnen hebben op de globale volksgezondheid. Het

medisch beroepsgeheim verwezenlijkt bijgevolg tegelijk een individueel

belang Ð nl. de patieÈnt toelaten zich in volle vertrouwen tot een zorgver-

strekker te wenden Ð en het algemeen gezondheidsbelang. Dit laatste facet

verklaart waarom het beroepsgeheim strafrechtelijk gesanctioneerd wordt

(artikel 458-458bis Sw.) en van openbare orde is(73).

(72) T. VANSWEEVELT, ,,De privaatrechtelijke positie van de patieÈnt'', l.c., 1728, nr. 18 e.v.

(73) Over het medisch beroepsgeheim: T. BALTHAZAR, ,,Het beroepsgeheim in de jeugd-

gezondheidszorg'' in X., Juridische en deontologische aspecten van de jeugdgezondheidszorg,

Verslagboek van de studiedag georganiseerd door de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging

voor Jeugdgezondheidszorg op 15 november 1996 aan de KULeuven, Leuven, Garant 1997,

39-43; F. DEWALLENS, ,,Beroepsgeheim en aansprakelijkheid van de MST-equipe'' in X.,

Juridische en deontologische aspecten van de jeugdgezondheidszorg, o.c., 45-55;

D. LYBAERT, ,,Secret professionnel et assistance aux victimes'', Vigiles 1996, afl. 4, 16-20;

X., Het beroepsgeheim in de zorgverleningssector. Een confrontatie tussen recht en praktijk in

Reeks ,,Recht en Geneeskunde'', H. NYS (ed.), Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen,

1998; buiten de medische sector zie ook: N. HUSTIN-DENIES, ,,Le secret professionnel des

meÂdiateurs familiaux et des conseillers conjugaux'', J.T. 1998, 129-138; Arbitragehof nr. 26/

96, 27 maart 1996, B.S. 18 april 1996, 9167, R.W. 1996-97, 427, met verwijzing naar

R. DEVLOO, ,,Het beroepsgeheim van de accountant na het arrest van het Arbitragehof van

27 maart 1996'', R.W. 1996-97, 422.
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29. Hoewel de bekrachtiging van het beroepsgeheim een element is in de

juridische bescherming van de private levenssfeer(74), wordt zij in de

Belgische rechtspraak en rechtsleer doorgaans niet als dusdanig bekeken,

zelfs niet sedert de ontwikkeling van het leerstuk van de persoonlijkheids-

rechten. Het beroepsgeheim blijft een materie, die volledig ingekapseld is in

het medisch recht en die Ð ongeacht zijn individueel-patieÈntbeschermend

karakter Ð veelal meer in verbondenheid tot de arts dan tot de patieÈnt

benaderd wordt.

De relatie met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer treedt ander-

zijds wel op de voorgrond wanneer geschillen m.b.t. het beroepsgeheim op

grond van het E.V.R.M. voorgelegd worden aan het Hof voor de Rechten van

de Mens. In een arrest van 25 februari 1997 bevestigt het Straatsburgse Hof

dat het respect voor het confidentieel karakter van gezondheidsgegevens

essentieel is zowel voor de bescherming van het individueel privacybelang

van patieÈnten als voor het algemeen belang, m.n. het behoud van het ver-

trouwen van de bevolking in het medisch korps en in de gezondheidsdien-

sten(75). Het Hof wijst erop dat lidstaten de plicht hebben om het recht van

patieÈnten op geheimhouding, met inbegrip van het zwijgrecht van artsen, te

beschermen en te eerbiedigen(76). Dit geldt vooral voor seropositiviteit,

omdat verkeerd gebruik van die informatie ernstige gevolgen kan hebben

voor de betrokkene op familiaal, sociaal en professioneel vlak(77).

30. Overeenkomstig de incriminatievoorwaarden van artikel 458 Sw. is van

een inbreuk op het medisch beroepsgeheim slechts sprake, wanneer de

zorgverstrekker bewust ruchtbaarheid geeft aan geheimen, die hem uit

hoofde van zijn staat of beroep zijn toevertrouwd. Informatie, die de zorg-

verlener buiten zijn beroepsuitoefening om vernomen heeft, valt niet onder

de geheimhoudingsverplichting.

Aldus weigert het Hof van Cassatie de beslissing van de feitenrechter te

verbreken, die geoordeeld heeft dat, wanneer iemand een arts of apotheker

aanspreekt niet om als patieÈnt of consultant geholpen te worden maar om

door middel van de tussenkomst van de arts of apotheker een misdrijf te

plegen (i.c. het zich verschaffen van verdovende middelen), deze laatste niet

gesanctioneerd kan worden wegens miskenning van het beroepsgeheim,

indien hij aangifte doet van de door verzoeker begane strafbare feiten (i.c.

(74) T. DOURAKI, ,,Le secret meÂdical en tant qu'eÂleÂment de la vie priveÂe du malade, face aux

progreÁs de l'informatique: l'approche eÂthique et juridique europeÂenne'' in X., Les hommes et

l'environnement. Quels droits pour le vingt-et-unieÁme sieÁcle? Etudes en hommage aÁ Alexandre

Kiss, M. PRIEUR en C. LAMBRECHTS (ed.), Parijs, Frison-Roche, 1998, 147-164.

(75) Zie ook: S. CALLENS, Goed geregeld? Het gebruik van medische gegevens voor onder-

zoek, Antwerpen, Maklu, 1995, 166 e.v.

(76) Zie ook: A. HENDRIKS, ,,Confidentiality, testimonial privilege and patients' right to

secrecy under the ECHR'', Eur. J. Health Law 1997, 123.

(77) Hof Mensenrechten, arrest Z. / Finland van 25 februari 1997, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ

1997-98, 314, noot S. CALLENS, ,,De bekendmaking van gezondheidsgegevens door het gerecht

aan de pers''.
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valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken, diefstal en bezit van

verdovende middelen)(78).

Uit de vroegere rechtspraak van het Hof van Cassatie was reeds naar voor

gekomen dat de arts, die kennis krijgt van een misdrijf omdat hij geroepen

wordt de (mede)dader ervan te verzorgen, geen inbreuk op het beroeps-

geheim begaat, indien hij de schuilplaats van de betrokkene aan de bevoegde

overheid kenbaar maakt en dit wegens de noodtoestand waarin hij geplaatst

wordt(79). Deze situatie verschilt echter van die waar de overtreder zich niet

voor verzorging tot de arts wendt, maar enkel en alleen om zijn medewerking

te bekomen voor het plegen van het misdrijf zelf en waar evenmin sprake kan

zijn van schending van het beroepsgeheim.

De annotator van het cassatiearrest van 16 december 1992 waarschuwt er

nochtans voor dat uit deze rechtspraak niet algemeen mag afgeleid worden

dat de beoefenaar, die om deelneming aan een misdrijf wordt verzocht, nooit

door het beroepsgeheim kan gehouden zijn. Het is immers mogelijk dat de

arts binnen het kader van zijn beroepsuitoefening gevraagd wordt aan een

misdrijf mee te werken (b.v. om een medische dienst te verschaffen, die

verder gaat dan wat wettelijk toegelaten of geboden is). In dat geval wordt de

beroepsbeoefenaar wel geraadpleegd als noodzakelijk confident en blijft de

geheimhoudingsplicht onverkort bestaan ook voor de feiten waarvan hij

zodoende kennis heeft gekregen(80). Toch dient tegen deze bedenking

aangevoerd te worden dat ook in die situatie de hypothese van noodtoestand

denkbaar blijft en de arts zich alleszins zelf aan strafbare feiten schuldig

maakt, wanneer hij op het verzoek ingaat en de verboden dienst levert.

Bovendien kan de situering van het verzoek in of buiten de beroepsuit-

oefening van de betrokken arts een moeilijke feitelijke aangelegenheid zijn

zoals blijkt uit het meningsverschil terzake in onderhavige zaak tussen de

rechter in eerste aanleg en de rechter in hoger beroep.

In ieder geval wordt met dit cassatiearrest impliciet een veeleer beperkte

invulling gegeven aan het incriminatiebestanddeel ,,geheimen''. Een derge-

lijke interpretatie wijkt af van de ruime omschrijving door de artikelen 56 en

57 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer volgens welke het beroeps-

geheim niet alleen slaat op wat de patieÈnt aan de geneesheer heeft gezegd of

hem heeft toevertrouwd maar tevens op al wat de arts weet of ontdekt heeft

ten gevolge van eigen of aangevraagde onderzoekingen en op al wat hij

gezien, gehoord, vernomen, vastgesteld, ontdekt of opgevangen heeft tijdens

of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn beroep.

(78) Cass. 16 december 1992, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 25, noot D. FRERIKS, ,,De

aangifte van misdrijven en het medisch beroepsgeheim''.

(79) Zie het vorig overzicht van rechtspraak, T.P.R. 1994, 2083, nr. 13.

(80) D. FRERIKS, l.c., 28, nr. 6.
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31. Het verbod tot bekendmaking aan de gerechtelijke overheid, dat in het

medisch beroepsgeheim besloten ligt, strekt zich niet uit tot de feiten waar-

van de patieÈnt het slachtoffer is geweest.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling te Luik stelt terecht geen schending

van het beroepsgeheim vast in hoofde van de psychologe, die van een moeder

vernomen heeft dat haar kinderen mishandeld werden en aangifte van het

misdrijf doet bij het gerecht, omdat de psychologe de vermoedelijke dader

niet als consultant of patieÈnt ontvangen heeft. Deze openbaring van private

informatie kan niet de nietigheid van het strafonderzoek en van de vervolging

tot gevolg hebben. Het beroepsgeheim strekt immers tot bescherming van

degene, die zich aan de hulpverlener heeft toevertrouwd en kan niet inge-

roepen worden door de degene die zich aan de patieÈnt vergrepen heeft(81).

Wanneer een klinisch psychologe een gezinsbegeleidster, die zelf niet tot een

beroepsgeheim gehouden is, per brief gegevens verstrekt omtrent een kind,

dat bij pleegouders verblijft, maar ter gelegenheid van bezoeken aan zijn

natuurlijke ouders seksueel misbruikt wordt, schendt de psychologe haar

beroepsgeheim. Deze brief, die ter griffie werd neergelegd en de gedeelten

van de verklaring van de gezinshelpster tegenover de gerechtelijke politie,

die op deze brief steunen, mogen dan ook niet in aanmerking worden

genomen bij de beoordeling van de schuld van de beklaagde(82).

32. Uit wat voorafgaat volgt dat informatie door de politie ingezameld bij

medische hulpverleners niet kan worden aangewend tot bewijs van een

tenlastelegging in strafzaken, omdat dergelijke inlichtingen in beginsel ver-

kregen worden met schending van het medisch beroepsgeheim. Alleen een

noodtoestand rechtvaardigt de opheffing van de zwijgplicht(83). De straf-

vordering, die steunt op de schending van het medisch beroepsgeheim, is

dan ook nietig.

33. Naar algemeen wordt aangenomen eindigt de verplichting tot geheim-

houding van medische informatie niet bij het overlijden van de patieÈnt(84).

Dit is correct voorzover het beroepsgeheim gesitueerd wordt buiten de

context van de persoonlijkheidsrechten en als een verplichting van de arts

wordt beschouwd. Geplaatst in het licht van de persoonlijkheidsrechten,

evenwel, verdwijnt in hoofde van de patieÈnt zelf het recht op geheimhouding

tegelijk met de beeÈindiging van zijn juridische persoonlijkheid, maar zijn

zijn nabestaanden, voorzover de verdere bewaring van het geheim van be-

(81) K.I. Luik 25 januari 1996, J.L.M.B. 1996, 666.

(82) Antwerpen 14 oktober 1997, R.W. 1998-99, 194, noot A. VANDEPLAS, ,,Over het beroeps-

geheim''.

(83) D. MATTHEEUWS, M. GUILLEMIN en A. LUYCKX, ,,Le recueil d'informations par les

services de police aupreÁs des services d'aide medicale'', Vigiles 1996, afl. 2, 10-15 en T.

Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1995-96, 352-357.

(84) K.I. Gent 10 mei 1996, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 275, noot.
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lang is voor de bescherming van zijn nagedachtenis, gerechtigd de bestendi-

ging van de geheimhoudingsverplichting in eigen naam te vervolgen.

Na het overlijden van de patieÈnt dient daarenboven rekening gehouden te

worden met de rechtmatige aanspraken, die derden (nabestaanden en ande-

ren) in eigen belang laten gelden.

34. Het is meer bepaald in de verzekeringssector, in het bijzonder m.b.t.

persoonsverzekeringen zoals de levensverzekering, dat de belangen van

derden bij informatie over de overlijdensomstandigheden van een persoon

vaak aan de orde komen: de begunstigde van de verzekering mag bij de

realisatie van het risico het kapitaal opeisen waarvoor de premies werden

betaald en de verzekeraar mag zekerheid nastreven over de oprechtheid van

de afgelegde gezondheidsverklaringen om niet onverschuldigd te betalen.

Aldus weigerde een verzekeraar over te gaan tot uitbetaling van het kapitaal

van een levensverzekering aan de echtgenoot van een overleden vrouw met

het motief dat hij niet over de volgens de polis vereiste medische gegevens

m.b.t. het overlijden van de verzekeringneemster beschikte. Om te bewijzen

dat zijn betalingsweigering gemotiveerd was verzocht de verzekeraar het Hof

van Beroep te Antwerpen de geneesheer bij toepassing van artikel 877 Ger.

W. te bevelen de stukken mee te delen waaruit de aanvangsdatum van de

medische behandeling en de overlijdensoorzaak van de betrokkene moest

blijken. Het Hof weigerde op dit verzoek in te gaan met de motivering dat de

betrokken arts de overlegging van een overlijdensattest reeds aan een ge-

dingvoerende partij (m.n. de langstlevende echtgenoot) geweigerd had. Op

de voorziening in cassatie vanwege de verzekeraar antwoordt het Hof van

Cassatie dat de rechter op grond van artikel 877 Ger. W. een verzoek om

overlegging van stukken niet mag afwijzen met de overwegingen dat de

bewaarder van de stukken tot het beroepsgeheim gehouden is, dat er reeds

een eerdere weigering van overlegging is geweest of dat, in de veronderstel-

ling dat de patieÈnt de arts van zijn geheimhoudingsverplichting zou kunnen

ontslaan, de zwijgplicht daarom nog niet kan omgevormd worden in een

spreekplicht. Het Hof preciseert bovendien dat, aangezien het beroepsgeheim

niet absoluut is, de rechter de rechtmatigheid van een weigering, die door het

beroepsgeheim ingegeven is Ð waartoe artikel 882 Ger. W. overigens de

mogelijkheid laat (zie ook artikel 929 Ger. W.) Ð slechts kan beoordelen

nadat hij de overlegging van de overtuigingsstukken bevolen heeft(85).

De wetgever heeft maar een klein onderdeel van de problematiek van het

beroepsgeheim na overlijden van de patieÈnt in verzekeringsrelaties geregeld

door in artikel 95, lid 2 Landverzekeringsovereenkomstenwet te bepalen dat

de arts van de verzekeringnemer ertoe gehouden is aan de adviserende

(85) Cass. 19 december 1994, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 257, noot C. HENNAU-HUBLET,

,,LaÁ ouÁ la preuve en matieÁre d'assurance se heurte aÁ la reÁgle du secret meÂdical'', R.W. 1995-96,

1207, noot S. VAN OVERBEKE, ,,Het beroepsgeheim van de geneesheer en de overlegging van

stukken''.
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geneesheer van de verzekeraar een verklaring over de doodsoorzaak af te

geven, indien de verzekeraar bewijst dat de verzekeringnemer daar vooraf

mee ingestemd heeft(86). Overigens is artikel 95 Landverzekeringsovereen-

komstenwet er meer op gericht eventuele fraude vanwege de verzekering-

nemer te ontmaskeren of te voorkomen dan dat het invulling wil geven aan

het recht op privacy en het zelfbeschikkingsrecht van de patieÈnt en aan de

geheimhoudingsverplichting van de arts(87).

35. Ook in andere materies dan verzekeringsaangelegenheden kunnen nabe-

staanden Ð al dan niet rechtmatige Ð belangen laten gelden waarvan de

realisatie afhankelijk is van de openbaring van gezondheidsgegevens aan-

gaande een overleden familielid. In een zaak van erfenisbejaging, waar aan

de rechter een medisch getuigschrift betreffende de geestestoestand van de

testator wordt voorgelegd, beslist het Hof van Beroep te Gent conform de

beslissing in eerste aanleg dat het getuigschrift uit de debatten moet geweerd

worden wegens schending van het beroepsgeheim. De dood van de patieÈnt

stelt geen einde aan het beroepsgeheim van de arts, zodat de opvolgers de

geneesheer geen ontheffing van de plicht tot geheimhouding kunnen ver-

lenen(88).

Hoewel er in het arrest niet nader op ingegaan wordt, dient er toch op

gewezen te worden dat de vraag of nabestaanden (en in eerste orde, de

patieÈnt zelf) de geneesheer van zijn geheimhoudingsverplichting kunnen

(resp. kan) ontslaan, van een andere aard is dan de vraag die impliciet ten

grondslag lag aan het aangehaalde cassatiearrest van 19 december 1994 nl. of

derden, na het overlijden van de patieÈnt, rechtmatige belangen kunnen laten

gelden die kunnen concurreren met en zelfs voorgaan op het Ð wegens zijn

overlijden afgezwakt Ð privacybelang van de gewezen patieÈnt.

36. Of de patieÈnt de geneesheer van zijn beroepsgeheim kan ontslaan is een

problematiek die ter sprake komt in een vonnis van de Politierechtbank te

Nijvel(89). Hoewel het om een controversieel vraagpunt gaat dat in de

literatuur anders wordt beantwoord naargelang de theoretische draagwijdte

die aan het beroepsgeheim wordt gegeven(90), heeft de politierechter er geen

moeite mee om, steunend op een overeenstemmende uitspraak van

(86) Zie over de impact van deze wet op het medisch beroepsgeheim: D. FRERIKS, ,,De

verzekeringswet van 25 juni 1992 en het medisch beroepsgeheim'', Vl. T. Gez. 1994-95,

193-207; zie ook: N. JEGER en P. CAUWENBERGH, ,,Individuele levensverzekeringen ,,over-

lijden'' en erfelijkheidsonderzoek: een kritische analyse van de artikelen 5 en 95 van de wet van

25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 239-256.

(87) Vgl. C. HENNAU-HUBLET, noot onder Cass. 19 december 1994, l.c., 259, nr. 2.

(88) Gent 7 september 1995, T. Not. 1996, 591.

(89) Pol. Nijvel 2 april 1993, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 291.

(90) Zie hierover: B. WEYTS, ,,De informatieplicht van de kandidaat-verzekerde en de afgifte

van het medisch dossier in het raam van de levensverzekeringsovereenkomst'', (noot onder

Gent 7 november 1996), T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 329, nr. 10.
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P. Lurquin in zijn TraiteÂ de l'expertise(91), eenvoudigweg te stellen dat een

patieÈnt zijn arts van het beroepsgeheim kan ontslaan met het oog op medede-

ling van vertrouwelijke medische informatie aan een gerechtsdeskundige.

Meer bepaald zou de deskundige de patieÈnt om een verklaring mogen vragen

waarin deze laatste zijn behandelende geneeshe(e)r(en) van zijn/hun be-

roepsgeheim ontheft waarna de deskundige deze verklaring samen met zijn

gerechtelijke opdracht zou dienen voor te leggen aan de geneesheer of het

ziekenhuis waar de patieÈnt werd opgenomen om afgifte te verkrijgen van de

benodigde medische documenten. De rechter volgt daarmee impliciet de

modernere functionele invulling van het beroepsgeheim, die de patieÈnt

centraal plaatst. Anderen, daarentegen, die er een objectieve en absolute

opvatting op nahouden, wijzen op het openbare-ordekarakter van het concept

en menen dat alleen de wet de zwijgplicht kan opheffen. Deze problematiek,

die op zich reeds moeilijk genoeg is en nog niet duidelijk en algemeen

beslecht is door de wetgever of het Hof van Cassatie, hangt in het vermelde

vonnis samen met de ook al omstreden relatie van de behandelende arts tot de

medische gerechtsdeskundige. Wat deze laatste betreft is de politierechter,

onder verwijzing naar artikel 62 van de Code van medische plichtenleer, van

oordeel dat de arts, die door de patieÈnt van zijn beroepsgeheim ontheven

wordt, niet mag weigeren objectieve medische gegevens, die rechtstreeks

verband houden met het doel van het deskundigenonderzoek over te maken

aan de deskundige. Indien de gerechtsdeskundige de voor zijn opdracht

noodzakelijke informatie niet verkrijgt, kan de rechtbank bij toepassing

van artikel 878 Ger. W. de mededeling ervan bevelen indien de weigering

van de arts het belang van de patieÈnt schaadt.

Deze problematiek komt ook aan de orde in het verslagboek Deskundigen-

onderzoek in privaatrechtelijke geschillen, E. GULDIX (ed.), Antwerpen,

Intersentia Rechtswetenschappen, 1999(92); over een ander vraagpunt

m.b.t. het medisch deskundigenonderzoek zie: T. BALTHAZAR, ,,De aanwe-

zigheid van advocaten tijdens medische expertises'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ

1998-99, 92-95.

37. Hoe uitvoerig moet de openbaring van het medisch geheim zijn opdat zij

voor sanctionering in aanmerking komt?

De Arbeidsrechtbank te Dendermonde wijst een vordering wegens schending

van het beroepsgeheim als gevolg van de mededeling van een positief hiv-

testresultaat aan een niet-medisch bevoegde secretaresse en aan drie niet

rechtstreeks betrokken geneesheren als niet gegrond af met de motivering dat

de eiser niet bewijst dat aldus algemene ruchtbaarheid zou zijn gegeven aan

zijn seropositiviteit. Terecht werpt de annotator van deze uitspraak op dat

voor schending van het beroepsgeheim geenszins algemene ruchtbaarmaking

(91) Dl. I, Brussel, Bruylant, 1985, 360, nr. 411.

(92) M.n. in de bijdrage van L. CORNELIS en M. BEERENS, ,,De aansprakelijkheid van de

deskundige in privaatrechtelijke geschillen'', 191.
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vereist is. De plicht tot geheimhouding wordt reeds geschonden, wanneer eÂeÂn

persoon ingelicht wordt over een vertrouwelijk gegeven waarvan hij niet op

de hoogte gesteld hoefde te worden. In het kader van een aanstellingskeuring,

zoals in casu, dient de keuringsarts zich tegenover de opdrachtgevende

werkgever overigens te beperken tot een uitspraak over de arbeids(on)ge-

schiktheid van de kandidaat-werknemer zonder dat hij de medische gegevens

waarop zijn oordeel steunt (hier de seropositiviteit) mag kenbaar maken(93).

38. Tot besluit kan het vonnis aangehaald worden van de Tribunal de Grande

Instance van Parijs met betrekking tot de schending van het medisch be-

roepsgeheim door de gewezen lijfarts van de Franse President FrancËois

Mitterand. Deze uitspraak heeft ook in BelgieÈ weerklank gekregen en is

trouwens in het Belgisch tijdschrift Auteurs en Media afgedrukt geworden.

Enkele dagen na het overlijden van de president maakt de lijfarts in een boek,

dat hij in samenwerking met een journalist geschreven heeft, gewag van

verzwijgingen en onwaarheden over de gezondheidstoestand van de presi-

dent waartoe hij bij leven van deze laatste gehouden is geweest. De rechtbank

spreekt een strenge veroordeling uit over wat zij aanziet als verraad van het

vertrouwen dat de president en zijn familieleden in hun arts hebben gesteld.

In de beste oude traditie bestempelt zij het beroepsgeheim als algemeen en

absoluut. Het slaat op alles wat de geneesheer ter kennis is gekomen in de

uitoefening van zijn beroep, niet alleen op wat hem is toevertrouwd maar ook

op alles wat hij heeft gezien, gehoord en begrepen. Het komt de arts niet toe

deze informatie bekend te maken, ook niet wanneer ze niet strikt medische

feiten betreft, zelfs niet na het overlijden van de patieÈnt en al evenmin om de

waarheid en het recht op informatie van het door onvolledige gezondheids-

rapporten om de tuin geleide publiek ter wille te zijn. Zoals boven aangestipt

dient het beroepsgeheim immers niet alleen het privaat belang van de patieÈnt

maar ook het openbaar gezondheidsbelang en kan de arts er dus niet over

beschikken. De rechter erkent dat een uitzondering kan gemaakt worden,

wanneer de integriteit van de arts ter discussie staat en hij zich daarop slechts

kan verdedigen middels schending van het beroepsgeheim, maar deze uit-

zondering geldt alleen het verweer van een arts ten overstaan van de recht-

bank en niet de overwogen openbaring tegenover het publiek.

De verweerder knoopt de discussie aan bij de bescherming van het priveÂ-

leven. Zijn opwerping dat de nabestaanden niet in rechte kunnen optreden ter

bescherming van het priveÂ-leven van een overledene wordt door de recht-

bank evenwel van de hand gewezen met de motivering dat, in het midden

gelaten of in casu sprake kan zijn van een inbreuk op de intimiteit van het

priveÂ-leven van de president Ð neen volgens ons Ð de nabestaanden uit

hoofde van hun erfrechtelijke roeping gerechtigd zijn een overtreding van het

beroepsgeheim aan te vechten. Zij genieten een eigen recht op herstel nu zij,

(93) Arbrb. Dendermonde 5 januari 1998, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 38, noot J. TER

HEERDT, ,,De geoorloofdheid van een ongevraagde hiv-test bij een aanstellingskeuring en de

gevolgen van een hiv-specifiek ontslag''.
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zo kort na het overlijden van hun echtgenoot en vader, in hun diepste

gevoelens en in de intimiteit van hun eigen priveÂ-leven gekwetst zijn

geworden(94).

2. Het medisch dossier

39. Een materie, die nauw aansluit bij die van het beroepsgeheim, is de

problematiek betreffende het medisch dossier. De bescheiden, die het me-

disch dossier vormen, komen immers tot stand in de vertrouwensrelatie-arts/

patieÈnt. Ook hier berust de verplichting tot geheimhouding van de informatie

op de noodzaak het volste veiligheidsgevoel te verzekeren aan degene die

een stuk priveÂ-leven aan de zorgverlener moet prijsgeven(95).

40. Het K.B. van 3 mei 1999(96) creeÈert een juridisch kader voor het

algemeen medisch dossier(97). Het stelt de eerder ingevoerde notie ,,globaal

medisch dossier''(98) daarmee gelijk. Een tweede K.B. van 3 mei 1999(99)

regelt in uitvoering van artikel 15 Ziekenhuiswet het medisch dossier dat in

het ziekenhuis gehouden wordt.

41. Een arts, die geen patieÈntenfiches bijhoudt, begaat geen deontologische

fout. Als een huisarts zich door een collega laat vervangen, dient hij de

vervanger alleen zijn fiches m.b.t. het ziektebeeld van patieÈnten, die in

lopende behandeling zijn, te overhandigen(100).

42. In een zaak, waar een arts kort voÂoÂr zijn overlijden bij verscheidene

verzekeraars levensverzekeringen gesloten had ten gunste van zijn echtge-

note en op de zelf ingevulde verklaring aangaande zijn gezondheidstoestand

bij het sluiten van de verzekeringen aangegeven had niet aan een ernstige

kwaal te leiden, oordeelt de Kamer van Inbeschuldigingstelling van het Hof

van Beroep te Gent dat de onderzoeksrechter terecht geweigerd heeft gevolg

(94) Trib. Gr. Inst. Parijs 23 oktober 1996, AM 1997, 213.

(95) K.I. Gent 10 mei 1996, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 275, noot; over de eigendom van

het medisch dossier zie: Y. POULLET, ,,A propos de la proprieÂteÂ du dossier meÂdical... Quelques

consideÂrations autour des notions de proprieÂteÂ, droits subjectifs et inteÂreÃts'' in X., Eigendom/

ProprieÂteÂ, referatenbundel van de studiedagen gehouden te Antwerpen (U.F.S.I.A.) op 13 okto-

ber 1995 en te Namen (Fac. Univ. Notre-Dame de la Paix) op 27 oktober 1995, Brugge, die

Keure, 1995, p. 301 e.v.; over het inzagerecht in het medisch dossier zie: R. DALCQ, ,,Con-

sentement et information du patient. AcceÁs au dossier meÂdical'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-

98, 477-479; T. VANSWEEVELT, F. SWENNEN, J. TER HEERDT, B. WEYTS en N. JEGER, ,,Het

voorontwerp van wet ,,patieÈntenrechten'': een kritische analyse'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ

1997-98, 547, nr. 51 e.v.

(96) B.S. 17 juli 1999.

(97) D. DE VOS, ,,Het medisch dossier'',Medi-ius 1999, vol. 3, 21-24; J. DHONT en Y. POULLET,

,,Het Algemeen Medisch Dossier: een correcte afweging tussen staatsefficieÈntie en de vrijheid

van de zorgverlener en de privacy van de patieÈnt?'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1999-00, 246-254.

(98) K.B. van 29 april 1999, B.S. 27 mei 1999.

(99) B.S. 30 juli 1999.

(100) Rb. Hasselt 10 december 1993, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 124.
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te geven aan de vordering van het openbaar ministerie om over te gaan tot

inbeslagname van het medisch dossier. Anders dan een getuigenis in rechte

waar het aan de opgeroepen geneesheer toekomt te beslissen of hij vertrou-

welijke medische informatie kan prijsgeven, ontneemt de inbeslagname van

het medisch dossier de geneesheer iedere beoordelingsbevoegdheid en vormt

zij Ð in zaken zoals deze waar de behandelende arts zelf geen verdachte is

Ð een te vergaande inbreuk op diens recht tot geheimhouding(101).

Terloops weze opgemerkt dat de formulering ,,recht op geheimhouding''

goed aantoont hoe in de Belgische rechtspraak de plicht tot geheimhouding

van medische informatie niet louter als een recht van de patieÈnt wordt

aangezien, maar nog altijd evenzeer als een recht van de arts, waar ten

aanzien van deze laatste de omschrijving als plicht toch beter op haar plaats

zou zijn gelet op de theoretische achtergrond van het medisch beroeps-

geheim.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling concludeert in ieder geval dat, indien

de behandelende arts geen verdachte is, enkel zijn getuigenis in rechte

bepalend is voor de mate waarin de vertrouwelijke informatie uit het medisch

dossier kan kenbaar gemaakt worden en bruikbaar is voor verder onderzoek.

43. In BelgieÈ kan een arts niet daadwerkelijk verplicht worden in rechte te

getuigen en heeft hij de vrijheid de opportuniteit van zijn getuigenis te

beoordelen rekening houdend met alle relevante betrokken belangen. Dit

neemt niet weg dat de rechter de weigering van de arts om te getuigen op

haar rechtmatigheid vermag te onderzoeken(102). Buitenlands recht houdt

soms wel een dwingende getuigenisverplichting voor artsen in. Aldus kun-

nen artsen volgens het Finse recht in zeer uitzonderlijke gevallen verplicht

worden te getuigen over de gezondheidstoestand van hun patieÈnten. Dit hoeft

volgens het Hof voor de Rechten van de Mens niet noodzakelijk met een

ongeoorloofde schending van het priveÂ-leven van de patieÈnt gepaard te gaan.

In casu was een Fin veroordeeld geworden wegens het bewust overdragen

via verkrachting van zijn seropositiviteit op zijn slachtoffers. Om tot de

veroordeling te komen hadden de Finse rechters o.m. gebruikgemaakt van

gezondheidsinformatie over de Ð eveneens seropositieve Ð echtgenote van

de beklaagde, die zij bekomen hadden middels een gedwongen getuigenis

afgelegd door de behandelende artsen en door inbeslagname van de medi-

sche dossiers van de echtgenoten. Volgens de echtgenote was hierdoor haar

recht op privacy geschonden. Het Hof oordeelt evenwel dat geen schending

van artikel 8 E.V.R.M. aanwezig is, omdat de artsen pas tot de gewraakte

getuigenis verplicht werden, nadat gebleken was dat de echtgenote niet wilde

meewerken aan het onderzoek naar het tijdstip waarop haar man op de

hoogte was van zijn hiv-besmetting. Bovendien kaderde de getuigenis-

verplichting in een onderzoek en vervolging voor ernstige misdrijven straf-

(101) K.I. Gent 10 mei 1996, geciteerd.

(102) C. HENNAU-HUBLET, noot onder Cass. 19 december 1994, l.c., 261.

1590 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn84098&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn84326&amp;origin=TPR


baar met minstens zes jaar gevangenisstraf. De artsen waren door een recht-

bank en niet door het parket tot getuigen aangemaand geworden. De zitting

vond plaats achter gesloten deuren en het dossier en de processen-verbaal

van het getuigenverhoor bleven confidentieel. Iedereen, die bij de procedure

betrokken werd, was gehouden door een geheimhoudingsverplichting. Al

deze elementen maken volgens het Hof dat de verplichting tot getuigenis

relevant en voldoende ondersteund was. Bovendien was er een redelijke

verhouding tussen de verplichting om te getuigen en het met de getuigenis

beoogde belang. De inmenging in het priveÂ-leven was dus niet onrechtmatig.

Het Hof voegt er nog aan toe dat het uiteindelijk aan de nationale instanties

toekomt te oordelen over de opportuniteit van het afleggen van een getuige-

nis.

In tegenstelling tot het boven besproken vonnis van de politierechter te

Nijvel, plaatst het Hof de inbeslagname van het medisch dossier niet op

een ander echellon dan de getuigenis in rechte. De inbeslagname van de

medische dossiers en het gebruik ervan in een gerechtelijke procedure wordt

volgens het Hof in casu eveneens ondersteund door relevante en voldoende

motieven, die zwaarder wegen dan het individueel privacybelang van eiseres.

De maatregel is evenredig met de nagestreefde wettige doeleinden en het

gebruik ervan, zodat andermaal geen schending van artikel 8 E.V.R.M.

voorligt(103).

44. De gevallen van verzekeringnemers, die overlijden kort nadat zij een

levensverzekering hebben afgesloten, zijn blijkbaar legio, want op 7 novem-

ber 1996 spreekt het Hof van Beroep te Gent zich andermaal uit in een zaak

waarin een verzekeringsmaatschappij verdenkingen koesterde omtrent de

oprechtheid van eÂeÂn van haar verzekerden, die drie maand na het afleggen

van de gezondheidsverklaring nodig voor de totstandkoming van de overeen-

komst aan longkanker overleden was. Het Hof weigert gevolg te geven aan

het verzoek van de verzekeraar tot afgifte van het medisch dossier met de

overweging Ð in een voor het overige vrij dubieuze motivering Ð dat de

door de verzekeraar aangevoerde bekendheid van de verzekeringnemer met

zijn ziekte niet uit het dossier kan worden afgeleid, omdat de collegialiteit

onder artsen de geneesheer-specialist, die de levensbedreigende aandoening

vaststelde, slechts tot mededeling aan de huisarts verplicht en niet aan de

patieÈnt(104).

45. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is het niet eens met de

algemene stellingname van de Raad van de Orde van Geneesheren dat het

(103) Hof Mensenrechten, arrest Z. / Finland van 25 februari 1997, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ

1997-98, 314, noot S. CALLENS, ,,De bekendmaking van gezondheidsgegevens door het gerecht

aan de pers''.

(104) Gent 7 november 1996, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 325, noot B. WEYTS, ,,De

informatieplicht van de kandidaat-verzekerde en de afgifte van het medisch dossier in het raam

van een levensverzekeringsovereenkomst''.
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een geneesheer verboden is gegevens uit het medisch dossier van een

overledene kenbaar te maken aan de overlevende echtgenoot, omdat het

overlijden van de patieÈnt de arts niet zou bevrijden van zijn verplichting tot

eerbiediging van het medisch geheim. Deze stellingname kan meer bepaald

niet gevolgd worden in zoverre ze ertoe kan leiden dat iedere geneesheer, die

een medische fout heeft begaan ten gevolge waarvan zijn patieÈnt overleden

is, vrijuit zou gaan, aangezien de rechtverkrijgenden van de overledene geen

toegang kunnen hebben tot de medische gegevens aan de hand waarvan zij de

aansprakelijkheid van de arts zouden kunnen aantonen. Het medisch geheim

neemt volgens de rechtbank een einde zodra de toepassing ervan tot gevolg

heeft dat het normaal verloop van de rechtsbedeling verhinderd wordt of

wanneer het de arts toelaat zich aan gerechtelijke vervolging te onttrekken.

Het recht van de patieÈnt tot kennisneming van de objectieve informatie in

zijn medisch dossier moet worden uitgebreid tot zijn erfgenamen en recht-

verkrijgenden, aangezien dezen de persoonlijkheid van de overledene ver-

derzetten en bijgevolg geen derden zijn in de zin van artikel 7, lid 4 Wet

Verwerking Persoonsgegevens. Integendeel moeten zij vereenzelvigd wor-

den met de betrokkene in de zin van artikel 10 § 3 van de Wet(105).

46. Een medisch dossier kan onder de beschermingsregeling vallen van de

Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 1992, zoals gewijzigd

door de Wet van 11 december 1998, maar dat is niet in alle omstandigheden

het geval. Een niet-geautomatiseerd medisch dossier kan deel uitmaken van

een manueel bestand of zelf een manueel bestand zijn, als de gegevens in het

dossier dermate logisch en systematisch geordend zijn dat zij makkelijk

teruggevonden kunnen worden zonder het hele dossier te moeten doornemen.

Een papieren dossier met losse aantekeningen en min of meer chronologisch

gerangschikte documenten van velerlei aard voldoet niet aan deze vereiste.

Medische dossiers, die elk verschillend zijn van samenstelling en onderling

niet gestructureerd of gesystematiseerd zijn, vormen geen ,,bestand'' in de

zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De op deze Wet gesteunde

eis van de nabestaanden van een overleden psychiatrische patieÈnt tot inzage

in zijn medisch dossier met de bedoeling uitsluitsel te verwerven over de

testeerbekwaamheid van de afgestorvene wordt dan ook afgewezen(106).

3. Persoonsbescherming bij lichaamsonderzoeken

47. Hoewel het onderzoek aan het lichaam een maatregel in het kader van

het strafrechtelijk onderzoek is (artikel 90bis Sv.) en dus deel uitmaakt van

de strafvordering, heeft het ook implicaties in het privaatrecht. Wat dit laatste

(105) Rb. Brussel 23 april 1999, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1999-00, 353, nootM.-H. BOULANGER.

(106) Kort ged. Hasselt 2 oktober 1997, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 333,

W. VERCRUYSSEN, ,,Draagwijdte van de noties ,,dossiers'' en ,,bestanden'' in het kader van

de wet verwerking persoonsgegevens (W.V.P.) en de wet op de ziekenhuizen (W.Z.)''.
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betreft houdt het verband zowel met het recht op fysieke integriteit als met

het recht op bescherming van het priveÂ-leven.

De aandacht van de wetgever voor de bescherming van de persoon van de

verdachte blijkt uit het feit dat artikel 90 Sv. bepaalt dat, indien de meer-

derjarige verdachte met het lichaamsonderzoek instemt, hij zijn toestemming

schriftelijk moet geven en dat, buiten deze hypothese en het geval van

betrapping op heterdaad, een onderzoek aan het lichaam enkel bevolen kan

worden door de onderzoeksrechter, de kamer van inbeschuldigingstelling en

de rechtbank of het hof dat van de misdaad of het wanbedrijf kennisneemt.

48. De Wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via

DNA-analyse in strafzaken(107) voegt in het Wetboek van Strafvordering

een artikel 44ter in dat toelaat de DNA-profielen van afgenomen of op de

plaats van een misdrijf aangetroffen menselijk celmateriaal te vergelijken

teneinde de bij een misdrijf betrokken personen te kunnen identificeren.

Voor de afname is eveneens de voorgelichte schriftelijke toestemming van

de betrokken meerderjarige persoon vereist. Indien het vergelijkend DNA-

onderzoek een positief verband aantoont tussen een persoon en het DNA-

profiel van het betrokken spoor, kan het profiel van de betrokkene in de

DNA-gegevensbank ,,Criminalistiek'' in verband worden gebracht met pro-

fielen van in andere strafzaken aangetroffen sporen.

Dezelfde Wet voegt bovendien onder de nieuwe hoofding ,,DNA-onder-

zoek'' in het Wetboek van Strafvordering een artikel 90undecies in volgens

welke bepaling de onderzoeksrechter in het belang van het gerechtelijk

onderzoek ook de afname van menselijk celmateriaal op een persoon met

het oog op vergelijkend DNA-onderzoek kan bevelen, indien het tenlaste-

gelegd misdrijf bestraft wordt met vijf jaar gevangenis of een zwaardere

straf. De toestemming van de betrokkene is dan niet vereist, maar hij moet

wel vooraf ingelicht en gehoord worden. De wet sluit fysieke dwang op de

persoon van de verdachte niet uit.

49. De wetgever heeft zich met deze nieuwe wetsbepalingen geconformeerd

aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Volgens het Hof verhinderen

noch het algemeen rechtsbeginsel dat dwanguitoefening op de persoon

verbiedt, noch het door artikel 8 E.V.R.M. gewaarborgde recht op eerbiedi-

ging van het priveÂ-leven dat van een persoon met zijn toestemming voor de

noodwendigheden van het strafonderzoek een bloedstaal wordt genomen. De

feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of deze toestemming bestaat.

De regelmatigheid van de toestemming hangt niet af van de voorafgaande

kennisgeving aan de betrokkene van de op het bloedstaal te verrichten

(107) B.S. 20 mei 1999, 1
ste

uitgave; M.N. VERHAEGEN, ,,La nouvelle loi relative aÁ la

proceÂdure d'identification par analyse ADN en matieÁre peÂnale. La recherche d'un eÂquilibre

entre l'inteÂreÃt de la recherche de la veÂriteÂ et la protection des droits de l'individu'', T. Gez. /

Rev. Dr. SanteÂ 1999-00, 255-265.
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onderzoeksdaden. Deze hoeft dus niet te weten welke analyse met welke

bedoelingen op zijn lichaamsmateriaal zal uitgevoerd worden(108).

50. In een beschikking van de onderzoeksrechter te Gent van 5 november

1994(109) wordt de band van het onderzoek aan het lichaam met het recht op

eerbied voor het priveÂ-leven op de voorgrond geplaatst. In casu had de

procureur des Konings een onderzoek aan het lichaam bevolen van een kind

van minder dan tien jaar oud, dat vermoed werd het slachtoffer te zijn van

herhaalde verkrachting. De onderzoeksrechter stelt dat, waar de gevorderde

onderzoeksdaad het schaamtegevoel van het slachtoffer raakt, het om een

vrijheidsbeperkende onderzoeksmaatregel gaat, die o.m. het recht op priveÂ-

leven in het gedrang brengt. Onder verwijzing naar de artikelen 22 G.W., 16,

1. I.V.R.K. en 8 E.V.R.M. doet hij een toetsing van de casus aan de vereisten

van artikel 8, 2 E.V.R.M. en gaat hij na of de onderzoeksdaad in een

democratische samenleving nodig is ter voorkoming van strafbare feiten,

in het belang van de bescherming van de goede zeden of voor de bescher-

ming van de rechten en vrijheden van de verdachte. Onder de overwegingen

dat de verdachte de feiten bekent, dat zij reeds enkele maanden oud zijn, dat

wegens de omstandigheden van de penetratie de kans op vaststelling van een

gescheurd hymen gering is en dat het onderzoek aan het lichaam slechts tot

subsidiaire strafrechtelijke kwalificatie van de feiten kan bijdragen, weigert

de onderzoeksrechter de gevorderde onderzoeksdaad, die hij bovendien als

strijdig met het belang van het kind (artikel 3. 1 I.V.R.K.) bestempelt.

Op hoger beroep van de procureur des Konings veroordeelt de kamer van

inbeschuldigingstelling de houding van de onderzoeksrechter als zijnde

machtsoverschrijding. De kamer van inbeschuldigingstelling acht de ver-

krachting van een kind beneden de leeftijd van tien jaar bovendien een zo

ernstige beschuldiging dat een onderzoek aan het lichaam, het weze positief

of negatief, voor de openbaring van de waarheid noodzakelijk is(110).

4. Persoonsbescherming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek

51. Er bestaat in BelgieÈ weinig rechtspraak inzake medisch-wetenschappelijk

onderzoek, in eenmeer courant taalgebruik ,,medische experimenten'' genoemd.

De vlag van het wetenschappelijk onderzoek dekt een brede lading, waarbij

de regels waaraan zuiver medische onderzoekingen moeten voldoen om een

rechtmatig verloop te hebben uitgebreid worden tot wetenschappelijke stu-

dies in het veld van de psychologie, de sociologie e.a.

(108) Cass. 25 februari 1997, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 2000-01, 34, noot N. COLETTE-BASECQZ,

,,L'expertise geÂneÂtique dans le proceÁs peÂnal: reÂgulariteÂ de la preuve''.

(109) T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 191, met kritische noot N. COLETTE-BASECQZ en

N. HUSTIN-DENIES, ,,Preuve par exploration corporelle et droits fondamentaux de l'enfant

victime de l'infraction''.

(110) K.I. Gent, 23 december 1994 en 31 maart 1995, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1997-98, 191,

noot N. COLETTE-BASECQZ en N. HUSTIN-DENIES, ,,Preuve par exploration corporelle et droits

fondamentaux de l'enfant victime de l'infraction''.
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De adviesverlening m.b.t. de praktijk van het medisch-wetenschappelijk

onderzoek met mensen behoort tot de opdrachten van de ethische comiteÂs

in de ziekenhuizen(111). Ieder ziekenhuis is, luidens het K.B. van 12 augus-

tus 1994 en sedert de Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen,

ingevolge artikel 70ter Ziekenhuiswet, verplicht tot oprichting van een

ethisch comiteÂ. De opdracht van het ethisch comiteÂ bestaat, naast adviesver-

lening m.b.t. de praktijk van het medisch-wetenschappelijk onderzoek met

mensen en op reproductief menselijk materiaal, in begeleiding en adviesver-

lening aangaande de ethische aspecten van de organisatie van de zieken-

huispraktijk in het algemeen en in ethische ondersteuning bij de besluitvor-

ming in individuele dossiers van patieÈnten(112). Ook internationale norme-

ringen als de Verklaring van Helsinki (zoals laatst gewijzigd in 2000 in

Edinburgh) en good clinical practice-richtlijnen(113) houden de verplichting

in wetenschappelijke onderzoeksprotocollen voorafgaand aan het advies van

een onafhankelijk comiteÂ te onderwerpen.

Het Arbeidshof te Brussel voegt een kwalificatie aan het terzake in BelgieÈ

geldend recht toe door te eisen dat dit advies ook gunstig zou zijn opdat het

onderzoek mag aangevat worden(114). In casu had een psychologe met

instemming van een verantwoordelijke arts een gedragsstudie opgezet waar-

bij patieÈnten van de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis, buiten

hun weten om, door middel van een videocamera geobserveerd waren

geworden. De ziekenhuisdirectie, die pas in de loop van het onderzoek

kennis kreeg van de feiten, eiste, daarin gesteund door het intussen geraad-

pleegd ethisch comiteÂ van het ziekenhuis, de gemaakte opnamen op met het

oog op hun vernietiging. De onderzoekster weigerde aan dit bevel gevolg te

geven en werd prompt ontslagen, ontslag dat het Arbeidshof als rechtmatig

beoordeelt. Hoewel deze zaak geheel in de sfeer van het ontslagrecht afge-

handeld werd Ð het niet-bekomen van de toelating van de gefilmde patieÈn-

ten werd als eÂeÂn van de omstandigheden aangezien die het ontslag om

dringende redenen verantwoordde Ð is het duidelijk dat zij ook een uitloper

heeft naar de materie van de persoonlijkheidsrechten en meer bepaald naar

het recht op afbeelding. Zij wordt daarom, onder die hoofding, verder in het

overzicht nogmaals vermeld.

(111) X., ,,Les comiteÂs de la recherche biomeÂdicale. Exigences eÂthiques et reÂaliteÂs institu-

tionnelles. Belgique-France-Canada et QueÂbec'' in Reeks ,,Travaux de la FaculteÂ de droit de

Namur'' nr. 20, Namen, Presse Univ. de Namur, 1997.

(112) Zie wat deze laatste opdracht betreft evenwel: Arbitragehof, arrest nr. 108/2000,

31 oktober 2000, B.S. 21 november 2000.

(113) O.a. de ICH-Guideline for good clinical practice-1996 en het Gewijzigd voorstel voor

een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van

de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de invoering van goede

klinische praktijk bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor gebruik bij

de mens (1999/C 161/05, COM (1999) 193 def. Ð 97/0197 (COD), door de Commissie

ingediend op 27 april 1999).

(114) Arbh. Brussel 23 maart 1993, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1995-96, noot J. STIEVENARD,

,,CameÂras cacheÂes utiliseÂes en recherche comportementale: un jeu dangereux''.
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II. Bescherming van het lijk

A. BESLISSINGSRECHT INZAKE LIJKBEZORGING

52. Iedere persoon geniet een recht op lijkbezorging dat hem toelaat tijdens

zijn leven te beslissen over de wijze van bestemming van zijn stoffelijk

overschot. De gemaakte keuze kan uitdrukkelijk of stilzwijgend kenbaar

worden gemaakt. Een uitdrukkelijke keuze gebeurt schriftelijk in een testa-

ment, een ander geschrift of een verklaring voor de ambtenaar van de

burgerlijke stand, die wordt ingeschreven in het bevolkingsregister(115).

Ook een mondelinge wilsuiting (b.v. tegenover een vertrouwenspersoon)

geldt als uitdrukkelijke keuze. Een stilzwijgende keuze kan blijken uit de

levenswandel van de overledene.

Indien de titularis van het persoonlijkheidsrecht niet van zijn keuzerecht

gebruikmaakt, komt het beslissingsrecht toe aan zijn naaste familieleden (die

niet noodzakelijk erfgenaam hoeven te zijn). Zij beschikken terzake, vanaf

het overlijden van hun verwant, over een eigen familiaal persoonlijkheids-

recht. De nabestaanden moeten de vermoedelijke wil van de erflater ver-

tolken en kunnen niet naar eigen inzicht beslissen over de lijkbezorging.

53. Uit een in de loop der jaren omvangrijk geworden rechtspraak over deze

materie kan een hieÈrarchische volgorde worden afgeleid waarin de nabe-

staanden hun beslissingsrecht kunnen uitoefenen. Deze volgorde is evenwel

slechts indicatief en geldt als vermoeden juris tantum. Er moet steeds in

concreto nagegaan worden wie de overledene het meest nabij was en het best

op de hoogte kan zijn van zijn wensen.

In de eerste plaats komt het beslissingsrecht toe aan de langstlevende echt-

genoot, die harmonieus met de overledene samenleefde(116). Hij heeft

voorrang op de schoonouders(117).

De concubant komt evenzeer in aanmerking en geniet voorrang op de echt-

genoot als de echtelijke relatie verstoord was. Wanneer de feitelijke samen-

leving evenwel pas kort voÂoÂr het overlijden begonnen is en de overledene

zich niet geheel tevreden voelde in de nieuwe relatie, is het aangewezen de

beslissingsbevoegdheid niet aan de concubant maar aan de minderjarige

zoon van de overledene toe te wijzen(118).

(115) Artikel 15bis, Wet 20 juli 1971, zoals gewijzigd door Wet 20 september 1998, uit-

gevoerd door K.B. 28 januari 2000, B.S. 1 maart 2000, 6044; zie ook M.O. ,,Registratie van de

laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging'' d.d. 7 februari 2000, B.S. 4 maart

2000, 6626.

(116) Voorz. Rb. Luik 24 april 1998, J.L.M.B. 2000, 813, T.B.B.R. 2000, 559.

(117) Voorz. Rb. Luik 24 april 1998, Rev. trim. dr. fam. 2000, noot F. TAINMONT, ,,Bref apercËu

de la jurisprudence relative aÁ l'organisation des funeÂrailles et au choix du lieu de seÂpulture'',

waar de echtgenote negen maanden zwanger is en ogenschijnlijk gelukkig met haar echtgenoot

heeft samengewoond.

(118) Voorz. Rb. Luik 27 maart 1998, J.L.M.B. 2000, 809.
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Bij gebreke van een echtgenoot of concubant, gaan de kinderen voor op de

ouders en de broers en zussen van de overledene. Hun betere vertrouwdheid

met de wensen van de overledene kan concreet blijken uit het bewijs van

regelmatig contact met de ouder en uit het opnieuw met laatstgenoemde gaan

samenwonen(119). Als de overledene meerdere kinderen heeft, die een

verschillende bestemming aan het stoffelijk overschot willen geven, moet

de rechter zijn beslissing laten afhangen van de overtuigingselementen die zij

aanvoeren. Het kind dat het overtuigendste bewijs van de laatste wil van zijn

ouder aanbrengt geniet voorrang(120).

Ten aanzien van een jongeman, kind van gescheiden ouders, die op twee-

entwintigjarige leeftijd overlijdt, wordt het beslissingsrecht inzake lijkbezor-

ging aan de katholieke moeder toegewezen bij voorrang op de mohamme-

daanse vader, omdat zij haar zoon steeds onder haar bewaring heeft gehad en

de vader zich overwegend gedesinteresseerd heeft ten opzichte van zijn

zoon(121).

De uitoefening van de beslissingsbevoegdheid inzake lijkbezorging gaat

gepaard met de verplichting tot betaling van de bijbehorende kosten. De

begrafeniskosten ten behoeve van een volwassen kind, dat gescheiden leefde

van zijn echtgenote, moeten door de moeder gedragen worden, als zij zonder

haar schoondochter te consulteren de begrafenis heeft besteld, de facturen op

haar naam heeft laten opmaken in plaats van lastens de nalatenschap en

persoonlijk stappen heeft gedaan met het oog op tussenkomst van het

ziekenfonds. Zij kan zich in deze omstandigheden noch op zaakwaarneming

noch op verrijking zonder oorzaak baseren om de uitgaven van haar schoon-

dochter terug te vorderen(122).

B. GRAFCONCESSIE

54. Bepaalde familieleden van de aanvrager van een grafconcessie bezitten,

in volgorde van hun overlijden, in onverdeeldheid een extrapatrimoniaal sui

generisrecht op bijzetting in het familiegraf, het zgn. ius sepulchri. Meer

bepaald stelt artikel 6, lid 3 van de Wet van 20 juli 1971 op de begraaf-

plaatsen en de lijkbezorging dat een grafconcessie als graf kan dienen voor

de concessieaanvrager, zijn echtgenoot en bloed- of aanverwanten, de leden

van een religieuze gemeenschap, de personen die daartoe hun wil kenbaar

maken bij de gemeentelijke overheid en de derden die door de titularis van de

concessie worden aangewezen.

Sedert de wijzigingswet van 20 september 1998 bepaalt artikel 6, lid 4

bovendien dat wanneer iemand overlijdt op het ogenblik waarop hij een

feitelijk gezin vormt, de overlevende een concessie kan aanvragen. VoÂoÂr de

(119) Voorz. Rb. Antwerpen 19 mei 1995, R.W. 1995-96, 756.

(120) Brussel 16 juni 1994, J.T. 1995, 546.

(121) Voorz. Rb. Luik 25 november 1994 en Voorz. Luik 25 november 1994, Rev. trim. dr.

fam. 1997, 202.

(122) Voorz. Rb. Luik 9 mei 1994, J.T. 1995, 110.
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inwerkingtreding van de wetswijziging op 7 november 1998 konden de

personen, die een feitelijk gezin vormden, enkel samen in een concessie

begraven worden, indien zij ieder daartoe tijdens hun leven hun wil te kennen

hadden gegeven bij de betrokken gemeentelijke overheid. Nu volstaat het dat

de overlevende van het feitelijk gezin een aanvraag indient om samen met de

overledene in een concessie begraven te worden(123).

55. Artikel 6 van de Wet van 20 juli 1971 beperkt zich tot een aflijning van

de categorie van de gegadigden die toegang hebben tot de grafconcessie en

vestigt geen absoluut en onvoorwaardelijk subjectief recht op bijzetting.

Wanneer tussen de descendenten in de eerste en de tweede graad van de

aanvrager een geschil ontstaat aangaande de bijzetting van een aanverwant,

is, bij gebrek aan nadere differentieÈring in de wet, de voorzitter van de

rechtbank van eerste aanleg zetelend zoals in kort geding krachtens artikel

587, 1
o
Ger. W. bevoegd om te beslissen of verbod kan worden opgelegd het

stoffelijk overschot van de aanverwant in de grafkelder te begraven. De

voorzitter dient de wederzijdse belangen van de partijen in concreto te

beoordelen. Zo doende beslist de voorzitter van de rechtbank te Namen dat

de enige overlevende afstammeling in eerste graad van de aanvrager, be-

houdens uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden, geacht mag worden

het best te weten of deze laatste m.b.t. de begraving in het familiegraf

voorrang zou hebben willen geven aan een aanverwant op een bloedverwant.

De verdere verwantschapsgraad van de andere gedingvoerende bloedver-

wanten verklaart de subsidiariteit van hun zeggenschap terzake. Het feit dat

de aanverwant, voor wie zij het recht van bijzetting opeisen, zijn aanverwant-

schapsrelatie met hun familie heeft doen verwateren door het aangaan van

een tweede huwelijk is een ander beslissend element om diens begraving in

de grafkelder te weigeren(124).

56. De bevoegdheid voor iedere gerechtigde om afstand te doen van zijn

recht op begraving in de concessie is een persoonlijkheidsrecht. Dit recht is

zo persoonsgebonden dat niemand anders dan de titularis, ook zijn wettelijke

vertegenwoordiger niet, het kan uitoefenen. Een afstand beslist door een

moeder ten nadele van haar kinderen, schoondochters en kleinkinderen kan

dus niet in beschouwing worden genomen.

Wanneer een grafconcessie volledig ingenomen is en er nog personen in

leven zijn, die gerechtigd zijn om er begraven te worden, kunnen zij de

grafkelder laten vergroten of een nieuwe begraafplaats kiezen. De verbinte-

nis en de bijdrage in de herstellings- en onderhoudskosten van familiegraven

worden niet beheerst door de regels van de gedwongen mede-eigendom. Zij

(123) M.O. betreffende de toepassing van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

lijkbezorging gewijzigd bij de wet van 20 september 1998, B.S. 10 februari 2000, 4115.

(124) Voorz. Rb. Namen 12 januari 1996, J.T. 1996, 176, Journ. proc. 1996, afl. 298, 28.
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moeten gedragen worden door de personen wier stoffelijk overschot op de

beschikbare plaatsen van de concessie zal worden bijgezet(125).

57. Zoals vermeld, kunnen religieuze gemeenschappen, net als familieleden,

een gemeenschappelijke concessie aanvragen voor het begraven van hun

leden. Ten aanzien van leden van een religieuze gemeenschap mag immers

vermoed worden dat het hun wens is samen met de andere leden begraven te

worden in eenzelfde concessie of op een daartoe voorbehouden plek van de

begraafplaats.

Wanneer een religieuze gemeenschap nalaat de familie van een overleden lid

te verwittigen dat het graf van de overledene (gelegen in niet-vergunde

grond) zal verwijderd worden, begaat zij een fout. Deze fout wordt echter

hersteld door, na het wegnemen van de individuele graven van de leden, hun

namen te vermelden op een gemeenschappelijke gedenksteen. Aldus behou-

den de familieleden toch een plaats ter herinnering. Een broer van een

overleden lid, die, niet ingelicht over de feiten, geschokt raakte bij de

vaststelling van de verdwijning van het graf van zijn zus, krijgt eÂeÂn frank

morele schadevergoeding toegekend(126).

C. LIJKOPGRAVING EN LIJKSCHOUWING

58. De begraafplaatsen vallen onder het gezag, de politie en het toezicht van

de gemeenteoverheden. Lijkopgraving kan uitzonderlijk worden toegestaan

door de burgemeester. Diegenen, die hierom verzoeken, dienen voldoende

gewichtige en relevante motieven aan te voeren om de verplaatsing van een

stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats te verantwoorden.

Indien de overledene, na enkele jaren in een wachtgraf geplaatst te zijn

geweest, reeds naar een andere gemeente getransfereerd is geworden en uit

niets blijkt dat het zijn wens was naar de eerste lokatie te worden terug-

gebracht, is het verzoek om terugplaatsing gesteund op onzekere overwe-

gingen als de al dan niet toelaatbare oprichting van een grafmonument op

deze of gene begraafplaats en de vestiging van de toekomstige begraafplaats

van de echtgenote van de overledene, mede gelet op de vele jaren die

intussen verlopen zijn, onvoldoende gewettigd(127).

59. Lijkopgraving en lijkopening worden steeds meer gevraagd door zoge-

zegde buitenhuwelijkse nazaten van Ð desgevallend beroemde Ð overle-

denen, die via DNA-onderzoek hun beweerde afstamming met laatstgenoem-

den juridisch willen doen vaststellen met de bedoeling alsnog post mortem te

delen in de roem en het fortuin van de afgestorvene. Het recht op onschend-

baarheid van het lijk komt dan in concurrentie met het recht op afstammings-

(125) Luik 17 december 1998, Rev. prat. not. b. 2000, 92.

(126) Gent 6 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 85, noot G. BALLON, ,,Het graf, plaats van

herinnering''.

(127) Voorz. Bergen 15 januari 1996, J.T. 1996, 583.
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zekerheid van de nakomeling en dit levert vaak scherpe ,,familiale'' twisten

op, die ook met behulp van de media worden uitgevochten. Grote ruchtbaar-

heid in dit opzicht kreeg b.v. de zaak van de buitenechtelijke dochter van de

Franse acteur Y. Montand(128).

De rechters laten het recht van de levende persoon om zijn afstamming

bevestigd te zien overwegend prevaleren op de integriteit van het stoffelijk

overschot, zelfs wanneer de overledene bij leven weigerachtig stond tegen-

over onderzoeken die zijn ouderschap moesten vaststellen(129). Soms ver-

mijden zij de opgraving en vergenoegen ze zich met andere overtuigings-

elementen zoals de samenleving met de moeder tijdens de zwangerschap, de

voorgaande erkenning van een ander buitenhuwelijks kind, de ontbinding

door echtscheiding van een vorig huwelijk waaruit geen kind is geboren

enz... om de afstammingsband voor bewezen te houden(130).

In het Parlement werd een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies

B.W. ingediend dat afstammingsgerichte genetische onderzoeken post mor-

tem verbiedt, tenzij de de cujus er vooraf tijdens zijn leven uitdrukkelijk mee

ingestemd heeft(131).

AFDELING II

PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN Ð PERSOONLIJKHEIDSBELANGEN

60. Als er eÂeÂn iemand is die in de periode 1995-2000 zijn stempel heeft

weten te drukken op het openbaar leven in BelgieÈ is het wel Marc Dutroux.

Sinds het schandaal in augustus 1996 losbarstte, hebben de delicten waarvan

hij verdacht wordt aanleiding gegeven tot allerhande nieuwe wetgeving.

Hijzelf, zijn slachtoffers en al wie zich in hun kielzog bevond zijn figuranten

geweest in ontelbare persbijdragen, waarvan meerdere het voor de rechter

hebben moeten ontgelden.

De periode 1995-2000 kenmerkt zich door een opvallend grote procesgang

wegens krenking van de eer en goede faam van personen. Daargelaten of dit

zijn oorzaak vindt in de steeds stoutere pen van journalisten dan wel in de

groeiende overgevoeligheid van de burger, is het een feit dat nieuwe ge-

specialiseerde tijdschriften zoals Auteurs en Media (AM) met gemak hun

kolommen vullen met al dit menselijk leed.

(128) Parijs 6 november 1997, J.T. 1998, 812, noot N. DENIES, ,,ReÂflexions sur l'eÂtablissement

de la paterniteÂ post mortem''.

(129) Rb. Namen 14 september 1994, Rb. Namen Kort ged. 25 september 1995, Luik 4 juni

1996 en Rb. Namen 13 november 1996, J.L.M.B. 1997, 503; Rb. Brussel Kort ged. 4 april 1995,

Rev. trim. dr. fam. 1995, 679; Rb. Brugge 9 oktober 1995, T.B.B.R. 1998, 210, noot

K. HERBOTS, ,,Het post-mortem DNA-onderzoek inzake afstammingsgeschillen''; Rb. Luik

Kort ged. 25 oktober 1995, Rev. not. b. 1996, 53, verwijzende noot; Antwerpen 1 oktober 1997,

T.B.B.R. 1999, 60; Parijs 6 november 1997, geciteerd; idem, maar m.b.t. een onderzoek onder

levenden: Gent 6 februari 1997, T.G.R. 1997, 118.

(130) Rb. Doornik 29 juni 1998, J.L.M.B. 1999, 1536.

(131) Wetsvoorstel MAHOUX, Parl. St. Senaat B.Z. 1999, nr. 2-19/1, 14 juli 1999.
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I. Bronnen

61. Persoonlijkheidsrechten zijn ontstaan als een jurisprudentieÈle creatie en

sommige onder hen behouden tot op vandaag die status. Toch betoont de

wetgever steeds meer aandacht voor de bescherming van de persoonlijkheid

van het individu en werkt hij deze rechtsbescherming evenzeer uit in het

strafrecht en in de strafprocedure als in het burgerlijk recht. Alleen in het

burgerlijk recht, echter, kan van de toewijzing van private subjectieve

persoonlijkheidsrechten aan het rechtssubject gesproken worden. Het pu-

bliekrecht maakt gebruik van andere juridische technieken, zodat het daar

veeleer gaat om een onrechtstreekse erkenning en veiligstelling van persoon-

lijkheidsbelangen middels de sanctionering van inbreuken erop.

Het Hof van Cassatie wijst erop dat persoonlijkheidsrechten, ongeacht hun

wettelijke bekrachtiging, hun diepere grondslag vinden in het algemeen

rechtsbeginsel dat derden verbiedt binnen te dringen in het gebied van

andermans persoonlijkheid(132).

62. Hiervoor werden reeds de aanpassingen aan het Wetboek van Straf-

vordering met betrekking tot het vergelijkend DNA-onderzoek ver-

meld(133).

De Dutroux-affaire heeft een bijzondere aandacht gewekt voor de bescher-

ming van de persoon van minderjarigen. De Wet van 23 maart 2000 voegt

aan de Grondwet een artikel 22bis toe, dat ieder kind een recht op eerbiedi-

ging van zijn morele, lichamelijke en seksuele integriteit toewijst. Het

tweede lid van het nieuwe artikel gebiedt de onderscheiden wetgevende

overheden van het land dit kinderrecht op positieve wijze uitvoering te

geven. Hoewel de toevoeging van artikel 22bisG.W. vooral een symbolische

betekenis heeft, is ze ook juridisch-technisch niet onbelangrijk al was het

maar omdat ze het Arbitragehof hiermee toelaat de wet door middel van de

beginselen van gelijkheid en non-discriminatie uitdrukkelijk te toetsen aan

het recht van kinderen op een ongeschonden integriteit(134).

De Wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming

van minderjarigen brengt belangrijke wijzigingen aan aan diverse strafwets-

artikelen m.b.t. minderjarigen, waarvan er enkele raakpunten hebben met

civielrechtelijke materies.

In het in 1989 ingevoegde artikel 378bis Sw. b.v., dat de persoonlijke levens-

sfeer beoogt te vrijwaren van het slachtoffer van een aanranding van de

(132) Cass. 17 december 1998, 2 arresten, R. Cass. 1999, 197, noot S. BRIJS, ,,DNA-onderzoek

in afstammingsgeschillen: wie weigert, heeft (meestal) ongelijk'', R.W. 1998-99, 1145, noot

F. SWENNEN, ,,Artikel 331octies B.W. en de ,,rechtsvormende'' taak van het Hof van Cassatie''

en J. dr. jeun. 1999 (samenvatting), afl. 185, 44, noot J. JACQMAIN.

(133) Wet 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in straf-

zaken, B.S. 20 mei 1999, 1ste uitgave. Zie hiervoor nr. 48 e.v.

(134) A. VANDAELE, ,,Rechten van kinderen in Grondwet'',De Juristenkrant 11 april 2000, 13;

A. VANDAELE en M. VERHEYDE, ,,Artikel 22bis van de grondwet: een grondwettelijke bescher-

ming in de kinderschoenen'', C.D.P.K. 2000, 543-557.
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eerbaarheid of verkrachting, worden aan de lijst van verboden communicaties

(teksten, tekeningen, foto's en beelden) de geluidsfragmenten toegevoegd.

Het opnieuw opgenomen artikel 409 Sw. draagt bij tot de bescherming van

de lichamelijke integriteit door de verminking van de vrouwelijke genitalieÈn,

zelfs met toestemming van de betrokken vrouw, als een misdrijf te kwalifi-

ceren. De minderjarigheid van het slachtoffer impliceert strafverzwaring.

De regeling inzake beroepsgeheim wordt door deWet van 28 november 2000

vervolledigd met een artikel 458bis Sw. dat eenieder, die uit hoofde van zijn

staat of beroep houder is van geheimen en daardoor weet heeft van wel-

bepaalde misdrijven ten aanzien van minderjarigen, toelaat het misdrijf ter

kennis te brengen van de procureur des Konings op voorwaarde dat hij het

slachtoffer heeft onderzocht of erdoor in vertrouwen is genomen, er een

ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de psychische of fysieke integriteit

van de betrokkene en hij deze integriteit niet zelf of met medewerking van

anderen kan beschermen.

Enige implicatie voor wat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

van minderjarigen aangaat hebben de nieuwe artikelen 92-101 Sv., die de

procureur des Konings of de onderzoeksrechter m.b.t. bepaalde misdrijven

toelaten de audiovisuele opname te bevelen van het verhoor van minderjarige

slachtoffers. Het zelfbeschikkingsrecht wordt in zoverre gestand gedaan dat

hiervoor de toestemming van de betrokken minderjarige vereist is, indien hij

twaalf jaar of ouder is. Om reden van persoonsbescherming moet, zelfs

beneden die leeftijd, de minderjarige van de opname in kennis worden

gesteld. De wetgever kiest hiermee, in de zeer specifieke materie van het

strafrechtelijk onderzoek, in zekere mate stelling in de meer algemene

discussie die in het privaatrecht gevoerd wordt betreffende de zelfstandige

uitoefening van persoonlijkheidsrechten door minderjarigen.

Een nieuw artikel 190bis Sv. organiseert op analoge wijze als in artikel 92

e.v. Sv. de verschijning en het verhoor van een minderjarige getuige bij wege

van videoconferentie(135).

63. Sommige persoonlijkheidsrechten worden ook in de Grondwet en in

internationale verdragen bekrachtigd, resp. in de vorm van grondrechten en

mensenrechten. Deze publiekrechtelijke rechtsbescherming van de persoon

houdt, strikt genomen, een engagement in van de overheid ten aanzien van de

burger. Zulks verhindert de rechtspraak evenwel niet om de grond- en

mensenrechten veelvuldig in interparticuliere relaties toepassing te geven

en bijgevolg stilzwijgend derdenwerking te verlenen aan de publiekrechte-

lijke bronnen van persoonsbescherming(136). Overigens telt de gepubli-

(135) Zie ook artikel 327bis nieuw Sv.

(136) B.v. onder vele andere: Cass. 27 februari 2001, A.J.T. 2000-01, 949; Rb. Brussel Kort

ged. 14 mei 1997, Bijlage Mediaforum 1997-7/8, B108; Brussel 14 september 1999, AM 2000,

92.
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ceerde rechtspraak meer gevallen van interparticuliere privacygeschillen dan

van geschillen met de overheid(137).

In de rechtsleer verscheen in de periode 1995-2000 slechts eÂeÂn algemene pri-

vaatrechtelijke studie over de persoonlijkheidsrechten: E. GULDIX en

A. WYLLEMAN, ,,De positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in

het Belgisch Privaatrecht'', Preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende

Studie van het recht van BelgieÈ en Nederland, T.P.R. 1999-00, 1589-1657.

Toch werd er zeer veel gepubliceerd over deelaspecten van de materie,

vooral inzake privacy: o.a. M. BOVERIE, ,,Les pouvoirs locaux et la leÂgisla-

tion sur la protection de la vie priveÂe'', Mouv. Com. 1996, 449-467; M.-

H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, T. LEONARD, S. LOUVEAUX, D. MOREAU

en Y. POULLET, ,,La protection des donneÂes aÁ caracteÁre personnel en droit

communautaire'', J.T. dr. eur. 1997, 121-127, 145-155 en 173-179;

H. BRULIN, ,,DeÂfense et illustration de la loi sur la protection de la vie priveÂe

appliqueÂe aÁ la videÂo-surveillance'', La Revue politique 1996, nr. 2, 33-64 en

Nieuw tijdschrift voor politiek 1996, nr. 2, 33-66; C. CALIMAN, ,,La gestion

de l'information policieÁre dans la loi du 7 deÂcembre 1998 et les principes

relatifs aÁ la protection de la vie priveÂe'', Rev. dr. peÂn. 2000, 389-426;

S. CALLENS, ,,Vragen bij de toepassing van de wet verwerking van persoons-

gegevens in de gezondheidszorg'', T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1995-96, 4-24,

idem, ,,Privacyreglement van het ziekenhuis'', A.Hosp. 1995, afl. 1, 72-74,

idem, Goed geregeld? Het gebruik van medische gegevens voor onderzoek,

Reeks Medisch Recht, Antwerpen, Maklu, 1995 en idem ,,De wet op de

privacy'' in X., Juridische en deontologische aspecten van de jeugdgezond-

heidszorg, Verslagboek van de studiedag georganiseerd door de Vlaamse

Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg op 15 november

1996 aan de KULeuven, Leuven, Garant, 1997, 27-38; D. DE BOT, ,,De

aangestelde voor de gegevensbescherming inzake de verwerking van per-

soonsgegevens'', Computerr. 1999, 279-288 en idem, ,,De gevolgen van de

Wet van 11 december 1998 voor de verwerking van persoonsgegevens in het

algemeen en voor het notariaat in het bijzonder'', Not. Fisc. M. 2000, 35-51;

B. DE SCHUTTER en P. DE HERT, ,,La Belgique est-elle preÃte pour appliquer la

loi sur la vie priveÂe dans le domaine policier?'', Vigiles 1995, afl. 3, 1-10;

P. DE HERT, ,,Les bases de donneÂes policieÁres et la loi sur la vie priveÂe'',

Manuel des services de police, actualiteÂ en bref, nr. 206, 30.8.1995, 1-28,

idem, ,,Schending van het (tele)communicatiegeheim in het beroepsleven'',

T.S.R. 1995, 213-293, idem, Artikel 8 E.V.R.M. en het Belgisch recht. De

bescherming van privacy, gezin, woonst en communicatie, Gent, Mys &

Breesch, 1998, idem, Privacy en het gebruik van visuele technieken door

burger en politie: Belgische regelgeving vandaag en morgen, Brussel,

Politeia, 1998; P. DE HERT en S. GUTWIRTH, ,,Camera's en de noodzakelijke

ontgroening van de privacywet'', R.W. 1994-95, 105-113, idem, ,,Camera-

(137) Voor een voorbeeld van de laatste hypothese: R.v.St. nr. 49.435, 5 oktober 1994, J.T.

1995, 165, noot D.L. en R.v.St. nr. 54.139, 30 juni 1995, J.T. 1995, 705, verwijzende noot.
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toezicht, veiligheid en de wet persoonsregistraties'', Recht en Kritiek 1995,

afl. 3, 218-250; C. DOUTRELEPONT, Le droit moral de l'auteur et le droit

communautaire, Brussel, Bruylant, 1997; F. HENDRICKX, ,,Privacybescher-

ming in social-profitorganisaties'', Hosp. 1999, 142-154 en 171-180, idem,

,,Het recht op afbeelding en de vrije meningsuiting van de sportbeoefenaar''

in X. Fundamentele rechten van de sportbeoefenaar, Teksten van de studie-

dag georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Sportrecht op 27 fe-

bruari 1996, F. HENDRICKX, Leuven, Peeters, 1996, 47-63 en idem, ,,Privacy

en arbeidsrecht'' in Interuniversitair Centrum voor Arbeidsrecht-Bijzondere

Reeks nr. 1, Brugge, die Keure, 1999; T. HENRION, ,,Les eÂcoutes teÂleÂphoni-

ques'', J.T. 1995, 205-213; Y.-H. LELEU en G. GENICOT, ,,La maõÃtrise de son

corps par la personne'', J.T. 1999, 589-600; R. LETTERON, ,,Le droit aÁ

l'oubli'', Rev. dr. publ. 1996, 385-424; D. LYBAERT, ,,Tapt de wetgever uit

een ander vaatje? De wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van priveÂ-communicatie en -

telecommunicatie gewijzigd'', Vigiles 1998, afl. 4, 1-4; B. MAINGAIN, ,,Vie

priveÂe, vie familiale, vie professionnelle. Chronique d'une privatisation

annonceÂe'' in Liber amicorum Marie-TheÂreÁse Meulders-Klein, Brussel,

Bruylant, 1998, 417-444; B. PATERNOSTRE en F. VERBRUGGE, ,,La C.C.T.

n
o
68. Protection de la vie priveÂe et surveillance par cameÂras sur le lieu de

travail'', Ors. 1998, 229-230; S. MARCUS HELMONS, ,,L'applicabiliteÂ de la

Convention europeÂenne des droits de l'homme aux personnes morales'', J.T.

dr. eur. 1996, 150-153; A. PIPERS, Le respect de la vie priveÂe, Ed. Politeia,

1996; M. SUYKENS, ,,Le secret des lettres dans les administrations publi-

ques'', De Gem. 1995, 182-184; I. VAN BAELEN, ,,Het recht op een paarde-

staartje. Persoonlijke levensstijl in de arbeidsverhouding'', Jura Falc. 1995-

96, 55-62; X., Persoonsgegevens en privacybescherming. Commentaar op de

wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, J. DUMORTIER en

F. ROBBEN (ed.), Brugge, die Keure, 1995; E. VAN DER MUSSELE, ,,Het recht

op afbeelding'' in X., Mediarecht, C. DE KEERSMAEKER (ed.), Diegem,

Kluwer Editorial, z.p., 6 p.; K. VAN RAEMDONCK, ,,De invloed van de wet

van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v.

de verwerking van persoonsgegevens op de banksector'', R.W. 1996-97, 897-

914 en 937-947; M. WALRAVE, Privacy gescand?: direct marketing en de

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Leuven, Univ. Pers, 1999; X.,

Vie priveÂe: nouveaux risques et enjeux. Privacy: new risks and opportunities,

Y. POULLET, C. DE TERWANGNE en P. TURNER (ed.), Brussel, Story-Scientia,

1997; X., ,,Camera obscura. De elektronisch beveiligde veiligheidsstaat'', in

De orde van de dag 1999, afl. 8, 3-58; X. Privacy, Teksten en rapporten van

de werkzaamheden tijdens het seminarie ,,Privacy'' georganiseerd met steun

van de Minister van Buitenlandse Zaken in het kader van de 50ste verjaardag

van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 26-27 november

1998, Brussel, Min. Buitenl. Z., s.d.; D. YERNAULT, ,,`Echelon' et l'Europe.

La protection de la vie priveÂe face aÁ l'espionnage des communications'', J.T.

dr. eur. 2000, 187-196.
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II. Indeling

65. In de Belgische rechtsleer en rechtspraak wordt uitgegaan van een niet-

exhaustieve lijst van lichamelijke, psychische en morele aspecten van de

persoonlijkheid (i.e. de zgn. persoonswaarden), die door persoonlijkheids-

rechten worden beschermd:

Ð het lichaam en het lijk, die respectievelijk het recht op het lichaam en het

recht op lijkbezorging genereren

Ð het priveÂ-leven, dat gewaarborgd wordt door het recht op privacy en zijn

subcategorieeÈn: het recht op communicatiegeheim, het recht op informa-

tionele privacy, het huisrecht (i.e. het recht op onschendbaarheid van de

woning ...)

Ð de beeltenis, die een recht op afbeelding oplevert

Ð de stem en het inherente recht op de stem

Ð de naam, beveiligd door het recht op de naam

Ð de intellectuele creaties, die aanleiding geven tot morele auteursrechten,

morele rechten op tekeningen en modellen en morele merkenrechten

Ð de onbesprokenheid, morele gaafheid en goede naam van een persoon

waarvan de schending aanspraak geeft op een recht tot antwoord

Ð de familiestukken met sentimentele waarde, die door het recht op familie-

herinneringen beschermd worden.

A. RECHT OP BESCHERMING VAN HET PRIVEÂ -LEVEN

66. Van alle persoonlijkheidsrechten komt het recht op eerbiediging van het

priveÂ-leven het vaakst aan de orde in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Het recht op priveÂ-leven sluit de bevoegdheid voor de persoon in om zijn

private levenssfeer naar eigen goeddunken in te richten en zich te verzetten

tegen iedere ongewenste intrusie vanwege derden.

De toelating tot inmenging en/of openbaarmaking van private informatie is

de toetssteen voor iedere intrusie. Deze toelating dient zeker te zijn. Ze komt

alleen in aanmerking, wanneer ze vrij en niet onder druk van de omstandig-

heden is verleend(138).

Het gebruik van de overheid om de toegang tot vertrouwelijke overheidsin-

formatie slechts toe te staan aan personen, die voorafgaandelijk gescreend

zijn onder meer met betrekking tot hun priveÂ-leven, houdt geen schending

van de privacy van laatstgenoemden in, indien zij vrij en uitdrukkelijk met

dit voorafgaandelijk onderzoek hebben ingestemd(139).

Het recht op bescherming van het priveÂ-leven wordt geschonden, als aan een

persartikel, waarin met instemming van de ouders verslag uitgebracht wordt

(138) Brussel Kort ged. 21 december 1995, J.T. 1996, 47.

(139) R.v.St. nr. 49.435, 5 oktober 1994, J.T. 1995, 165, noot D.L. en R.v.St. nr. 54.139, 30 juni

1995, J.T. 1995, 705, verwijzende noot.
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over het overlijden en de gezondheidstoestand van eÂeÂn van hun kinderen,

zonder toelating en nodeloos de naam en de leeftijd van het broertje van het

slachtoffer wordt vermeld(140). Beoordeeld in het licht van de buitencon-

tractuele aansprakelijkheidsregeling zoals gebruikelijk inzake schending van

de eer en goede faam (zie verder), begaat een journalist een aquiliaanse fout

door, omwille van de sensatiewaarde, in een artikel over personen verdacht

van brandstichting uit te wijden over het priveÂ-leven van eÂeÂn van de be-

trokkenen zonder dat de priveÂ-gegevens bijdragen tot een betere situering

van zijn actualiteitsrelaas(141).

1. Begripsomschrijving en -afbakening

67. Het priveÂ-leven wordt gevormd door de persoonsgebonden feiten, situ-

aties, gevoelens, meningen, gedragingen..., die een persoon voor zichzelf

wenst te houden of ten hoogste, gewild of ongewild, deelt met een beperkte

kring van intimi (vrienden, familieleden, collegae...). Maken deze laatsten

deel uit van de familie, dan behoren de persoonlijke data tot de ,,familiale

privacy''. De concrete invulling van het priveÂ-leven is subjectief variabel en

verschilt in tijd en ruimte, maar de theoretische essentie van het begrip is

universeel.

68. De kortgedingrechter te Brussel heeft geoordeeld dat niet alleen de

seksuele activiteit, maar ook het persoonlijkheidskenmerk homo-, hetero-

of biseksueel te zijn, tot de beschermde priveÂ-sfeer behoort. De leden van een

jongenspopgroep hebben het recht hun veronderstelde homoseksualiteit voor

zich te houden en zich in hun relatie met hun vrouwelijke fans een imago van

heteroseksualiteit aan te meten, omdat het ieder vrij staat zelf de grenzen van

zijn priveÂ-leven uit te tekenen(142).

69. Al behoort de seksualiteit tot het priveÂ-leven, seksuele praktijken die tot

een strafrechtelijk misdrijf kunnen teruggebracht worden zijn in beginsel

sanctioneerbaar, zelfs als zij met het akkoord van het ,,slachtoffer'' plaats-

vinden.

In een ophefmakende zaak, waarin een magistraat vervolgd werd wegens

sadomasochistische handelingen die zijn echtgenote seksueel genot moesten

verschaffen, beslist het Hof van Beroep te Antwerpen dat voor de toepassing

van artikel 392 Sw. slechts algemeen opzet vereist is. De beklaagde hoeft niet

het oogmerk te hebben schade toe te brengen en het algemeen opzet ver-

(140) Brussel 14 september 1999, AM 2000, 92.

(141) Rb. Brussel 25 april 2000, AM 2000, 466, Journ. proc. 2000, afl. 406, 24, noot.

(142) Rb. Brussel Kort ged. 14 mei 1997, Bijlage Mediaforum 1997-7/8, B108, noot D.

VOORHOOF, ,,Publicatieverbod 'outing' popgroep: privacybescherming of preventieve cen-

suur?'', Mediaforum 1997/9, 132-135; Rb. Gent 22 november 1999, AM 2000, 148, noot

D.V., besproken door D. VOORHOOF, ,,'Outen' van seksuele geaardheid homo's is schending

privacy'', De Juristenkrant 18 januari 2000, 4.
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dwijnt niet door met ,,goede'' bedoelingen te handelen. De instemming van

degene die de slagen incasseert levert geen schulduitsluitingsgrond op,

omdat de strafwet van openbare orde is, maar ook omdat, naar de woorden

van het Hof, het door artikel 398 Sw. beschermde rechtsgoed, m.n. de

lichamelijke integriteit, een ongeclausuleerd grondrecht is waarop alleen

de wetgever in bepaalde gevallen kan ingrijpen(143).

Op de voorziening in cassatie sluit het Hof van Cassatie zich grotendeels bij

deze stellingname aan, maar preciseert het toch dat opzettelijke slagen en

verwondingen Ð al worden zij door de instemming van het slachtoffer niet

gerechtvaardigd, ook niet wanneer ze in de context van sadomasochistische

seksualiteitsbeleving worden toegebracht Ð niettemin krachtens artikel 8, 1.

E.V.R.M. verschoonbaar kunnen zijn. Dit is het geval wanneer de slagen en

verwondingen niet van aard zijn de gezondheid van degene, die ze incasseert,

aan te tasten en wanneer de feiten gepleegd worden ten aanzien van een

persoon die er op wettige wijze mee instemt. In deze voorwaarden moeten

sadomasochistische praktijken worden geacht te behoren tot het priveÂ-leven,

waarvan de eerbiediging eist dat, hoewel de constitutieve elementen van

opzettelijke slagen en verwondingen aanwezig zijn, er uitsluiting van straf

is(144).

70. Feiten uit het priveÂ-leven kunnen dermate persoonsgebonden zijn dat zij

niet tegen de persoon gebruikt kunnen worden in zijn familiale relaties. De

voorzitter van de rechtbank te Antwerpen is, zoals zijn Brusselse collega, van

mening dat iemands seksuele geaardheid zo puur priveÂ is dat zij in ouderlijk

verband niet als een discriminatoir argument mag gebruikt worden om de

toewijzing van het recht van bewaring van de kinderen aan eÂeÂn van de ouders

te ontzeggen(145).

71. PriveÂ-informatie, die bij een interne audit in een bedrijf aan het licht

gekomen is m.b.t. de werknemer, die wegens wangedrag op het werk om

dringende reden ontslagen is, mag door de rechter niet in aanmerking worden

genomen bij de beoordeling van de reden van het ontslag(146).

72. Het priveÂ-leven kan, samen met de andere persoonswaarden, beschouwd

worden als een onderdeel van de ruimere persoonlijke levenssfeer. Sommige

juristen, evenwel, vereenzelvigen de begrippen ,,priveÂ-leven'' en ,,persoon-

lijke levenssfeer'' en geven het priveÂ-leven dienvolgens zo'n brede inhoud,

(143) Antwerpen 30 september 1997, R.W. 1997-98, 749, verwijzende noot.

(144) Cass. 6 januari 1998, R.W. 1998-99, 290, verwijzende noot; vgl. Hof Mensenrechten,

arrest Laskey, Jaggard en Brown / Verenigd Koninkrijk van 19 februari 1997, (1997) 24 EHRR

39; M. LEVINET, ,,La leÂgitimiteÂ de la reÂpression des pratiques sadomasochistes par l'Etat'',

(noot onder het arrest), Rev. trim. D.H. 1997, 733; S. SOTTIAUX, ,,Sadomasochisme: het recht

op privacy voorbij'', Ethiek en maatschappij 1999, 3, 97-116.

(145) Rb. Antwerpen Kort ged. 5 juli 2000, A.J.T. 2000, 60.

(146) Arbh. Antwerpen 23 februari 1995, R.W. 1996-97, 94, noot P. HUMBLET, ,,Interne audit

en ontslag om dringende reden: quis custodiet ipsos custodes?'', Soc. Kron. 1997, 128.
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dat zijn connotatie van gewenste geheimhouding en discretie overstegen

wordt(147).

73. Een typerend voorbeeld van dergelijke onzuivere invulling van het

privacybegrip zijn de kortgedingbeslissingen van de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brussel aangaande de publicatie van de persoonlijke notities

waarvan de gewezen onderzoeksrechter M. DoutreÁwe zich bediende toen

zij haar aanpak van de Dutroux-affaire voor de parlementaire onderzoeks-

commissie poogde te rechtvaardigen. Hoewel het notities bestemd voor

persoonlijk gebruik betrof, was er op niet geheel regelmatige basis beslag

op gelegd geworden, waarna zij in de pers gepubliceerd waren geworden.

Mevrouw M. DoutreÁwe voelde zulks onder meer aan als een schending van

haar recht op priveÂ-leven, dat zij uitdrukkelijk met de fysieke en morele

integriteit van haar persoonlijkheid meende te mogen vereenzelvigen. De

kortgedingrechter maakt geen bezwaar tegen deze kwalificatie, niettegen-

staande het door de parlementaire commissie gevoerde onderzoek gericht

was op doorlichting van het professioneel handelen van de onderzoeks-

rechter buiten haar priveÂ-leven om. In werkelijkheid waren andere waarden

aan de orde als het geheim van het onderzoek, het eigendomsrecht van de

titularis van de documenten en haar recht van verdediging, die overigens ook

door de voorzitter worden onderkend(148).

74. Dat het recht op priveÂ-leven wel degelijk als passe-partout gebruikt

wordt, blijkt eveneens uit het arrest van 12 juli 1996 van het Arbitragehof,

dat, m.b.t. artikel 62 Jeugdbeschermingswet(149) en onder verwijzing naar

artikel 6 E.V.R.M., stelt dat het recht op respect voor het familiaal priveÂ-

leven het recht van iedere belanghebbende (i.c. de opvangouders van een

(147) B.v. S. GUTWIRTH, Privacyvrijheid! De vrijheid om zichzelf te zijn, Den Haag, Rathenau

Instituut, 1998; vgl. Cass. 25 februari 1997, Pas. 1997, I, 287 en T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 2000-

01, 34, noot N. COLETTE-BASECQZ, ,,L'expertise geÂneÂtique dans le proceÁs peÂnal: reÂgulariteÂ de la

preuve'', waar het stelt: ,,...het door artikel 8 E.V.R.M. gewaarborgde recht op eerbiediging van

het priveÂ-leven waartoe het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort...'',

vgl. de kritiek op deze zinsnede door J.-P. MASSON en N. MASSAGER, Droit des personnes.

Chronique de jurisprudence 1994-1998, Les dossiers du Journal des Tribunaux nr. 25, Brussel,

Larcier, 2000, 15, nr. 9; zie ook de verwijzing naar de ruime omschrijving van J. VELU en

R. ERGEC in Brussel Kort ged. 21 december 1995, J.T. 1996, 47, i.c. 49, middenkolom.

(148) Rb. Brussel Kort ged. 30 januari 1997 en 5 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 317, de

beschikking van 5 februari 1997 werd ook gepubliceerd in AM 1997, 200, noot M. HANOTIAU,

,,La censure de la presse eÂcrite par le juge des reÂfeÂreÂs'', zie ook de beslissing in hoger beroep:

Brussel 8 mei 1998, onuitg. en in cassatie: Cass. 29 juni 2000, AM 2000, 443, noot

E. BREWAEYS, A.J.T. 2000-01, 581, R. Cass. 2001, 35, noot D. VOORHOOF, ,,Brokkelt de

grondwettelijke bescherming van de drukpersvrijheid en het verbod van censuur verder af?'',

R. Cass. 2001, 25; Journ. proc. 2000, afl. 398, 28, noot F. TULKENS en A. STROWEL, ,,L'arreÃt

Leempoel et Editions CineÂ Revue: de l'art de mettre fin aÁ une controverse'', J.L.M.B. 2000,

1589, noot F. JONGEN, ,,Le juge est-il un censeur?''.

(149) Vervangen bij artikel 27 Wet 2 februari 1994.
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kind) insluit om tussen te komen in een procedure, die zijn familieleven kan

beõÈnvloeden(150).

75. Ook in de context van de grond- en mensenrechten wordt het recht op

privacy vaak ten overvloede ingeroepen, terwijl in werkelijkheid andere

subjectieve rechten of andere grond- en mensenrechten aan de orde

zijn(151). De lapidaire formulering van de artikelen 22 G.W., 8, 1.

E.V.R.M. en 17, 1. I.V.B.P.R. is er ongetwijfeld schuld aan dat de priva-

cy-notie mede opgevuld wordt met tot de persoonlijke levenssfeer behorende

persoonswaarden, die geen deel zijn van het strikte priveÂ-leven. Zelf heeft het

Hof voor de Rechten van de Mens nooit een scherp onderscheid gemaakt

tussen de bescherming van het priveÂ-leven en de bescherming van het

familiaal leven.

Aldus schaart het HofÐ en voorheen ook de Commissie Ð onder de noemer

van het priveÂ-leven o.m.:

Ð de aanspraken op gebied van de naam(152)

Ð de gelijkberechtiging van homoseksuelen en lesbiennes(153)

Ð de aanpassing van de burgerlijke staat na geslachtstransformatie(154)

Ð het ouderschap van transseksuelen(155)

Ð de seksuele mishandeling tussen priveÂ-personen(156)

(150) Arbitragehof nr. 47/96 12 juli 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 604, R.W. 1996-97, 1156,

B.S. 14 augustus 1996, 21547; zie ook Arbitragehof nr. 122/98 3 december 1998, B.S. 20 januari

1999, 1635.

(151) Aldus Hof Mensenrechten 23 september 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 473 m.b.t. de

schending van de fysieke integriteit van een kind door zijn stiefvader, waar een overtreding van

artikel 3 E.V.R.M. voorlag, maar door de verzoeker toch tevens aansluiting werd gezocht bij

artikel 8 E.V.R.M.

(152) I.v.m. het recht van de ouders op de keuze van de voornaam van hun kind: arrestGuillot /

Frankrijk van 24 oktober 1996 en voordien reeds i.v.m. de familienaam: arrest Burghartz /

Zwitserland van 11 februari 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 53, noot P. GEORGIN, ,,La liberteÂ de

choix du nom de famille de deux eÂpoux''.

(153) I.v.m. discriminerende leeftijdsgrenzen inzake toelaatbaarheid van homoseks vergele-

ken bij heteroseks: arrest Sutherland / Verenigd Koninkrijk van 1 juli 1997 E.C.R.M., nr. 25186/

94, i.v.m. het ontslag van homoseksuelen en lesbiennes uit het leger: arrest Smith en Grady /

Verenigd Koninkrijk van 27 september 1999, J.T. dr. eur. 1999 (verkort), 216 en (2000) 29

EHRR 493 en arrest Lustig-Prean en Beckett / Verenigd Koninkrijk van 27 september 1999,

(2000) 29 EHRR 548; i.v.m. de bestraffing van homoseks in groep: arrest ADT / Verenigd

Koninkrijk van 31 juli 2000; i.v.m. de ouderschapsrechten van homoseksuelen: arrest Salgueiro

da Silva Mouta / Portugal van 21 december 1999, J.T. dr. eur. 2000 (verkort), 18.

(154) Arrest Sheffield en Horsham / Verenigd Koninkrijk van 30 juli 1998, (1999) 27 EHRR

163; zie ook Rb. Bergen 1 december 1999, J.L.M.B. 2000, 821, noot K. UYTTERHOEVEN, ,,La

reconnaissance juridique du transsexualisme: changement d'eÂtat ou adaptation des `documents

d'identiteÂ'?''.

(155) Arrest X, Y en Z / Verenigd Koninkrijk van 22 april 1997, Rev. trim. D.H. 1998, 117, noot

F. RIGAUX, ,,Les transsexuels devant la Cour europeÂenne des droits de l'Homme'' en J.T. dr.

eur. 1997 (verkort), 142.

(156) Arrest Stubbings e.a. / Verenigd Koninkrijk van 22 oktober 1996.
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Ð sadomasochistische seks(157)

Ð de toegankelijkheid van openbare ruimten en de aanwezigheid van aan-

gepaste voorzieningen voor handicapten(158)

Ð de toegang van vreemdelingen tot het grondgebied van een staat en hun

gedwongen verwijdering ervan(159)

Ð de uitdrijving door de overheid van burgers uit hun dorp en de vernieti-

ging van hun woongelegenheid(160)

Ð de milieuproblematiek (zie verder).

Al deze beslissingen kunnen geconsulteerd worden via de internetsite http://

www.echr.coe.int. Overzichten en besprekingen van de rechtspraak van het

Hof voor de Rechten van de Mens vindt men in: P. LAMBERT, ,,La Cour

europeÂenne des droits de l'hommeÐ anneÂe 1995'', J.T. dr. eur. 1996, 32-41,

idem, ,,La Cour europeÂenne des droits de l'homme Ð anneÂe 1996'', J.T. dr.

eur. 1997, 35-44 en 57-62, idem, ,,La Cour europeÂenne des droits de

l'homme Ð anneÂe 1997'', J.T. dr. eur. 1998, 36-46, idem, ,,La Cour

europeÂenne des droits de l'homme Ð anneÂe 1998'', J.T. dr. eur. 1999, 31-

41, idem, ,,La Cour europeÂenne des droits de l'homme Ð anneÂe 1999'', J.T.

dr. eur. 2000, 34-42, idem, ,,La Cour europeÂenne des droits de l'homme Ð

anneÂe 2000'', J.T. dr. eur. 2001, 34-41.

Voor meer gespecialiseerde commentaar zie o.m.: S. EVAIN, ,,Le juge euro-

peÂen, le transsexualisme et les droits de l'homme'' (A propos de l'arreÃt:

CEDH, 22 avril 1997, aff. X, Y et Z c/ Royaume-Uni), S.J. 1997, Doctr.,

4071; S. GRATALOUP, Commentaar bij Hof Mensenrechten 22 april 1997, D.

1997, Jur., 583-587; S. SOTTIAUX, ,,Recente ontwikkelingen in de Europese

rechtspraak inzake seksuele betrekkingen: een gemiste kans?'', T.B.P. 2001/6,

375-383; K. WALKER, ,,Moving Gaily Forward? Lesbian, Gay and Trans-

gender Human Rights in Europe'', Melbourne Journ. Int. L. 2001, 126 e.v.

76. Soms wordt het priveÂ-leven verward met andere persoonswaarden, die

niet door een persoonlijkheidsrecht worden beschermd zoals de aanspraak op

eer en goede faam(161).

(157) Arrest Laskey, Jaggard en Brown / Verenigd Koninkrijk van 19 februari 1997 (1997) 24

EHRR 39 en M. LEVINET, ,,La leÂgitimiteÂ de la reÂpression des pratiques sadomasochistes par

l'Etat'', (noot onder het arrest), Rev. trim. D.H. 1997, 733.

(158) Arrest Botta / ItalieÈ van 24 februari 1998.

(159) Arrest GuÈl / Zwitserland van 19 februari 1996; arrest Boughanemi / Frankrijk van

24 april 1996; arrestC. / BelgieÈ van 7 augustus 1996; arrestNsona / Nederland van 28 november

1996, arrest Ahmut / Nederland van 28 november 1996; arrest Bouchelkia / Frankrijk van

29 januari 1997; arrest Mehemi / Frankrijk van 26 september 1997; arrest El BoujaõÈdi /

Frankrijk van 26 september 1997; arrest Boujlifa / Frankrijk van 21 oktober 1997; arrest

Dalia / Frankrijk van 19 februari 1998; arrest Baghli / Frankrijk van 30 november 1999, J.T.

2000, 90, noot P. LAMBERT, ,,L'expulsion des eÂtrangers deÂlinquants devant la Cour europeÂenne

des droits de l'homme''; arrest Ciliz / Nederland van 11 juli 2000.

(160) Toepassing van het huisrecht: arrest Mentes e.a. / Turkije van 28 november 1997.

(161) Zie hierover verder; Rb. Brussel 30 maart 1999, AM 2000, (102) 104, rechterkolom,

eerste alinea.
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Soms ook is er sprake van verwarring tussen persoonlijkheidsrechten. Zo

kreeg de rechtbank te Luik vergelijkende reclame te beoordelen voor een

theaterproductie, die aangeprezen werd als ,,nauwelijks minder grappig dan

dhr. X''. De heer X, een artiest gespecialiseerd in komische one-manshows,

meende dat deze ongevraagde en niet-toegestane verwijzing naar zijn per-

soon een schending van zijn recht op naam inhield en vorderde schade-

vergoeding bij toepassing van artikel 1382 B.W. Deze kreeg hij ook, maar

niet wegens miskenning van zijn recht op naam, omdat de rechter Ð nogal

betwistbaar Ð oordeelde dat dit recht niet geschonden was nu de verweerder

wel degelijk dhr. X met zijn naam wou aanwijzen en er dus geen aanmati-

ging, betwisting of abusief gebruik van diens naam was, maar op grond van

zijn recht op privacy en dat terwijl de aanwijzing wel degelijk dhr. X als

professionele komiek en niet als priveÂ-persoon gold(162).

Dit vonnis is belangrijk m.b.t. de bijzondere sanctieregeling verbonden aan

de rechtsbescherming van de persoonlijke levenssfeer. In casu werd de

vordering gesteund op artikel 1382 B.W. De rechter erkent het bestaan van

een quasi-delictuele fout, maar stelt geen schade vast. De verwijzing naar de

prestaties van dhr. X houdt, integendeel, zelfs een lofbetuiging aan zijn talent

in. Niettemin staat de rechter een schadevergoeding van 20.000 BEF toe.

Deze benadering strookt niet met de onrechtmatige daadsleer, die het bewijs

van een fout, een schade en een oorzakelijk verband tussen beide vergt. Zij

refereert wel aan de leer van de persoonlijkheidsrechten, volgens welke

persoonlijkheidsrechten, zoals andere subjectieve rechten, vergezeld gaan

van een inherente rechtsvordering, die slechts naar het bewijs van de afwe-

zigheid van toelating tot inmenging in de persoonlijke levenssfeer vanwege

de titularis vraagt opdat de inbreuk op het recht aanwezig zou zijn en tot

herstel aanleiding kan geven(163).

77. Specialisten van de onrechtmatige daad komen er gaandeweg toe deze

bijzondere uitwerking van persoonlijkheidsrechten te erkennen, als zij, met

gebruikmaking van de onrechtmatige-daadconcepten, erkennen dat, waar het

materieel overtreden van een specifieke rechtsnorm op zichzelf onrechtmatig

is, het resultaat ,,bepaald gedrag of verbod'' zeer dicht benaderd wordt bij een

rechtstreekse inbreuk op eÂeÂn anders subjectief recht ook al legt dit laatste dan

(162) Rb. Luik 12 december 1997, J.L.M.B. 1998, 819.

(163) Zie over de in de rechtsleer fel ter discussie staande relatie tussen persoonlijkheids-

rechten en aquiliaanse aansprakelijkheid: E. GULDIX en A. WYLLEMAN, ,,De positie en de

handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Belgisch Privaatrecht'', Preadvies voor de

Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van BelgieÈ en Nederland, T.P.R.

1999-00, 1632, nr. 25 e.v. en H. BOCKEN, ,,Nog iets over inbreuk op recht?'' in Liber amicorum

Walter Van Gerven, Antwerpen, Kluwer, 2000, 183-202; aanverwante toepassingen in de

rechtspraak: Kh. Brussel 24 februari 1995, Ing.-Cons. 1995, 333, noot L. MULLER, ,,Le droit de

repentir-retrait''; Rb. Brugge 27 juni 1994, R.W. 1994-95, 473; Rb. Luik 12 december 1997,

J.L.M.B. 1998, 819; ook i.v.m. het recht op afbeelding: Antwerpen 19 december 1995, AM

1996, 360, noot D. VOORHOOF, ,,Het recht op afbeelding op de tocht?''.
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niet rechtstreeks een bepaald gedrag op(164). De inbreuk op het recht is

voltrokken als een ander dan de rechthebbende iets doet waartoe uitsluitend

deze laatste bevoegd is of als een ander de rechthebbende in de uitoefening

van zijn rechten belemmert. Aangezien, nog volgens de onrechtmatige-

daadspecialisten, de inhoud van het ene recht al wat preciezer en concreter

omschreven is dan die van het andere, zal de schending van het eerste eerder

voldoende zijn om er het onrechtmatigheidsoordeel op te grondvesten dan de

schending van het tweede. Vage subjectieve rechten riskeren de belangen-

afweging met concurrerende aanspraken minder goed te doorstaan.

Deze zienswijze, die een flinke toegeving is op het standpunt dat door

L. Cornelis verdedigd wordt in Beginselen van het Belgische buitencontrac-

tuele aansprakelijkheidsrecht(165), strookt evenwel nog steeds niet geheel met

de praktische rechtstoepassing, die de hoven en rechtbanken van de persoon-

lijkheidsrechten maken, inzonderheid inzake bescherming van het priveÂ-leven

en de beeltenis van personen. Waar de onrechtmatige-daadspecialisten blijven

stellen dat het veroorzaken van schade niet het bewijs levert van de fout(166)

zijn de begrippen ,,fout'' en ,,schade'' in de geest van veel magistraten, die met

persoonlijkheidskrenkingen te maken krijgen, vaak geen duidelijk onderschei-

den concepten meer. Door zich te beperken tot het vaststellen van het gebrek

aan toelating vanwege het slachtoffer komen zij er licht toe schade en fout te

versmelten: als de toelating ontbreekt is er een inbreuk die quasi-onvermijde-

lijk schadelijk is. Het aangehaalde vonnis van de rechtbank te Luik is een

sprekend voorbeeld van deze beoordelingswijze.

2. Stand van de wetgeving

78. In de periode, die door dit overzicht bestreken wordt, heeft de wetgever

zijn wetgevend werk ter bescherming van het priveÂ-leven van de burger

ijverig voortgezet.

De Wetten van 11 februari 1991 en 30 juni 1994 ter sanctionering van

afluistering Ð zie ook artikel 109ter D van de Wet van 21 maart 1991 (zoals

gewijzigd door de Wet van 3 juli 2000) Ð werden herzien door de Wetten

van 7 en 13 april 1995, 10 juni 1998 en 10 januari 1999(167).

(164) H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE, ,,Overzicht

van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 1994-1999'', T.P.R. 2000, (1551)

1583, nr. 11.

(165) I, Antwerpen, Maklu, 1989, 141, nr. 80 e.v..

(166) H. VANDENBERGHE,M.VANQUICKENBORNE, L.WYNANT enM.DEBAENE, l.c., 1584, nr. 11.

(167) Voor toepassingen zie: Arbitragehof nr. 26/96, 27 maart 1996, B.S. 18 april 1996, 9167,

R.W. 1996-97, 427, met verwijzing naar R. DEVLOO, ,,Het beroepsgeheim van de accountant na

het arrest van het Arbitragehof van 27 maart 1996'', R.W. 1996-97, 422; Cass. 28 februari 1995,

Pas. 1995, I, 235; Cass. 30 mei 1995, Pas. 1995, I, 558, J.T. 1996, 528, R.W. 1996-97, 956, noot

A. VANDEPLAS, ,,Over in het buitenland verkregen bewijs''; Cass. 30 mei 1995, Pas. 1995, I, 562;

Cass. 25 april 1996, Pas. 1996, I, 374; Cass. 26 juni 1996, Pas. 1996, I, 705; Corr. Leuven 22 juni

1998, A.J.T. 1999-00, 233, noot F. GOOSSENS, ,,Wanneer mag een telefonisch gesprek opgenomen

en beluisterd worden? Over artikel 314bis, §1, 1
o
Sw.''; inzake telefoonafluistering zie ook Hof

Mensenrechten, arrestValenzuela Contreras / Spanje van 30 juli 1998 besproken door P. LAMBERT,

,,La Cour europeÂenne des droits de l'homme Ð anneÂe 1998'', J.T. dr. eur. 1999 (31) 37.
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DeWet van 12 maart 1998 last het artikel 460ter Sw. in, dat het gebruik door

de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij sanctioneert van inlichtingen

verkregen naar aanleiding van de inzage van het strafdossier, die inbreuk

maken op het priveÂ-leven van een in dat dossier genoemde persoon.

Het K.B. van 20 september 1998 verleent bindende kracht aan de C.A.O.

nr. 68 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de

werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats.

DeWet van 30 oktober 1998 creeÈert in artikel 442bis Sw. het nieuwe misdrijf

,,belaging'' (stalking), i.e. het lastigvallen van een welbepaald persoon,

terwijl de dader wist of moest weten dat hij door zijn gedrag de rust van

zijn slachtoffer ernstig zou verstoren.

De Wet van 11 december 1998 implementeert de Europese Richtlijn 95/46

van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen

i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer

van die gegevens. Deze Wet brengt belangrijke wijzigingen aan in de Wet

Bescherming Persoonsgegevens van 8 december 1992. Omdat het K.B., dat

de inwerkingtreding van de nieuwe Wet regelt, groots opgevat is en als enig

uitvoerend instrument alle K.B.'s vervangt, die ter uitvoering van deWet van

8 december 1992 getroffen waren, heeft het tot 2001 geduurd vooraleer het

kon worden uitgevaardigd(168).

Het Vlaams Decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezond-

heidszorg bepaalt dat de centra voor geestelijke gezondheidszorg de rechten

van de mens, inzonderheid die van het kind moeten respecteren en dat de

aangeboden zorgverlening gebaseerd moet zijn op respect voor de persoon-

lijke levenssfeer van de patieÈnt. De centra dienen een deontologische code te

ontwikkelen en hun medewerkers zijn gehouden tot het beroepsgeheim.

De Wet van 29 mei 2000 richt bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders een

geõÈnformatiseerd centraal bestand op van berichten van beslag, delegatie,

overdracht en collectieve schuldenregeling. Hoewel de wetgever met deze

wet vooral een praktische regeling heeft willen treffen, heeft zij toch ook

enige privacyrelevantie(169).

Ten slotte raakt ook de Wet van 28 november 2000 betreffende de informa-

ticacriminaliteit in enigerlei mate aan de bescherming van het priveÂ-le-

ven(170).

79. Niettegenstaande de gestadige productie van privacywetten, heeft het

Belgisch privaatrecht nog geen tegenhanger voor artikel 9 Franse Code civil,

(168) C. DE TERWANGNE en S. LOUVEAUX, ,,Protection de la vie priveÂe face au traitement de

donneÂes aÁ caracteÁre personnel: le nouvel arreÃteÂ royal'', J.T. 2001, 457-469.

(169) V. VAN DEN HASELKAMP-HANSENNE, ,,La loi du 29 mai 2000 portant creÂation d'un

fichier central des avis de saisie, de deÂleÂgation, de cession et de reÁglement collectif de dettes et

modifiant certaines dispositions du Code judiciaire'', J.T. 2001, 257-265.

(170) S. EVRARD, ,,La loi du 28 novembre 2000 relative aÁ la criminaliteÂ informatique'', J.T.

2001, 241-245.
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dat het individu op algemene wijze een persoonlijkheidsrecht op bescher-

ming van het priveÂ-leven toekent(171).

80. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

speelt een niet onaanzienlijke rol in de conceptie van doelmatige privacy-

wetgeving. Haar website herbergt voor de periode 1.1.1995 tot 31.12.2000

195 adviezen, aanbevelingen en beslissingen (http://www.privacy.fgov.be).

Interessant zijn o.m.:

inzake de toepassing van de Wet Verwerking Persoonsgegevens

Ð advies nr. 9/95 van 5 april 1995 aangaande de toepassing van de Wet van

8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens door de media: redac-

tiebestanden vallen in het toepassingsgebied van de wet, maar afwijking-

en kunnen bij wet of K.B. worden toegestaan, als zulks gepaard gaat met

een dwingende regeling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

bij de verwerking van persoonsgegevens door de pers

Ð advies nr. 14/95 van 7 juni 1995 aangaande de toepasselijkheid van de

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens op beeld-

opnamen, en de gevolgen ervan: de Wet Verwerking Persoonsgegevens

is onder bepaalde voorwaarden van toepassing op de verwerking van

beelden

Ð advies uit eigen beweging nr. 42/97 van 23 december 1997 aangaande de

verspreiding van rechterlijke beslissingen via de informatie- en commu-

nicatietechnologieeÈn: de openbaarmaking valt onder de voorschriften

van de Wet Verwerking Persoonsgegevens; de uitgevers, magistraten

en advocaten dienen gehoord te worden met het oog op het opstellen van

een lijst van de geschillen waarvoor depersonalisatie vereist is en op het

vastleggen van de aard van de anonimisering

inzake raadpleging van de bevolkingsregisters door derden

Ð advies nr. 11/97 van 3 april 1997 aangaande de raadpleging van de

bevolkingsregisters door genealogen: de registers zijn, desgevallend op

voorwaardelijke wijze, toegankelijk als de waarachtigheid van het on-

derzoek wordt aangetoond

inzake mededeling medische persoonsgegevens

Ð advies nr. 3/97 van 29 januari 1997 aangaande de mededeling van

medische persoonsgegevens aan de adviserend geneesheer van een ver-

zekeringsmaatschappij tegen vaste premie of van een gemeenschappe-

lijke verzekeringskas gemachtigd met het oog op de verzekering tegen

arbeidsongevallen: de behandelende geneesheer van een slachtoffer van

(171) Al werd ooit wel een poging tot invoering van een dergelijke algemene wetsbepaling

ondernomen: wetsvoorstel GOOVAERTS, Parl. St. Senaat 1992-93, nr. 588-1.
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een arbeidsongeval mag in de huidige stand van de arbeidsongevallen-

wetgeving geen medische gegevens meedelen aan de adviserend genees-

heer van de arbeidsongevallenverzekeraar

Ð advies nr. 18/00 van 15 juni 2000 aangaande het toegangsrecht tot

medische gegevens van de overledene door nabestaanden: in bepaalde

gevallen is het onbillijk dat nabestaanden geen toegang hebben tot de

persoonsgegevens van een overleden verwant; terzake is een duidelijke

wettelijke regeling geboden(172).

inzake videotoezicht

Ð advies nr. 17/99 van 10 mei 1999 aangaande het ontwerp van K.B.

betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in

stadions, de oprichting van een bestand der beelden en de modaliteiten

waaraan dit bestand dient te voldoen: principieel gunstig advies

Ð advies uit eigen beweging nr. 34/99 van 13 december 1999 aangaande de

verwerkingen van beelden, in het bijzonder verricht door middel van

systemen van videotoezicht: systemen van video-toezicht kunnen inge-

bruikgenomen en gereglementeerd worden onder de strikte voorwaarden

van het advies inzake informatieplicht, eerbiediging van het finaliteits-

beginsel, bewaarduur van de beelden, rechten van toegang, verbetering,

verwijdering en niet-aanwending, veiligheid en aangifte van de verwer-

king e.d.(173)

Ð advies uit eigen beweging nr. 3/00 van 10 januari 2000 aangaande het

gebruik van systemen van videotoezicht in de hal van een appartements-

gebouw: verwijzing naar het advies nr. 34/99 van 13 december 1999

inzake toezicht op elektronische post en internet

Ð advies uit eigen beweging nr. 10/00 van 3 april 2000 aangaande het

toezicht door de werkgever op het gebruik van het informaticasysteem op

de werkplaats: afhankelijk van de specifieke werkomgeving, de aard van

het werk en de aard van ieders verantwoordelijkheden, dient, geval per

geval, een bindende regeling getroffen te worden tussen werkgever en

werknemers, waarbij aandacht wordt besteed aan de transparantie van de

verhoudingen, de proportionaliteit en noodzakelijkheid van de controle

en de bewaartermijn en voorwaarden voor het opslaan van de gegevens

inzake telefonie

Ð advies uit eigen beweging nr. 7/97 van 27 februari 1997 aangaande de

uitoefening van het recht van toegang betreffende de oproepgegevens

van de geregistreerde bij Belgacom, Mobistar, Proximus en andere

operatoren: de uitoefening van het toegangsrecht van het slachtoffer

(172) Zie hierover ook P. DE HERT, ,,Doden hebben nog geen privacy'', De Juristenkrant

21 november 2000, 12-13.

(173) Zie hierover ook P. DE HERT, ,,Een nieuw advies inzake videotoezicht'', Vigiles 2000,

afl. 2, 68-69.

TPR 2001 1615



van kwaadwillige oproepen tot de call-gegevens moet verbonden worden

aan waarborgen zoals beperking in de tijd, niet-mededeling van telefoon-

nummers en toegang via een onafhankelijke ombudsdienst

Ð aanbeveling nr. 1/99 van 23 juni 1999 aangaande het gebruik van gege-

vens opgenomen in omgekeerde telefoongidsdiensten: telecommunica-

tieoperatoren en andere economische actoren, die de inhoud van tele-

foongidsen aan het publiek aanbieden en het inzien van de cooÈrdinaten

van priveÂpersonen uitgaande van hun naam of andere opzoekingscriteria

mogelijk maken, moeten een aantal principes eerbiedigen inzake infor-

matie en mogelijkheid van verzet van de priveÂ-persoon, beveiliging tegen

bedrieglijk teleladen en van verslaggeving aan de Commissie

3. Gezondheidsprivacy

81. Het priveÂ-leven bestrijkt een ruim gebied van de persoonlijke levens-

sfeer en treedt in bijna alle aspecten van het mens-zijn naar voor. EeÂn

daarvan is de gezondheid. Gezondheidsinformatie is zo'n belangrijk en veel

belaagd privaat domein, dat de rechtspraak daaromtrent een aparte rubriek

verdient.

82. In 1998 oordeelt de Arbeidsrechtbank te Dendermonde voor de eerste

maal in BelgieÈ dat het ontslag van een werknemer uit hoofde van zijn

seropositiviteit, vastgesteld na een medisch onderzoek waaromtrent hij niet

vooraf werd ingelicht, een misbruik van het ontslagrecht van de werkgever

uitmaakt. Op die eenvoudige vaststelling wordt de werknemer een schade-

vergoeding van 500.000 BEF toegekend, omdat hij ontslagen werd om een

reden die vreemd was aan de arbeidsbetrekking(174). Al wordt het geschil

niet in het kader van de leer van de persoonlijkheidsrechten beslecht, het is

duidelijk dat het inhoudelijk nauw verband houdt met de bescherming van de

private levenssfeer.

Een onderzoek van de lichamelijke arbeidsgeschiktheid is niet noodzakelijk

strijdig met artikel 8 E.V.R.M. Voor bepaalde categorieeÈn van kandidaat-

werknemers is een aanstellingskeuring wettelijk verplicht (artikel 124

A.R.A.B.). Of het de werkgever toegelaten is, buiten deze wettelijk geregelde

hypothesen, kandidaat-werknemers aan een medisch onderzoek te onder-

werpen, wordt betwist(175). Zij die menen dat er geen beletsel is voor een

door de werkgever opgelegde medische keuring door de arbeidsgeneesheer

of een andere arts menen dat in dat geval de wettelijke toelaatbaarheid van

bepaalde medische testen afhangt van hun relevantie (volgens sommigen:

(174) Arbrb. Dendermonde 5 januari 1998, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 38, noot J. TER

HEERDT, ,,De geoorloofdheid van een ongevraagde hiv-test bij een aanstellingskeuring en de

gevolgen van een hiv-specifiek ontslag''.

(175) T. BALTHAZAR, ,,Juridische en medisch-deontologische problemen bij het testen van

druggebruik'' in Juridische aspecten van druggebruik, Reeks Recht en Gezondheidszorg nr. 6,

Gent, Mys & Breesch, 1996, p. 91, nr. 39.
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,,noodzakelijkheid'') voor de vacante dienstbetrekking. Een test is geoor-

loofd, indien hij toelaat de contra-indicaties m.b.t. de aangeboden job op te

sporen en bijgevolg een relevant hulpmiddel is voor de beoordeling van de

arbeids(on)geschiktheid van de kandidaat-werknemer voor de desbetref-

fende functie. Daarenboven moet de raadgevende arts steeds het voorafgaand

akkoord van de kandidaat-werknemer bekomen(176).

Hiv-seropositiviteit blijkt slechts voor weinig functies een relevant gegeven

inzake arbeids(on)geschiktheid te zijn. Relevantie is echter wel aanwezig

m.b.t. die functies waar een verhoogd risico op besmetting van derden bestaat

of waar de seropositiviteit het arbeidsvermogen beõÈnvloedt. Of dat het geval

is in de sector van de medische zorgverlening Ð de eiser in kwestie was

aangeworven als geneesheer-specialist in opleiding in een O.C.M.W.-zieken-

huis Ð is een vraag waarover de rechtbank zich in de casus bewust niet

uitspreekt. Zij beperkt er zich toe vast te stellen dat de aanwerving in

onderhavige geval niet afhankelijk was van enig medisch onderzoek, zodat

de vastgestelde seropositiviteit geen element mag zijn in de beoordeling van

eisers geschiktheid voor de betrokken functie. De afwezigheid van geõÈnfor-

meerde toestemming in zijn hoofde is daarbij een verzwarend element van

het onrechtmatig handelen van de werkgever.

83. VoÂoÂr deze beslissing van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde was de

problematiek van aids op het werk al aan de orde geweest in een arrest van

het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Daar ging het om een

ambtenaar, die kandideerde voor een functie van tijdelijk werknemer bij de

Commissie en die onderworpen was geworden aan medische geschiktheids-

onderzoeken waaronder een uitdrukkelijk door hem geweigerde aidstest. Het

Hof oordeelde dat, hoewel het medisch onderzoek reglementair opgelegd

was en een verantwoorde aanwervingsvoorwaarde was, de uitvoering van

een formeel door de gegadigde geweigerde test ontoelaatbaar was. In deze

zaak was de link met artikel 8 E.V.R.M. uitdrukkelijk aanwezig en preci-

seerde het Hof dat de noodzakelijke eerbied voor het priveÂ-leven vereist dat

de weigering van de betrokkene in haar totaliteit gerespecteerd wordt, dat wil

zeggen dat geen enkele test kan worden gedaan, noch een test die de

aanwezigheid van aids vaststelt, noch een test die enkel het bestaan van de

ziekte laten vermoeden(177).

84. Nog i.v.m. een aidstest, maar dan in strafzaken, overwoog het Hof van

Beroep te Antwerpen dat het in de huidige stand van de wetgeving niet

toegelaten is een verkrachter daaraan te onderwerpen of hem daartoe te

verplichten. Dit is slechts correct in die zin dat de test niet onder dwang of

zonder instemming van de betrokkene kan worden uitgevoerd, maar niets

verhindert de rechter een dergelijke test te bevelen. Dat de test in casu geen

(176) J. TER HEERDT, (noot onder Arbrb. Dendermonde 5 januari 1998), geciteerd, p. 45, nr. 9.

(177) H.v.J. 5 oktober 1994, J.T. 1995, 147, noot M. REGOUT-MASSON, J.L.M.B. 1995, 348.
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uitsluitsel kan geven over de vraag of het slachtoffer al dan niet door de

beklaagde is besmet, is voor het Hof een bijkomend argument om van de test

af te zien(178).

85. In de jaren 1970-80 heeft zich een vaste rechtspraak ontwikkeld m.b.t.

vorderingen, die erop gericht waren dwingende Belgische wetsbepalingen

o.m. betreffende verplichte geneeskundige onderzoeken, betreffende het

verplicht dragen van de veiligheidsgordel in voertuigen en betreffende de

intussen opgeheven strafbepalingen inzake homoseksualiteit en vaststelling

van overspel buiten werking te doen stellen wegens beweerde onverenig-

baarheid met het recht op bescherming van het priveÂ-leven vervat in artikel 8

E.V.R.M. Deze vorderingen waren steeds onsuccesvol, omdat ze afschamp-

ten op de relativering van het mensenrecht in artikel 8, lid 2 E.V.R.M.:

inmenging door het openbaar gezag in de uitoefening van het recht op priveÂ-

leven is toegestaan voorzover de inmenging bij de wet voorzien is en in een

democratische samenleving nodig is in het belang van welbepaalde funda-

mentele maatschappelijke waarden die het E.V.R.M. opsomt. Daarbij ver-

onderstelt de uitdrukking ,,bij de wet voorzien'' dat de betrokken wetsbepa-

ling voldoende precies en toegankelijk is(179). Sedertdien hebben de advo-

caten, ontmoedigd door de opeenvolgende afwijzingen, er grotendeels van

afgezien nog meer dergelijke vorderingen in te stellen. Toch werden in de

jaren '90 nog enkele pogingen gewaagd, die hebben geleid naar rechtspraak

die volledig in de lijn ligt van de vroegere beslissingen. Aldus heeft het Hof

van Cassatie beslist dat de wettelijke verplichting van inenting tegen polio-

myelitis geen arbitraire of onrechtmatige inmenging is in het priveÂ- en

gezinsleven van het kind als bedoeld in artikel 16 I.V.R.K., maar nodig is

in het kader van de passende maatregelen, die moeten worden getroffen om

ziekten te bestrijden en aan medische preventie te doen zoals opgelegd door

artikel 24 I.V.R.K. De overheid is in overeenstemming met artikel 8, lid 2

E.V.R.M. gerechtigd zich in het priveÂ- en gezinsleven te mengen, omdat de

inmenging in casu bij wet voorzien is en in een democratische samenleving

noodzakelijk is ter bescherming van de openbare gezondheid(180).

Op overeenstemmende wijze oordeelt het Hof van Beroep te Gent dat de

wettelijke inentingsverplichting niet strijdig is met het recht op eerbiediging

van het priveÂ-leven. In de voorwaarden van artikel 8, 2. E.V.R.M. moeten

individuele opvattingen en het recht op zelfbeschikking wijken voor het

hoger algemeen gezondheidsbelang(181).

Soortgelijke rechtspraak bestaat ook buiten de medische sfeer. In het be-

kende arrest van 17 december 1998, waarin het Hof van Cassatie voor het

(178) Antwerpen 25 maart 1994, Limb. Rechtsl. 1995, 43.

(179) R.v.St. nr. 49.435, 5 oktober 1994 J.T. 1995, 165, noot D.L. en R.v.St. nr. 54.139, 30 juni

1995, J.T. 1995, 705, verwijzende noot.

(180) Cass. 1 oktober 1997, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 138.

(181) Gent 20 maart 1996, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1996-97, 35.
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eerst homoseksueel overspel als grond tot echtscheiding aanvaardt, wordt

gesteld dat de vaststelling van deze wijze van overspel bij toepassing van

artikel 1016bisGer. W. op zichzelf geen schending van artikel 8, 1. E.V.R.M.

uitmaakt, omdat zij op grond van de wet en ter bescherming van de rechten

van de echtgenoot van de overspelige geschiedt(182). Het Hof had voordien

reeds hetzelfde standpunt ingenomen m.b.t. de vaststelling van heteroseksu-

eel overspel(183).

86. Demededeling van medische persoonsgegevens door een ziekenhuis aan

een sociale-zekerheidsinstelling houdt niet noodzakelijk een schending in

van het recht op privacy van de patieÈnt. Het Hof voor de Rechten van de

Mens toetst in de zaak M. / Zweden(184) een concrete casus aan artikel 8

E.V.R.M. en komt tot de bevinding dat wetgeving, die voorziet in een

beperkte mededeling van medische persoonsgegevens aan een openbare

instantie, artikel 8 E.V.R.M. niet schendt als aan de mededeling belangrijke

beperkingen en effectieve en adequate garanties tegen misbruik verbonden

zijn. Het Hof oordeelt dat de inmenging in het priveÂ-leven in casu een

legitiem doel heeft, nl. de bescherming van het economisch welzijn van

het land, omdat de mededeling van de informatie bepalend kan zijn voor de

toewijzing van openbare gelden aan eventuele rechthebbenden (b.v. uit

hoofde van een arbeidsongeval). Dat het ziekenhuis daarbij meer inlichting-

en heeft verstrekt dan gevraagd (i.c. informatie over een ondergane abortus)

en zulks niettegenstaande de wet bepaalt dat alleen de gevraagde informatie

mag worden meegedeeld, wordt door het Hof vergoelijkt met de argumente-

ring dat veeleer de relevantie van de informatie dan de verwoording van de

aanvraag tot informatie bepalend is voor de omvang van de mededelings-

verplichting.

87. Het recht op informatie van de publieke opinie en het recht op bescher-

ming van het priveÂ-leven van individuele personen zijn sedert lang antago-

nisten.

De verzoening b.v. van het beginsel van de openbaarheid van de rechtspraak

(artikel 148-149 G.W. en artikel 6, 1. E.V.R.M.) en de bekendmaking van

rechterlijke uitspraken door middel van de pers enerzijds met het recht op

(182) R.W. 1998-99, 1075, noot F. APS, ,,Uitbreiding van het begrip overspel tot homoseksuele

relaties: een gelukkige tussenkomst van het Hof van Cassatie'', T.B.B.R. 1999, 245, noot Y.-

H. LELEU, R. Cass. 1999, 107, noot P. BORGHS, ,,Homoseksueel overspel'', E.J. 1999, 25, noot

en P. SENAEVE, ,,Over lesbisch overspel: al dan niet overspel?'', E.J. 1999, 18-22.

(183) Cass. 19 oktober 1995, R.W. 1995-96, 1036, Div. Act. 1996, 119, noot, E.J. 1996, 34,

noot P. SENAEVE, ,,Voorwerp en aanwending van het P.V. van vaststelling van overspel (artikel

1016bis Ger. W.)''.

(184) Arrest van 27 augustus 1997 becommentarieerd door W. VANDENHOLE, R.W. 1998-99,

510.
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bescherming van het priveÂ-leven van de partijen of betrokken derden ander-

zijds vergt vaak een moeilijke belangenafweging(185).

In het reeds aangehaald arrest van het Hof voor de Rechten van de Mens in de

Finse hiv-zaak ontwaart het Hof een schending van artikel 8 E.V.R.M. in de

aangevochten beslissing van de Finse rechters om het medisch dossier

waarop de strafrechtelijke veroordeling gebaseerd was tien jaar na de uit-

spraak van zijn vertrouwelijk karakter te ontdoen. Ook het feit dat het Hof

van Beroep uit eigen beweging zijn uitspraak gefaxt had naar verscheidene

nieuwsbladen, die niet geaarzeld hadden om de feiten uitgebreid te com-

mentarieÈren en de identiteit van de betrokkenen kenbaar te maken, kan

volgens het Europees Hof niet door de beugel. De Finse rechters hadden

moeten volstaan met het bekendmaken van een verkorte versie van de

motivering en het dispositief(186).

88. In BelgieÈ is de wetgever er nog steeds niet toe gekomen een omvattende

regeling uit te werken met betrekking tot het gebruik van gerechtelijke

persoonsgegevens en de publicatie van rechterlijke beslissingen in het licht

van de bescherming van het priveÂ-leven van de partijen en de betrokken

derden.

De Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 1992, zoals gewij-

zigd door de Wet van 11 december 1998 en uitgevoerd door het K.B. van

13 februari 2001, is wel van toepassing op de verwerking van gerechtelijke

gegevens o.m. in het kader van gerechtsjournalistiek (zie meer bepaald arti-

kel 8 van de Wet), maar geeft geen bijzondere regels voor de wijze waarop

journalisten met gerechtelijke informatie mogen omgaan(187).

Artikel 2 van het genoemd K.B. van 7 juli 1997 betreffende de publicatie van

de arresten van de Raad van State voorziet in de mogelijkheid voor iedere

partij bij een geschil, dat bij de Raad van State aanhangig wordt gemaakt, te

eisen dat de identiteit van de natuurlijke personen die zij aanwijst niet

vermeld wordt bij de publicatie van het arrest. Deze depersonalisatie wordt

uitdrukkelijk vermeld in het bepalend gedeelte van het arrest en geldt voor

(185) Zie hieromtrent b.v. het Verslag aan de Koning bij het K.B. van 7 juli 1997 betreffende

de publicatie van de arresten van de Raad van State, B.S. 8 augustus 1997, D. D'HOOGHE, ,,De

houding van het gerecht ten aanzien van de media'' in Justitie en media/Justice et meÂdias: drie

pre-adviezen op vraag van de Minister van Justitie, Referaten van het colloquium georgani-

seerd door de Senaatscommissie voor de Justitie, 7-9 december 1995, Brussel, Belgisch

Staatsblad, 1995, 9-10, nrs. 23-24 en 17, nr. 44 en F. RIGAUX, ,,Justice et presse: reÂflexions

comparatives'', J.T. 1996, 41-46.

(186) Hof Mensenrechten, arrest Z. / Finland van 25 februari 1997, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ

1997-98, 314, noot S. CALLENS, ,,De bekendmaking van gezondheidsgegevens door het gerecht

aan de pers''.

(187) Zie daaromtrent het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer nr. 9/95 van 5 april 1995 aangaande de toepassing van deWet van 8 december 1992

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van per-

soonsgegevens door de media en het advies uit eigen beweging nr. 42/97 van 23 december

1997 aangaande de verspreiding van rechterlijke beslissingen via de informatie- en commu-

nicatietechnologieeÈn.

1620 TPR 2001



elke vorm van publicatie ervan. Wat de privacyconforme openbaarmaking

van de uitspraken van de andere hoven en rechtbanken aangaat, ontbreekt,

daarentegen, vrijwel iedere regelgeving en moet de burger betrouwen op de

zelfdiscipline van de rechterlijke macht(188).

Artikel 1380, lid 1 Ger. W. gebiedt de griffiers en de bewaarders van

openbare registers er, zonder rechterlijke beschikking, uitgifte, afschrift of

uittreksel van te verlenen aan allen die daarom verzoeken(189). Volgens de

voorzitter van de rechtbank te Antwerpen zetelend zoals in kort geding

overeenkomstig artikel 1372, lid 2 Ger. W. dient dit artikel te worden gelezen

binnen het hoofdstuk van het Gerechtelijk Wetboek waarin het zich bevindt.

Uit deze lezing blijkt dat dit artikel geen betrekking heeft op het afleveren

van een afschrift of kopie, getekend of niet, van vonnissen of andere akten

waarvan de griffier bewaarder is. De wet maakt een onderscheid volgens de

aard van de documenten(190). Naargelang de aard van het document bepaalt

de wet aan wie het kan worden afgeleverd, in welke vorm en in welke

voorwaarden. Voor de openbare registers kan aan eenieder, die erom ver-

zoekt en die een belang aantoont, een uitgifte, afschrift of uittreksel worden

verleend tegen betaling. Dit geldt echter niet voor een vonnis. Van een

vonnis (of akte) kan alleen een kopie of een uitgifte worden afgeleverd

aan een partij en in uitzonderlijke gevallen bepaald in de wet aan belang-

hebbenden, erfgenamen of rechthebbenden. Artikel 1380 Ger. W. roept geen

recht in het leven op het bekomen van een kopie van een vonnis, zeker niet

ten behoeve van de journalist die over de uitspraak wil berichten. Deze

laatste kan daartoe evenmin de verplichting om een vonnis in het openbaar

uit te spreken inroepen, ook al is het gebruikelijk geworden niet meer alle

vonnissen en arresten in extenso ter zitting voor te lezen. Zelfs op het verzoek
van de journalist het afschrift af te leveren met doorhaling van de namen van

de partijen kan niet worden ingegaan, omdat hij wel degelijk het inzicht heeft

over een welbepaalde zaak te berichten, niet uit wetenschappelijke interesse

maar precies omdat er welbepaalde personen bij betrokken zijn. De persoon-

lijke levenssfeer van de partijen in een burgerlijk proces wordt het best

beschermd door hen de gelegenheid te bieden zelf te beslissen of er van de

uitspraak een afschrift wordt verleend aan eÂeÂn of andere geõÈnteresseerde.

Partijen hebben immers het recht met rust te worden gelaten als zij daar

behoefte aan voelen(191).

4. Informationele privacy

89. Artikel 1 § 2 Wet Verwerking Persoonsgegevens definieert een bestand

als een geheel van persoonsgegevens, dat samengesteld en bewaard wordt op

(188) S. CALLENS, noot onder Hof Mensenrechten 25 februari 1997, l.c., 324-325, nr. 5.

(189) Vgl. artikel 1372, lid 1 Ger. W. m.b.t. de notarissen en andere bewaarders.

(190) Akten: artikel 1372, 1374, 1377, 1381 Ger. W.; vonnissen: o.a. artikel 1379 Ger. W.;

openbare registers: artikel 1380 Ger. W.

(191) Voorz. Rb. Antwerpen 9 november 1999, AM 2000, 95.
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een logisch gestructureerde wijze met het oog op een systematische raad-

pleging ervan. Verschillende concrete bestanden zijn door de rechtspraak aan

deze omschrijving getoetst geworden. Daarbij is de vraag aan de orde

geweest naar het onderscheid tussen een bestand en een dossier.

Een arrest van het Hof van Cassatie stelt dat de feitenrechter kan beslissen dat

een manueel aangelegd dossier niet toelaat de gegevens te verwerken, te

wijzigen, uit te wissen, te verspreiden of op een duurzame wijze te bewaren

met het oog op systematische raadpleging ervan, zodat het dossier, ook al is

het misschien logisch gestructureerd, geen bestand is(192).

Het Hof van Beroep te Antwerpen moest zich uitspreken over de vraag of een

vacaturedossier voor een benoeming tot voorzitter van de rechtbank van

eerste aanleg een bestand was. Volgens het Hof is het om van een bestand te

kunnen spreken niet alleen nodig dat het dossier op een logisch gestructu-

reerde wijze samengesteld is met het geheel van de persoonsgegevens van de

sollicitant, maar moet dat geheel van gegevens vooral op een duurzame wijze

worden bewaard met het oog op systematische raadpleging. Een ,,dossier-

vacature'' is in wezen een occasionele verzameling van persoonsgegevens

waartoe de sollicitant door de kandidaatstelling zelf is toegetreden. De

finaliteit van zo'n dossier gaat onmiddellijk teloor eens in de vacature is

voorzien. Bijgevolg komt een dergelijk manueel aangelegd bestand niet voor

systematische raadpleging in aanmerking(193).

Alleszins kan de vermelding in de pers van de naam en de leeftijd van een

familielid van een overleden persoon over wie in een weekblad wordt bericht

niet als een bestand of geautomatiseerde verwerking worden be-

schouwd(194). Ook een collectieve lijst van adressen van personen aan

wie een aangetekend schrijven is verstuurd vormt niet het door de Wet

Verwerking Persoonsgegevens bedoelde bestand(195).

90. Ook het begrip ,,persoonsgegeven'' (artikel 1 § 5 van deWet) heeft enige

concrete invulling gekregen. Een vonnis van de kortgedingrechter te Nijvel

verwijst naar de wettelijke omschrijving volgens welke persoonsgegevens

gegevens zijn die betrekking hebben op een geõÈdentificeerde of identificeer-

bare natuurlijke persoon en stelt dat de commercieÈle of professionele aard

van het gegeven geen beperking aanbrengt aan de notie ,,persoonsgege-

ven''(196).

De Nijvelse rechter beslist bovendien dat een reglement van inwendige orde,

dat de houder van het bestand in zijn relatie tot de leden van de onderneming

(192) Cass. 16 mei 1997, R.W. 1997-98, 850, Pas. 1997, I, 575; J.T. 1997, 779.

(193) Antwerpen 27 september 1995, A.J.T. 1995-96, 200, noot J. DUMORTIER, ,,`Bestand' en

`dossier' in de persoonsgegevenswet''.

(194) Brussel 14 september 1999, AM 2000, 92.

(195) Arbh. Gent 1 oktober 1999, A.J.T. 1999-00, 850, T.G.R. 2000, 90.

(196) Vgl. de brede invulling van het privacy-begrip door het Hof voor de Rechten van de

Mens inzake Amann / Zwitserland, arrest van 16 februari 2000, zie ook Rotaru / RoemenieÈ,
arrest van 4 mei 2000.
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van aansprakelijkheid m.b.t. de correctheid van de gegevens ontheft, niet kan

worden tegengesteld aan de personen, die door de wet worden be-

schermd(197).

Een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeelt een bank

wegens inbreuk op de Wet Bescherming Persoonsgegevens, omdat zij van

de betalingsopdrachten betreffende verzekeringspremies van haar clieÈnten

inzage genomen had, niet enkel voor de goede uitvoering van de opdracht,

maar ook om haar clieÈnteel, onder verwijzing naar de opdracht, mee te delen

dat zij eveneens als tussenpersoon bij verzekeringen optrad en om terzake

haar diensten aan te prijzen(198).

De Rechtbank van Koophandel te Gent oordeelt dat een overeenkomst,

waarbij een vennootschap zich tegen betaling verbonden had een boekje

met publicitaire aankoopcheques op te sturen naar toekomstige trouwers, niet

strijdig is met de Wet, aangezien de vennootschap de data over de trouwers

op wettige wijze had verkregen en de opgeslagen data voor duidelijk om-

schreven en gerechtvaardigde doeleinden waren gebruikt geworden(199).

5. Communicatiegeheim

91. Het recht op geheimhouding van (tele)communicatie, dat in deze passus

aan de orde is, is een bijzondere toepassing van het recht op bescherming van

het priveÂ-leven. Het beschermt vertrouwelijke boodschappen m.b.t. het

priveÂ-leven van de correspondenten en derden, doorgegeven via brief, tele-

foon, telex, radio, fax, computer (e-mail, Internet)..., tegen inmenging (on-

derschepping en kennisneming van hun inhoud) en onthulling aan derden.

Het recht op eerbiediging van de briefwisseling wordt als mensenrecht

bekrachtigd in artikel 8, 1. E.V.R.M. en artikel 17 I.V.B.P.R. Aan de

voorwaarden van toelaatbare inmenging in de briefwisseling bepaald in

artikel 8, 2. E.V.R.M. wordt niet voldaan als de wet, die overheidsinmenging

toelaat, te ruim is en de omvang en de modaliteiten van uitoefening van de

bevoegdheid van de overheid niet precies genoeg afbakent(200).

Het arrest Halford / Verenigd Koninkrijk van 25 juni 1997 houdt een gelijk-

aardige beslissing in met betrekking tot de onderschepping en controle door

de overheid van telefonische boodschappen.

De meeste toepassingen van het communicatiegeheim in de Belgische pri-

vaatrechtelijke rechtspraak betreffen het briefgeheim tussen echtgenoten.

(197) Rb. Nijvel Kort ged. 15 november 1994, J.T. 1995, 284.

(198) Antwerpen 3 mei 1999, A.J.T. 1999-00, 437, noot C. DE VOS, ,,Het gebruik door de bank

van informatie verkregen in het kader van haar bankiersactiviteit getoetst aan de Privacywet-

geving'', err. A.J.T. 1999-00, 732.

(199) Kh. Gent 23 april 1997, T.G.R. 1997, 174.

(200) Hof Mensenrechten, arresten Calogero Diana / ItalieÈ en Domenichini / ItalieÈ, beide van
15 november 1996.
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92. Enige toelichting is hier op haar plaats. Het briefgeheim kan nl. een aspect

zijn van het recht op privacy, maar bezit daarbuiten een eigen autonomie:

enerzijds verwijst het briefgeheim niet altijd naar een persoonlijkheidsrecht,

anderzijds valt het niet altijd met het priveÂ-leven samen. De overtreding van de

artikelen 29 G.W., 151 en 460-460bis Sw. en van de Postwet van 26 december

1956 wordt b.v. traditioneel als een schending van het (recht op) briefgeheim

gekwalificeerd, maar in werkelijkheid betreft zij veeleer een aantasting van de

integriteit (onschendbaarheid) van de briefwisseling in het algemeen. De

eigenlijke bescherming van het briefgeheim door een persoonlijkheidsrecht

staat louter in functie van de inhoud van een individuele brief. Deze kan

vertrouwelijk zijn of niet. Alleen een vertrouwelijke brief, die over een priveÂ-

aangelegenheid van de correspondenten of van een derde handelt, levert een

persoonlijkheidsrecht op briefgeheim op, dat als een onderdeel van het recht op

priveÂ-leven mag worden aangezien. De openbaring van de inhoud van andere

vertrouwelijke brieven, die geen priveÂ-informatie bevatten, zoals professionele

brieven en zakenbrieven in burgerlijke of commercieÈle aangelegenheden,

veroorzaakt geen schending van het recht op privacy of van welkdanig

persoonlijkheidsrecht ook, maar houdt wel een schending van het briefgeheim

in. ,,Briefgeheim'' is dus een ambigu begrip.

De hiernavolgende uitspraken hebben betrekking op de bescherming van

vertrouwelijke communicaties met implicatie voor het priveÂ-leven van de

correspondent(en).

93. De echtvereniging is een twee-eenheid. Enerzijds schept de samenleving

van de echtgenoten een wederzijdse transparantie, die de inperking van

ieders persoonlijkheidsrecht op briefgeheim tot gevolg heeft, anderzijds

waarborgt het duaal karakter van de echtvereniging iedere echtgenoot toch

nog zijn individueel recht op beslotenheid. Hieruit leidt de rechtspraak voor

elke echtgenoot een wederkerig recht op controle van de briefwisseling van

de partner af, dat zijn diepere oorzaak vindt in de huwelijksverplichtingen tot

samenwoning en getrouwheid.

Een echtgenoot mag niet alleen de briefwisseling van de ander, die hem bij

toeval in handen valt, controleren, hij bezit ook een zeker recht op nieuws-

gierigheid dat hem in functie van de omstandigheden Ð b.v. ernstige

aanwijzigingen van ontrouw Ð enig ,,zoeken naar'' veroorlooft, tenminste

als zulks gebeurt zonder uitlokking of schending van fundamentele rechten

van de partner zoals de onschendbaarheid van de woning(201). De naleving

(201) Zie i.v.m. audio- en video-opnamen gemaakt buiten weten van de geviseerde echtgenoot

om: Luik 27 oktober 1998, E.J. 2000, 31, met kritische noot van F. APS, ,,Het ,,recht op

nieuwsgierigheid tussen echtgenoten'' en de toelaatbaarheid van geluidsmateriaal in het kader

van een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten'', Rev. trim. dr. fam. 1999, 516,
R.R.D. 1999 (verkort), 38.
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van de huwelijksplichten wordt aldus belangrijker geacht dan de eerbiedi-

ging van de aanspraak op privacy(202).

94. Voor briefwisseling tussen echtgenoten overgelegd als bewijsmateriaal

in een echtscheidingsgeding geldt de regel van de vrije overlegging in

navolging van het algemeen beginsel dat iedere correspondentie tussen

auteur en bestemmeling, ongeacht of ze vertrouwelijk is of niet, vrij over-

gelegd mag worden. Wel is vereist dat de betrokken echtgenoot een wettig

belang heeft bij de overlegging en niet uit is op schandaal of belediging van

de partner.

95. Voor briefwisseling tussen een echtgenoot en een derde wordt bij echt-

scheiding en scheiding van tafel en bed een uitzondering gemaakt op het

principe dat voor de overlegging in rechte van vertrouwelijke brieven het

akkoord van de auteur en de bestemmeling nodig is. Het belang van de

echtgenoot wordt hoger geschat dan dat van de derde-correspondent en de

toelaatbaarheid van de overlegging hangt niet af van het akkoord van deze

laatste: zowel brieven van een derde gericht aan eÂeÂn van de echtgenoten, als

brieven van eÂeÂn van de echtgenoten aan een derde mogen worden overgelegd

ongeacht hun vertrouwelijk karakter.

De beperking ligt niet in het principe van gebruik van de correspondentie,

maar in de wijze van verkrijging van de brief: de houder mag het stuk niet op

onrechtmatige wijze verworven hebben m.n. niet bij middel van een misdrijf

als diefstal of door bedrieglijke praktijken. Ook immorele en gewelddadige

inbezitneming is ongeoorloofd(203).

Volgens het Hof van Cassatie gelden deze regels ook wanneer briefwisseling,

waaruit de homoseksuele voorkeur van een echtgenoot blijkt, wordt voor-

gelegd in de procedure tot het bekomen van voorlopige maatregelen voor-

afgaand aan de echtscheiding. Het feit dat de schuldvraag in deze procedure

niet of minder dan in het echtscheidingsgeding aan de orde is, is daarbij niet

bepalend(204). Dat het geschil tegen de achtergrond van artikel 8 E.V.R.M.

werd beslecht, is voor de annotator een argument om de beslissing in vraag te

stellen. De toepassing van artikel 8, 2. E.V.R.M. vergt immers dat in iedere

geschilsituatie een beoordeling in concreto gedaan wordt en dat de openba-

ring van de briefinhoud in verhouding staat tot het beoogde doel, wat volgens

de annotator i.c. niet het geval is. Bovendien betwist hij dat de overlegging

van priveÂ-briefwisseling voor het bekomen van niet op schuldoverwegingen

gebaseerde voorlopige maatregelen aan de vereiste noodzakelijkheid beant-

(202) Brussel 24 april 1997, Rev. trim. dr. fam. 1997, 371, Div. Act. 1998, 89, noot

M. LIENARD-LIGNY.

(203) Brussel 24 april 1997, Rev. trim. dr. fam. 1997, 371, Div. Act. 1998, 89, noot

M. LIENARD-LIGNY; Rb. Nijvel 25 november 1997, J.T. 1998, 186.

(204) Cass. 27 januari 2000, J.L.M.B. 2000, 1195, noot F. APS, ,,Le droit au respect de la vie

priveÂe aÁ l'eÂpreuve de l'utilisation d'une correspondance confidentielle dans une proceÂdure en

divorce et en ordonnance de mesures provisoires''.
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woordt(205). Dit laatste argument is niet altijd overtuigend, aangezien de

homoseksualiteit van een echtgenoot wel eens als grond aangevoerd wordt

om hem de bewaring van zijn kind te weigeren.

96. Briefwisseling tussen een echtgenoot en een persoon gehouden tot het

beroepsgeheim (advocaat, geneesheer, biechtvader...) dient uit de debatten

geweerd. Zelfs als de andere echtgenoot ze niet op onrechtmatige wijze

bekomen heeft, mag hij ze niet voorleggen(206).

97. Naast de overlegging van briefwisseling betwisten echtgenoten uit hoof-

de van hun aanspraak op privacy mekaar soms ook het recht om ander

privacygevoelig bewijsmateriaal over te leggen(207).

B. RECHT OP EEN GEZOND LEEFMILIEU ALS ONDERDEEL VAN HET RECHT OP

BESCHERMING VAN HET PRIVEÂ -LEVEN, HET RECHT OP FYSIEKE INTEGRITEIT,

HET RECHT OP LEVEN EN HET RECHT OP BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID

98. In het verlengde van de gezondheidsproblematiek en de bescherming

van de persoonlijke levenssfeer zijn de steeds vaker door de burger geformu-

leerde aanspraken m.b.t. een gezond leefmilieu te situeren (zie artikel 714

B.W.). Zij worden meestal gesteund op het voorzorgsbeginsel(208) en op

artikel 23, lid 3, 4
o
. G.W., dat de bekrachtiging inhoudt van een grondrecht

op de bescherming van een gezond leefmilieu. Over de milieuproblematiek

verscheen de jongste jaren heel wat verkennende literatuur(209).

99. In BelgieÈ wordt het recht op een gezond leefmilieu voorlopig niet als een

zelfstandig privaatrechtelijk persoonlijkheidsrecht aangemerkt(210), maar

(205) L.c., 1199-1200.

(206) Brussel 27 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 57, noot F. SWENNEN.

(207) B.v. verslagen van priveÂ-detectives: Brussel 29 april 1997, J.L.M.B. 1998, 390; E.J.
1997, 135, noot F. APS, ,,Toelaatbaarheid en bewijswaarde van verslagen van een priveÂdetec-

tive in het kader van een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten'', Brussel

24 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 1513; Brussel 4 februari 1999, J.L.M.B. 1999, 833.

(208) L. LAVRIJSEN, ,,The precautionary principle in Belgian jurisprudence: unknown, unlo-

ved?'', E.E.L.R. 1998, 75-82.

(209) O.m. A. CARETTE, Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeeÈigende
milieubestanddelen, Antwerpen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997; N. DE SADELEER, Les
principes du pollueur-payeur, de preÂvention et de preÂcaution. Essai sur la geÂneÁse et la porteÂe
juridique de quelques principes du droit de l'environnement, Brussel, Bruylant, 1999; F. OST,

La nature hors la loi. L'eÂcologie aÁ l'eÂpreuve du droit, Parijs, Ed. La DeÂcouverte, 1995; X., De
natuur van het milieurecht. Verkenningen naar de grondslagen van het milieurecht,
S. GUTWIRTH en G. VAN MAANEN (ed.), Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1995 en Recht en kritiek
1995, Bijzondere uitgave, afl. 4, 325-571; X., Quel avenir pour le droit de l'environnement?,
Actes du colloque organiseÂ par le CEDRE et le CIRT, F. OST en S. GUTWIRTH (ed.), Brussel,

VUBPress Ð Publications des FaculteÂs universitaires Saint-Louis, Brussel, 1996; voor een

bundeling van de rechtspraak van 1975 tot 1995 zie: P. COENRAETS, Droit de l'environnement,
Coll. Les grands arreÃts de la jurisprudence belge, Brussel, Larcier, 1996.

(210) Behoudens H. VANDENBERGHE, M. VAN QUICKENBORNE, L. WYNANT en M. DEBAENE,

,,Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 1994-1999'', T.P.R.
2000, (1551) 1584, nr. 11.
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het wordt Ð naast de verwijzing naar artikel 23, lid 3, 4
o
. G.W. Ð soms

onder de noemer van de (grond- en mensen)rechten op leven, fysieke

integriteit of bescherming van de gezondheid of van het priveÂ-leven ge-

schaard.

Deze benadering vindt men terug in de rechtspraak van het Hof voor de

Rechten van de Mens(211).

In het arrest Buckley / Verenigd Koninkrijk van 25 september 1996 aan-

gaande een zigeunerin, die in strijd met de Engelse voorschriften inzake

ruimtelijke ordening haar woonwagen op haar eigendom stalde en aldus het

ruraal en open karakter van het landschap verstoorde, wordt het geschil

beslecht tegen de achtergrond van het huisrecht, dat beschermd wordt in

artikel 8, 1. E.V.R.M. Het Hof oordeelt dat de individuele voorkeur op gebied

van woongelegenheid niet mag primeren op het algemeen belang en erkent

de Engelse overheidsbeslissing bij toepassing van artikel 8, 2. E.V.R.M. als

zijnde rechtmatig(212). Dit aansluiting zoeken bij artikel 8 E.V.R.M. had het

Hof voordien reeds gedaan in het arrest Powell en Rayner / Verenigd
Koninkrijk van 21 februari 1990 inzake de geluidsoverlast door het vlieg-

verkeer rond de luchthaven van Heathrow(213) en in het arrest Lopez Ostra /
Spanje van 9 december 1994 inzake geur- en geluidshinder veroorzaakt door

het zuiveringsstation met afvalverwerkingsinstallatie van een naburige leer-

looierij(214). Het Hof gaat op de ingeslagen weg verder in Guerra e.a. /
ItalieÈ, waar het het ingeroepen artikel 10 E.V.R.M. (wegens gebrek aan

informatie over het vervuilingsrisico opgeleverd door een naburige chemi-

sche fabriek) niet van toepassing verklaart maar wel een schending van

artikel 8 E.V.R.M. vaststelt(215). Ook in Mc Ginley en Egan / Verenigd
Koninkrijk wordt het verzuim van de overheid voorlichting te verschaffen

over het besmettingsgevaar verbonden aan nucleaire proefnemingen aan de

vereisten van artikel 8 E.V.R.M. afgewogen (arrest van 9 juni 1998).

In L.C.B. / Verenigd Koninkrijk betreffende een leukemiepatieÈnte, dochter

van een militair, die blootgesteld was geweest aan de gevolgen van nucleaire

testen, knoopt het Hof dan weer aan bij artikel 2 E.V.R.M. en beslist het dat

het gewaarborgde recht op leven voor de overheid niet alleen het verbod van

opzettelijke levensberoving inhoudt, maar ook de positieve verplichting het

leven van de burger te beschermen tegen allerlei bedreigingen waaronder

milieuvervuiling (arrest van 9 juni 1998).

(211) Voor een overzicht: J.-P. MARQUENAUD, ,,L'incidence de la Convention europeÂenne des

droits de l'homme sur le droit de l'environnement'', J.T. dr. eur. 1998, 217-222; G. MAES,

,,Grondrechtenbescherming en het leefmilieu'', A.J.T. 1999-00, 829-835.

(212) J.T. dr. eur. 1996, 230 en Rev. trim. D.H. 1997, 47, noot O. DE SCHUTTER, ,,Le droit au

mode de vie tsigane devant la Cour europeÂenne des droits de l'homme: droits culturels, droits

des minoriteÂs, discrimination positive''.

(213) Publ. Cour eur. D.H., Serie A, nr. 172.

(214) Publ. Cour eur. D.H., Serie A, nr. 303-C.

(215) Arrest van 19 februari 1998, Rev. trim. D.H. 1998, 808, noot P. FRUMER, ,,Protection de

l'environnement et droits proceÂduraux de l'homme: des relations tumultueuses?'', J.T. dr. eur.
1998, 91, T.M.R. 1998, 355.

TPR 2001 1627



M.b.t. artikel 6, 1. E.V.R.M. gaat het Straatsburgse Hof er van uit dat dit

artikel in zijn ,,burgerlijk'' gedeelte slechts van toepassing is als er een

,,geschil'' is over een ,,recht'' waarvan op verdedigbare wijze kan worden

aangenomen dat het door het intern recht wordt erkend. In de zaak Balmer-
Schafroth / Zwitserland, waar de verzoekers in een geschil gewikkeld waren
met de exploitant van een kerncentrale, stelt het Hof vast dat de verzoekers

het in hun bezwaar bij de regering hadden over het risico voor het leven en de

gezondheid van de in de omgeving wonende bevolking. Zij beriepen zich

aldus op het door het nationaal recht erkende recht op bescherming van hun

fysieke integriteit tegen de risico's van het gebruik van kernenergie. Aan de

vereiste dat het geschil een burgerlijk recht moet betreffen bleek dus voldaan

te zijn(216). Voordien reeds had het Hof inzake Zander / Zweden, ten aanzien
van echtgenoten wier drinkwaterput door een afvallozing verontreinigd was

geraakt, het recht op zuiver water als een bestanddeel van hun eigendoms-

recht aangezien, waarbij dit laatste het burgerlijk recht opleverde vereist voor

de toepassing van artikel 6, 1. E.V.R.M.(217).

100. Een andere visie wordt vertolkt door de kortgedingrechter en het Hof

van Beroep te Brussel in een geschil inzake vliegtuiglawaai. In zijn arrest

overweegt het Hof dat artikel 23, lid 3, 4
o
. G.W. op zichzelf geen voldoende

rechtsgrond biedt voor een vordering wegens milieuhinder. Het grondwets-

artikel heeft geen directe werking en behoeft nadere uitvoering door de

wetgever of de decreetgever. Zolang dit niet gebeurd is, verleent het de

rechtsonderhorige geen subjectief recht op een gezond leefmilieu. Ook het

mede ingeroepen artikel 8 E.V.R.M. biedt geen oplossing, daar het recht op

privacy niet absoluut is, artikel 8, 2. E.V.R.M. er enkel op gericht is een

evenwicht te scheppen tussen het privaat belang enerzijds en het algemeen

belang anderzijds en de overheid een brede appreciatiemarge heeft om dit

evenwicht in haar wetgeving te bewerkstelligen, o.m. in het economisch

belang van het land. Wanneer de overheid de beoordeling van dit algemeen

belang aan het openbaar bestuur heeft opgedragen, kan daaromtrent slechts

een politieke Ð en niet een juridische Ð opportuniteitscontrole worden

gedaan. Het behoort niet aan de rechterlijke macht de opportuniteit van

een bestuurshandeling te beoordelen en de rechter is derhalve niet bevoegd

om een waardeoordeel uit te spreken over wat het algemeen belang vereist of

de overheid in haar beoordeling daarvan tegen te spreken(218).

101. Het Hof van Beroep te Gent heeft dan weer geen moeite om, zonder

verdere toelichting, het bestaan te poneren van een subjectief recht op een

leefbare omgeving en bij toepassing van artikel 1382 B.W. de Belgische

Staat te veroordelen tot reorganisatie van de vliegoefeningen in een bepaalde

(216) Zie de commentaar bij het arrest van P. LEMMENS, R.W. 1998-99, 509.

(217) Hof Mensenrechten, 25 november 1993, Publ. Cour eur. D.H., Serie A, nr. 279 B.

(218) Rb. Brussel Kort ged. 19 december 1996 en Brussel 24 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 332,
Eur. Vervoerr. 1997, 449, noot J. LOYENS, AmeÂn. 1997, 305, T.R.O.S. 1997, 363, noot.
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regio en tot informatie van de eisers daaromtrent, opdat zijzelf en hun

mentaal gehandicapte zoon, die aangewezen is op het gebruik van een

hoorapparaat, door de geluidsoverlast van de overvliegende vliegtuigen geen

verdere schade zou lijden(219).

102. Eenzelfde benadering vindt men in een uitspraak van de kortgeding-

rechter te Namen betreffende de geluidsoverlast veroorzaakt door het vlieg-

veld van Bierset. De voorzitter erkent het bestaan van een burgerlijk sub-

jectief recht op een gezonde leefomgeving waarover door de rechtbanken

van de rechterlijke orde dient gewaakt te worden. De bewoordingen waarin

deze visie geformuleerd worden zijn interessant: ,,En l'espeÁce, les parties
demanderesses et intervenantes volontaires se preÂvalent du droit aÁ un
environnement sain et de qualiteÂ, tel qu'il est consacreÂ par l'article 23,
alineÂa 3, 4o de la Constitution et qui, s'il peut eÃtre consideÂreÂ comme n'ayant
pas en soi toutes les caracteÂristiques d'un droit subjectif, ne s'en trouve pas
moins ,,illustreÂ'' dans plusieurs autres dispositions normatives qui assurent aÁ
cet inteÂreÃt leÂgitime constitutionnellement reconnu (et internationalement
sanctionneÂ (...)) une protection juridique de plus en plus efficace, notamment
sur le terrain du droit civil interne: l'on songe non seulement aÁ l'action en
cessation de la loi du 12 janvier 1993 mais aussi au renfort concret que
peuvent apporter aÁ la revendication d'un environnement de qualiteÂ, les
meÂchanismes de la responsabiliteÂ aquilienne et la theÂorie du trouble de
voisinage''(220).

103. Ook de Raad van State past in zijn rechtspraak Ð weliswaar in een

andere context Ð van langsom meer artikel 23, lid 3, 4
o
. G.W. toe. In een

arrest betreffende milieuhinder veroorzaakt door de omloop Terlamen-Zol-

der stelt hij dat het grondrecht op bescherming van een gezond leefmilieu

onder meer inhoudt dat een versoepeling van de bestaande milieunormen,

waartoe de overheid beslist had, slechts met de Grondwet verenigbaar is,

indien daarvoor dwingende redenen voorhanden zijn. In casu waren deze er

niet(221).

In en andere zaak aangaande bouwvergunningen voor het aanbrengen van

een stroomkabel op een hoogspanningslijn overweegt de Raad dat het

gezondheidsrisico door blootstelling van de onderwonenden aan de elektro-

magnetische golven een bedreiging uitmaakt van de grondwettelijk gewaar-

borgde rechten op bescherming van de gezondheid (artikel 23, lid 3, 2
o
G.W.)

en op bescherming van een gezond leefmilieu (artikel 23, lid 3, 4
o
G.W.).

Omdat het risico op het nadeel betrekking heeft op grondrechten, acht de

(219) Gent 18 september 1997, T.G.R. 1997, 213.

(220) Rb. Namen Kort ged. 31 juli 2000, Journ. proc. 2000, afl. 397, 25, noot J. SAMBON.

(221) R.v.St. nr. 80.018, 29 april 1999, T.M.R. 1999, 301, A.J.T. 1999, 424, besproken door

S. WIJCKAERT, ,,Het ,,standstill''-effect in de milieurechtspraak van de Raad van State'', A.J.T.
1999, 413 en door I. LARMUSEAU, ,,Het voorzorgsbeginsel geõÈntroduceerd in de Belgische

rechtspraak: zoveel hoofden, zoveel zinnen?'', T.M.R. 2000, (24) 30, nr. 9.
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Raad het nadeel ernstig en moeilijk te herstellen, zodat een schorsing van de

bouwvergunningsbesluiten verantwoord voorkomt(222).

104. Vanzelfsprekend is de problematiek niet typisch Belgisch en stelt zich

ook in andere landen de vraag of de aantasting van het milieu uit hoofde van

een Ð patrimoniaal of extrapatrimoniaal Ð subjectief recht van de burger

(en welk dan wel?), van een grond- of mensenrecht of anderszins dient

beteugeld te worden(223).

C. RECHT OP AFBEELDING

105. Het recht op afbeelding beschermt de beeltenis van de persoon. Het

behoort zowel aan private als aan publieke personen toe(224). Alleen de

titularis van het recht beslist over de vervaardiging en het gebruik van de

afbeelding van zijn beeltenis.

Het recht op afbeelding van minderjarigen zonder oordeel des onderscheids

wordt, zowel wat het persoonlijk als het patrimoniaal aspect betreft, uit-

geoefend door de wettelijke vertegenwoordiger van het kind(225).

Een minderjarige, die op eÂeÂn jaar na meerderjarig is Ð maar in feite reeds

van zodra hij de jaren des onderscheids bereikt heeft Ð kan rechtsgeldig

contractuele toestemming geven tot het maken en gebruiken van zijn afbeel-

ding ter gelegenheid van opdrachten als mannequin en fotomodel. Het

persoonlijkheidsrecht op afbeelding is zo essentieel gebonden aan de persoon

wiens persoonlijkheid erdoor beschermd wordt dat tussenpersonen zoveel

mogelijk moeten vermeden worden. Tussenkomst van de wettelijke verte-

genwoordiger is ten aanzien van adolescenten alleen dan geboden als af-

spraken met patrimoniale weerslag gemaakt worden. De principieÈle geldig-

heid van de overeenkomst wordt nog kracht bijgezet als de minderjarige ze

bij zijn meerderjarigheid bevestigt(226).

106. De nieuwe telecommunicatietechnieken laten ook ten aanzien van het

recht op afbeelding hun invloed gelden. De Belgische rechtspraak telt voor-

lopig geen voorbeelden, maar in Frankrijk werd reeds enkele malen beslist

dat de verspreiding van foto's via het Internet een schending van het recht op

afbeelding kan uitmaken. Het gebruik van deze communicatievorm brengt de

(222) R.v.St. nr. 82.130, 20 augustus 1999, besproken door I. LARMUSEAU, l.c., 31, nr. 10,
J.L.M.B. 2000, 664, AmeÂn. 2000, 32, noot N. DE SADELEER, T.B.P. 2000 (weergave), 563.

(223) Zie voor Nederland b.v. J. VERSCHUUREN, Het grondrecht op bescherming van het
leefmilieu, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, inzonderheid 220 e.v., nr. 3, 226 e.v., nr. 3.3 en

244 e.v., nr. 4. Op p. 226, nr. 3.3 neemt de auteur ook even de kwalificatie van het recht op een

leefbaar milieu als een persoonlijkheidsrecht in beschouwing.

(224) Rb. Gent Kort ged. 23 november 1998 en Rb. Gent Kort ged. 18 december 1998, AM
1999, 285, T.G.R. 1999, 108, noot, inzake Wendy Van Wanten.

(225) Brussel 6 oktober 1995, J.T. 1996, 303; Pas. 1995, II, 59.

(226) Kh. Brussel 24 februari 1995, Ing.-Cons. 1995, 333, noot L. MULLER, ,,Le droit de

repentir-retrait''.
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rechter er meestal toe een substantieÈler herstel te bevelen wegens het wereld-

wijd bereik van het net en de inherente schaalvergroting van de schade(227).

107. Het jurisprudentieel gegroeide recht op afbeelding vindt Ð voor wat

het deelaspect ,,portretrecht'' betreft Ð sedert de Wet van 30 juni 1994

betreffende het auteursrecht en de naburige rechten een nieuwe wettelijke

basis in artikel 10 van de Wet: de auteur of de eigenaar van een portret of

enige andere persoon, die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het

recht het te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder toestemming

van de geportretteerde of gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder

toestemming van zijn rechtverkrijgenden. Het betreft zowel portretten van

private als van publieke personen. Alleen voor karikaturen wordt voorbe-

houd gemaakt(228).

Terwijl het jurisprudentieel recht op afbeelding een algemene en veelzijdige

bescherming inhoudt door de persoon te wapenen tegen elke ongewilde

aantasting van zijn beeld door gelijk welke derde, zowel m.b.t. het onge-

oorloofd maken van de afbeelding als m.b.t. het ongeoorloofd gebruik ervan,

beschermt de Auteurswet slechts het portret(229) en treft het wettelijk verbod

alleen de reproductie en de openbaarmaking van de afbeelding, niet de

vervaardiging ervan. Daarenboven heeft een deel van de rechtspraak en

rechtsleer in het verleden deze reeds partieÈle rechtsbescherming nog eens

onnodig ingeperkt door de bescherming van de Auteurswet slechts te

verlenen aan zgn. artistieke foto's(230). Voor de auteursrechtelijke bescher-

ming is nochtans alleen de originaliteit van het werk bepalend (artikel 2 § 5

Auteurswet)(231).

Volgens de rechtbank te Brussel kan artikel 10 Auteurswet niet toegepast

worden op actualiteitsfoto's(232).

(227) Parijs 10 februari 1999, http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/
ca_100299.htm, zaak-Estelle Hallyday; Trib. Gr. Inst. Nanterre 8 december 1999, http://
www.juriscom.net/jurisfr/lacoste.htm, zaak-Lacoste.

(228) Rb. Brussel 16 december 1997, Journ. proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. JONGEN, J.L.M.B.
1998, 204, AM 1998, 260.

(229) Niet iedere afbeelding van een persoon is een portret, zeker niet als het gelaat nauwelijks

te onderscheiden is en de persoon alleen identificeerbaar is door middel van de begeleidende

legende of de context van publicatie: Rb. Brussel 12 maart 1996, J.L.M.B. 1996, 1015, AM
1996, 449, noot F. RINGELHEIM, Journ. proc. 1996, afl. 306, 26, noot F.J. en T.B.B.R. 1997
(verkort), 130.

(230) A. BERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier, 1997,
73, nr. 44.

(231) Cass. 10 december 1998, R.W. 1999-00, 325: het werk krijgt zijn individueel karakter en
wordt een schepping door de intellectuele inspanning van de maker; vgl. Vred. Antwerpen

31 januari 1995, AM 1999, 356, noot N. IDE en A. STROWEL, ,,La protection des photographies

selon la Cour de cassation: un revirement de jurisprudence?'', Gent 22 april 1998, I.R. D.I.
1998, 232, noot B. DE VUYST, ,,Aspecten van aansprakelijkheidsregeling, aansprakelijkheids-

verdeling en schadeloosstelling in het auteursrecht'', Gent 4 maart 1999, I.R. D.I. 1999, 169 en
Rb. Brussel 30 juni 1999, DAOR 1999, 130.

(232) Rb. Brussel 12 maart 1996 en Rb. Brussel 16 december 1997, geciteerd, onder verwij-
zing naar A. BERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins, Brussel, Larcier,
1997, 107, nr. 73.
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Niettegenstaande artikel 10 in de Auteurswet gerangschikt is onder de

hoofding ,,werken van beeldende kunst'' kan het op grond van de voorbe-

reidende werken van de Wet(233) een algemene draagwijdte toegeschreven

worden, zodat het mede van toepassing is ten aanzien van filmische wer-

ken(234).

108. Artikel 80 Jeugdbeschermingswet sanctioneert de publicatie en ver-

spreiding van het verslag van de debatten voor de jeugdgerechten evenals de

publicatie en verspreiding door teksten, tekeningen, foto's of andere beelden

waaruit de identiteit kan blijken van minderjarigen, die uit hoofde van de

Wet vervolgd worden of tegen wie bepaalde maatregelen worden genomen.

De strafbaarstelling vereist geen bijzonder opzet maar het algemeen opzet

wetens en willens de verboden handeling te stellen. Een vonnis van de

feitenrechter, dat een eindredactrice schuldig acht omdat zij als verantwoor-

delijke van een perspublicatie vrijwillig heeft nagelaten te verhinderen dat de

foto's van een minderjarige zouden worden gepubliceerd, is niet naar recht

verantwoord. Onachtzaamheid in hoofde van de beklaagde staat niet gelijk

met algemeen opzet(235).

109. Dat het recht op afbeelding in bepaalde omstandigheden een onderdeel

kan zijn van het recht op bescherming van het priveÂ-leven neemt niet weg dat

de beeltenis en het priveÂ-leven onderscheiden persoonswaarden zijn en het

recht op afbeelding in beginsel een zelfstandig persoonlijkheidsrecht is. De

rechtspraak is echter niet altijd even zorgvuldig in dit onderscheid en

sanctioneert een inbreuk al wel eens op grond van het recht op privacy, zelfs

als de litigieuze afbeelding geen verband vertoont met het priveÂ-leven van

het slachtoffer(236).

Soms is dat verband wel aanwezig en gaat het recht op afbeelding op in het

recht op privacy. Hoewel het beeld van een naakte mens, zonder erotisch of

pornografisch karakter, vandaag de dag niet meer als schokkend of zeden-

schennend wordt ervaren(237), kan de ongeoorloofde publicatie van een

naaktfoto toch inbreuk maken op het recht op privacy van de afgebeelde.

Toen Club Brugge tijdens het voetbalseizoen 1991-92 landskampioen werd,

werd de pers in de feestroes van het moment toegang verleend tot de kleed-

kamer en verzorgingsruimte van de spelers. Ze maakte er gebruik van om

enkele rake foto's te schieten, waaronder een foto van badende spelers in

(233) Parl. St. Kamer, B.Z. 1991-92, nr. 473/33, 158.

(234) Brussel Kort ged. 21 december 1995, J.T. 1996, 47; Brussel Kort ged. 27 juni 1997, I.R.
D.I. 1997, 270, J.L.M.B. 1998, 768, noot F. JONGEN, ,,De la balance des inteÂreÃts aÁ la propor-

tionnaliteÂ''.

(235) Cass. 23 november 1999, AM 2000, 83, verwijzende noot; zie ook Corr. Brugge 12 mei

1997, AM 1997, 409 en Gent 29 juni 1998, AM 1999, 87.

(236) M. ISGOUR en B. VINCOTTE, Le droit aÁ l'image, Brussel, Larcier, 1998, p. 21, nr. 15.

(237) Vgl. Kh. Brussel 24 februari 1995, Ing.-Cons. 1995, 333, noot L. MULLER, ,,Le droit de

repentir-retrait''.
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adamskostuum, de geslachtsdelen duidelijk zichtbaar en de champagnefles in

de hand. Deze foto werd gepubliceerd onder begeleiding van een ludieke

legende. Op vordering van eÂeÂn van de afgebeelden overweegt de rechtbank

dat publieke personen wel geacht mogen worden stilzwijgend toelating te

geven voor het nemen van een foto, die een nieuwswaardig feit illustreert, al

wordt ze dan in de beslotenheid van de kleedkamer gemaakt, maar dat deze

toelating, bijzonder als ze is, niet uitgebreid kan worden tot de publicatie van

onverschillig welke foto inzonderheid als het om naaktfoto's gaat. De

schroom, die naaktheid blijft omgeven, en het feit, dat de spelers niet de

precieze aard van de gemaakte foto's konden kennen, maken dat zij er

rechtmatig mochten op vertrouwen dat de journalisten in hun plaats met de

nodige kiesheid een selectie zouden maken in de te publiceren foto's of de

bewuste foto derwijze zouden afdrukken dat de spelers slechts vanaf hun

middel konden gezien worden.

Belangwekkend, gelet op de discussie in de rechtsleer m.b.t. de relatie die

persoonlijkheidsrechten al dan niet hebben met de onrechtmatige-daadsleer

(zie boven nr. 77 e.v.), is de zinsnede waarin het Hof stelt dat de publicatie

van de foto zonder het akkoord van de betrokkenen foutief is en principieel
aanleiding geeft tot schadevergoeding(238). Het louter afbeelden zonder

toelating is dus onrechtmatig en levert een grond tot herstel op(239), ook

al was de maker of gebruiker van de afbeelding te goeder trouw en was het

niet-bekomen van de toelating enkel aan een vergetelheid of een vergissing te

wijten. Evenwel, indien de maker of gebruiker, naast het gebrek aan toela-

ting, een bijkomende aquiliaanse fout begaat, b.v. door bij de afbeelding een

beledigende legende te plaatsen, door de afbeelding kwaadwillig te truceren

of te monteren of door ze bewust in een niet-passende context te plaatsen en

de afgebeelde persoon daardoor bijkomende schade lijdt, is een subsidiair of

exclusief beroep op artikel 1382 B.W. gerechtvaardigd(240).

110. De toelating van de afgebeelde persoon is de toetssteen voor iedere

inbreuk op het recht op afbeelding. Steunbehoevende personen, die, wel-

overwogen en niet onder druk van omstandigheden of door bedrog van de

wederpartij, toegelaten hebben dat hun foto gemaakt wordt en gebruikt wordt

in een publiciteitscampagne, die het werk van de O.C.M.W.'s wil belichten

met de bedoeling fondsen te werven, kunnen zich niet beklagen over schen-

ding van hun recht op afbeelding en privacy. Zij kunnen er zich evenmin over

beklagen dat de afbeelding met de toegevoegde legende op schrijnende wijze

hun armoede openbaart waardoor zij zich blootstellen aan negatieve reacties

(238) Rb. Brugge 27 juni 1994, R.W. 1994-95, 473.

(239) En niet alleen tot stopzetting van de gewraakte praktijken, zoals gesteld in een overigens

tegenstrijdig gemotiveerd vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel: Rb. Brussel

20 februari 1996, AM 1998, 259; vgl. Rb. Brussel 16 december 1997, Journ. proc. 1998, afl.
341, 24, noot F. JONGEN, J.L.M.B. 1998, 204, AM 1998, 260.

(240) Antwerpen 19 december 1995, AM 1996, 360, noot D. VOORHOOF, ,,Het recht op

afbeelding op de tocht?''.
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vanwege hun omgeving, als zij wisten of hadden kunnen weten dat de foto

bedoeld was om die context op te roepen(241). Omgekeerd, mag een poli-

tieke partij in haar propagandabrochure geen foto's afdrukken van personen,

die in de gerechtelijke actualiteit zijn getreden(242), wanneer zij niet uit-

drukkelijk met deze bestemmingswijze hebben ingestemd(243).

Opdat het recht op afbeelding geschonden zou zijn, hoeft geen fout, schade of

oorzakelijk verband bewezen te worden, maar louter de afwezigheid van

toelating vanwege de afgebeelde(244). Volgens het Arbeidshof te Brussel

handelt de psychologe, die in het kader van een wetenschappelijke studie

video-opnamen maakt van gehospitaliseerde patieÈnten, onrechtmatig, indien

zulks gebeurt buiten medeweten van de patieÈnten en zonder dat de observatie

therapeutisch nut heeft(245). Ook indien het onderzoek wel therapeutisch nut

zou hebben voor de patieÈnten, moet de beslissing dezelfde zijn. Toch voert

deze zaak ons naar een moreel en wetenschappelijk dilemma. Enerzijds is

inmenging in de persoonlijke levenssfeer zonder instemming van de gevi-

seerde persoon ongeoorloofd, anderzijds kan een bepaalde soort van weten-

schappelijk onderzoek Ð zoals in casu een gedragsstudie Ð maar bruikbaar

resultaat opleveren als de geobserveerde onwetend gelaten wordt over het

feit dat zijn gedragingen gadegeslagen worden. De Belgische deontologische

code van de psycholoog geeft wel richtlijnen m.b.t. de voorlichting van

proefpersonen, maar heeft geen specifieke oplossing voor dit dilemma. In

het buitenland, waar de regelgeving verder gevorderd is, wordt veelal ge-

werkt met een meer-trapssysteem waarbij, nadat eerst de bevoegde advies-

instantie haar fiat gegeven heeft voor het uitvoeren van het onderzoek, de

proefpersoon voorgelicht wordt en om zijn toelating gevraagd wordt in

opeenvolgende fasen, waarbij hem aanvankelijk slechts meegedeeld wordt

dat hij deelneemt aan een experiment, maar hij pas later de ware positie die

hij in het onderzoek heeft ingenomen verneemt(246).

111. De toelating tot afbeelden moet, om rechtsgeldig te zijn, voorafgaande-

lijk gevraagd en verkregen zijn. Wie zich op een gegeven toelating beroept

moet haar bewijzen(247).

(241) Brussel 6 oktober 1995, J.T. 1996, 303; Pas. 1995, II, 59.

(242) Het betrof de kinderen en ouders Lejeune en Russo, slachtoffers van Marc Dutroux.

(243) Rb. Brussel Kort ged. 23 oktober 1998, J.L.M.B. 1998, 1748, AM 1999, 100, A.J.T.
1998-99, 352.

(244) Rb. Brussel 16 december 1997, Journ. proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. JONGEN, J.L.M.B.
1998, 204, AM 1998, 260; Rb. Brussel 19 mei 2000, AM 2000, 338.

(245) Arbh. Brussel 23 maart 1993, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1995-96, noot J. STIEVENARD,

,,CameÂras cacheÂes utiliseÂes en recherche comportementale: un jeu dangereux''.

(246) Zie daarover J. STIEVENARD, l.c., p. 301, nr. 3.

(247) Rb. Brussel 30 juni 1997, J.T. 1997, 710, AM 1998, 264; Rb. Brussel 16 december 1997,

Journ. proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. JONGEN, J.L.M.B. 1998, 204, AM 1998, 260.
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De toelating kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn. In dit laatste geval wordt

soms van een vermoede toelating gewaagd(248), hetgeen rechtstechnisch

niet correct is. De toelating moet immers zeker zijn.

Met betrekking tot publieke personen wordt doorgaans gemakshalve aange-

nomen dat zij in het kader van hun openbaar leven stilzwijgend toelating

geven tot het maken van hun afbeelding, omdat het voor de pers onbegonnen

werk is voor iedere foto of ieder filmshot van veelvuldig in het openbaar

optredende personen telkens apart uitdrukkelijk toelating te vragen(249).

Hetzelfde geldt ten aanzien van private personen, die, door hun betrokken-

heid in een actueel gebeuren, voor kortere of langere tijd voor het voetlicht

treden en die gedurende die tijdspanne ook als publieke personen mogen

worden aangezien. Hun stilzwijgende toelating dient echter eng geõÈnterpre-

teerd te worden en geldt slechts zolang zij in de actualiteit staan. Uit hun

recht op privacy putten zij immers het recht om weer door het publiek

vergeten te worden en naar de anonimiteit terug te keren tot op het ogenblik

waarop de gebeurtenis, waarin zij betrokken waren, desgevallend als nieuws-

feit herleeft, in welk geval ook de regel van de stilzwijgende toelating

opnieuw gelding krijgt(250).

112. Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft de regel van de stilzwijgende

toestemming van publieke personen op de helling gezet in een zaak (die

verder uitgebreid geanalyseerd wordt), waarin zonder akoord van de ouders

van Julie Lejeune en MeÂlissa Russo een foto van de ontvoerde meisjes

opgenomen was geworden in een boek over de affaire-Dutroux. In de

formulering van het Hof luidt de bewuste regel als volgt: de publicatie van

een afbeelding van publieke personen en private personen, die in een

actualiteit van algemeen belang betrokken zijn, maakt geen fout uit en is

toelaatbaar onder de dubbele voorwaarde dat de publicatie strekt tot voor-

lichting over deze actualiteit en niet gepaard gaat met een inbreuk op het

recht op privacy van de betrokkenen. Meer bepaalt verwerpt het Hof de

stelling van de ouders dat de aldus geformuleerde rechtsregel gegrond is op

een vermoeden van toestemming tot publicatie, dat moet wijken voor het

uitdrukkelijk voorafgaandelijk verzet tegen publicatie door de titularis van

het recht, verzet dat de ouders Lejeune en Russo in casu gedaan hadden in

een vroegere persmededeling. Het Hof kiest, in afwijking van de gangbare

opvatting, een andere opstelling en oordeelt dat de kwestieuze rechtsregel

geenszins berust op een weerlegbaar vermoeden van toestemming, doch op

het recht op informatie van de bevolking. Dit recht ontstaat, wanneer de

actualiteit het priveÂ-domein overstijgt en een kwestie van algemeen belang

wordt, zodat het persoonlijkheidsrecht op afbeelding in zekere zin ophoudt

(248) Zie Rb. Brussel 20 februari 1996, AM 1998, 259 en Antwerpen Kort ged. 8 februari

1999, hierna besproken.

(249) Rb. Brugge 27 juni 1994, R.W. 1994-95, 473.

(250) Rb. Brussel 30 juni 1997, J.T. 1997, 710, AM 1998, 264; Rb. Namen 27 september 1999,

AM 2000, 471.
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verder toe te behoren aan de oorspronkelijke titularis om het voorwerp te

worden van een recht op informatie van de bevolking(251).

In plaats van zich aan de bedenkelijke formulering te wagen dat het recht op

afbeelding het voorwerp wordt van het recht op informatie van derden had

het Hof ook gewoon kunnen stellen dat de realisatie van het recht op

afbeelding, zoals elk ander (persoonlijkheids)recht, in een belangenconflict

steeds aan afweging onderhevig is en dat er omstandigheden zijn, waarin de

persoonsbescherming voor belangrijker aanspraken moet onderdoen. De

beslechting van dit belangenconflict hoeft daarom nog geen afbreuk te doen

aan het beginsel dat het afbeelden van een persoon niet geoorloofd is buiten

zijn wilsuiting om.

Ook de nodeloze associatie in deze zaak van afbeelding en priveÂ-leven is

verwerpelijk (zie boven). De litigieuze foto betrof het alomgekende portret

van de beide meisjes samen, dat door het comiteÂ-,,Julie-MeÂlissa'' kennelijk
met instemming van de ouders was verspreid geworden en in heel BelgieÈ en

ver daarbuiten aangewend werd ter illustratie van iedere recensie van de

zaak-Dutroux. Het Hof bestempelt de foto als een ,,symbool'' en een ,,tijds-

document'' voor de bevolking en doet haar aldus in het openbaar domein

vallen, wat niet verenigbaar is met de regel, die wil dat de toelating van de

geportretteerde (of zijn wettelijke vertegenwoordiger zoals hier het geval is)

bijzonder is en steeds opnieuw vereist is voor ieder verder gebruik van de

afbeelding(252). In ieder geval kon de foto als eenvoudig portret in geen

enkel opzicht verondersteld worden te raken aan het priveÂ-leven van de

families Lejeune en Russo.

Al deed het priveÂ-leven van de betrokken families m.b.t. de publicatie van het

bewuste portret dan niet terzake, toch is het voor onze kritiek op het arrest

dienend even verder in te gaan op de wijze waarop de pers met het priveÂ-

leven van bekende personen, wier openbaar optreden zij beschrijft en com-

mentarieert, mag omgaan. Het betreft zonder twijfel een delicate aangele-

genheid. Meestal neemt men aan dat de pers, uitzonderlijk, aspecten van het

priveÂ-leven mag belichten (b.v. de gezondheidstoestand of de amoureuze

uitspattingen van een politiek leider), als zij bijdragen tot een juistere

situering of beoordeling van het publiek optreden van de betrokkene. Soms

wordt daaruit de gevolgtrekking afgeleid dat het priveÂ-leven van een publiek

persoon minder uitgebreid is dan dat van een priveÂ-persoon(253). Deze

interpretatie lijkt nochtans minder correct dan die volgens welke het priveÂ-

leven van publieke personen dezelfde en even ruime domeinen bestrijkt als

(251) Antwerpen Kort ged. 8 februari 1999, A.J.T. 1998-99, 789, noot D. VOORHOOF, ,,Boek in

verband met zaak Dutroux na kortgeding uit de handel'', AM 1999, 241, noot D. VOORHOOF,

,,Interdiction de diffusion d'un livre sur l'affaire Dutroux. Censure illicite ou mesure neÂces-

saire?''.

(252) De beslissing in eerste aanleg lijkt in dat opzicht correcter: Rb. Antwerpen Kort ged.

6 november 1998, J.L.M.B. 1998, 1750.

(253) Rb. Brussel 20 februari 1996, AM 1998, 259; Rb. Brussel 16 december 1997, Journ.
proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. JONGEN, J.L.M.B. 1998, 204, AM 1998, 260.
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dat van de gewone man, maar dat de rechtsbescherming ervan, vaker dan

voor deze laatste het geval is, geprimeerd wordt door de rechtsbescherming

van de vrije meningsuiting en de persvrijheid(254). Ook hier is het dus een

kwestie van belangenafweging en niet van het principieel en bij voorbaat

opgeven van privacy.

113. Een journalist begaat geen aquiliaanse fout door een kritisch artikel te

schrijven over de genocide in Rwanda, waarin hij een bepaald persoon met

de vinger wijst en door zonder toelating van de betrokkene daarbij een foto af

te drukken. Het betreft immers een relatief publiek persoon en de foto is

slechts een identiteitsfoto. Voor een tweede foto, die de betrokkene voorstelt

tijdens een openbare politieke manifestatie, is evenmin toelating vereist, als

de foto samen met het artikel ertoe strekt de publieke opinie te informeren en

de actualiteit te illustreren zonder verwijzing naar het priveÂ-leven van de

afgebeelde persoon(255).

114. Niet alleen publieke personen, die in het openbaar optreden, worden

verondersteld stilzwijgend toelating te geven, deze regel geldt eveneens voor

beroepsmodellen. Zij moeten immers weten dat hun afbeelding gemaakt

wordt om verspreid te worden voor commercieÈle doeleinden. Publicatie

zonder expliciete toelating van de foto van een model als illustratie bij een

artikel over aids is, ongeacht de kwalijke reputatie van de ziekte, dan ook

geen fout in de zin van artikel 1382 B.W., indien het model niet met de ziekte

in verband wordt gebracht, haar naam niet wordt vermeld en het artikel zeer

algemeen handelt over het infectiegevaar bij oorprikken(256).

Mannequins vertrouwen vaak de exploitatie van hun afbeelding via een

specifiek mandaat toe aan een agentschap. Deze afstand moet eng geõÈnter-

preteerd worden. De toestemming tot exploitatie moet specifiek zijn en

betrekking hebben op een bepaald gebruik van eÂeÂn of enkele foto's of beperkt

zijn tot bepaalde gebruikstoepassingen. Een gebruik buiten de vastgestelde

limieten is onrechtmatig los van de vraag of al dan niet te goeder trouw werd

gehandeld. De medecontractant aan wie de mannequin het reproductierecht

heeft overgedragen mag zijn contractueel verkregen recht tegenstellen aan

iedere derde die zonder zijn akkoord gebruik zou maken van de bewuste

foto's(257).

115. Een toelating tot het reproduceren van een afbeelding moet restrictief

geõÈnterpreteerd worden, zodat het laten nemen van een foto geen toelating

(254) Vgl. Luik 27 mei 1998, J.L.M.B. 1998, 1125 en, impliciet, Luik 30 juni 1997, J.L.M.B.
1998, 9.

(255) Rb. Brussel, 21 maart 2000, AM 2000, 460.

(256) Antwerpen 19 december 1995, AM 1996, 360, noot D. VOORHOOF, ,,Het recht op

afbeelding op de tocht?''.

(257) Rb. Brussel 7 november 1995, Ing.-Cons. 1996, 23 en de uitspraak in hoger beroep:

Brussel 12 november 1998, AM 1999, 361, verwijzende noot.
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inhoudt tot het verspreiden en gebruiken van die foto, evenmin als de toela-

ting tot een bepaald gebruik om het even welke reproductie mogelijk maakt.

Het uitdelen door de nabestaanden ter gelegenheid van een begrafenis onder

de mederouwenden van een foto van de overledene impliceert geen toelating

voor een uitgever of journalist om deze afbeelding nadien te verspreiden door

middel van de pers(258). Op dezelfde wijze impliceert de toelating van een

bekende Vlaming om proefopnamen voor een film te maken geen toelating

om de filmbeelden te gebruiken voor een afgewerkte gecommercialiseerde

film. Dat is zeker het geval als een lange vrijsceÁne gefilmd werd en de actrice

in kwestie haar vroeger imago van sekssymbool wil afbouwen(259).

116. Er is geen voorgaandelijke toelating vereist voor het afbeelden van een

persoon, die zich op een openbare plaats bevindt, tenzij de afbeelding erop

gericht is niet zozeer de plaats weer te geven dan wel de persoon. Wanneer

een persoon voorkomt op een foto in gezelschap van andere personen en het

de bedoeling is vooral de groep in beeld te brengen, is geen expliciete

toelating van elke gefotografeerde vereist. Anders is het opnieuw wanneer

de aandacht getrokken wordt op eÂeÂn welbepaalde persoon b.v. via een

legende die speciaal naar hem verwijst. Toelating van de betrokkene tot

het gebruiken van een foto is in deze gevallen des te meer vereist als de foto,

al is ze dan genomen in de publieke trouwzaal van het gemeentehuis, een

private familiale gebeurtenis vastlegt en geen actualiteitswaarde heeft(260).

117. Gelet op de impact, die de toelating tot het maken en verspreiden van

de afbeelding heeft op de bescherming van de persoonlijkheid, staat het de

titularis vrij haar te herroepen. Zelfs wanneer de toelating de vorm van een

contractuele toestemming heeft aangenomen, kan zij, in strijd met artikel

1134, lid 2 B.W., eenzijdig herroepen worden(261). Het herroepingsrecht

wordt uitgeoefend onder dezelfde voorwaarden als het recht op terugname

verbonden aan het auteursrecht. De wederpartij dient vergoed te worden voor

geleden schade, niet voor wat eventueel gederfde winst betreft(262).

118. Opdat het recht op afbeelding kan uitgeoefend worden is vereist dat de

afgebeelde persoon herkenbaar is, wat te maken kan hebben met de kwaliteit

van de afbeelding en de gezichtshoek van waaruit ze gemaakt is, maar ook

met de ouderdom ervan. Het Hof van Beroep te Gent kreeg te maken met de

eis van een jongeman, die in een overspelige relatie was verwekt geworden

en wiens geboorteverhaal in twee boeken uit de doeken gedaan werd door

(258) Brussel 14 september 1999, AM 2000, 92.

(259) Rb. Gent Kort ged. 23 november 1998 en Rb. Gent Kort ged. 18 december 1998, AM
1999, 285, T.G.R. 1999, 108, noot, inzake Wendy Van Wanten.

(260) Rb. Luik 15 december 1999, AM 2000, 160.

(261) Kh. Brussel 24 februari 1995, geciteerd.

(262) Over dit laatste laat Kh. Brussel 24 februari 1995, geciteerd, enige onzekerheid bestaan,
vgl. de commentaar van de annotator, 346 in fine.
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zijn biologische vader, die destijds een niet-onbekend volksvertegenwoor-

diger uit het Gentse was. Het verhaal werd geõÈllustreerd met kinderfoto's van

de eiser.

Dat de afbeeldingen niet recent zijn, is voor het Hof geen punt om de

toepassing van het recht op afbeelding te weigeren. Voor het Hof volstaat

het dat de eiser (en rond hem een kring van ingewijden) zichzelf op de foto's

en in het verhaal herkent om, bij gebrek aan toelating, de krenking van zijn

priveÂ-leven, eer en waardigheid en afbeelding voor voltrokken te houden. In
casu is de herkenbaarheid van eiser des te minder een probleem, omdat de

verweerder erkent dat het wel degelijk foto's van eiser betreft. Het Hof

preciseert nog dat de herkenbaarheid voor derden enkel een aspect kan zijn

van de beoordeling van de mate waarin eisers recht op privacy wordt

geschonden en van zijn schadeaanspraak(263).

Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel kan de ouderdom van

een foto (in casu meer dan tien jaar) haar wel haar actualiteitswaarde

ontnemen, zodat men buiten toepassing valt van de regel dat publieke

personen geacht mogen worden stilzwijgend in te stemmen met het maken

en publiceren van hun foto ter gelegenheid van een nieuwswaardig feit(264).

Zelf zijn wij veeleer de mening toegedaan dat de actualiteitswaarde van een

foto meer afhangt van het gegeven dat zij in beeld brengt dan van het tijdstip

waarop zij gemaakt wordt. Een foto van een tien jaar oude moordsceÁne

bijvoorbeeld kan actualiteitswaarde (her)krijgen, indien de dader nu pas

aangehouden wordt of veroordeeld wordt.

119. Met het overlijden van de persoon verdwijnen zijn persoonlijkheids-

rechten en dus ook zijn recht op afbeelding. Evenwel, zoals boven reeds

vermeld m.b.t. het recht op lijkbezorging, verwerven de nabestaanden ten

gevolge van dit overlijden een eigen familiaal persoonlijkheidsrecht, i.c. een

recht op ongeschonden nagedachtenis van de overledene, dat hen o.m. de

bevoegdheid verleent zich te verzetten tegen het ongeoorloofd afbeelden van

zijn stoffelijk overschot.

Het clandestien maken van foto's van in mortuaria opgebaarde meisjeslijken,

waarbij de lichamen gemanipuleerd worden om bepaalde lichaamsdelen te

ontbloten, is meer bepaald een schending van hun recht op nagedachtenis ten

aanzien van de overledene die, strafrechtelijk, aanleiding geeft tot beteuge-

ling wegens grafschennis(265).

Belangwekkend, omdat het eÂeÂn van de zeldzame uitspraken in BelgieÈ is

m.b.t. het gebruik van de afbeelding van overleden publieke personen, is het

(263) Gent 26 april 1996, R.W. 1999-00, 642.

(264) Rb. Brussel 20 februari 1996, AM 1998, 259.

(265) K.I. Antwerpen 3 juni 1999, R.W. 2000-01, 17, noot P. ARNOU, ,,Grafschennis, het

fotograferen van lijken en het betreden van mortuaria en funeraria'', bevestigd door Cass.

5 oktober 1999, T. Strafr. 2000, 14, noot J. ROZIE, ,,Grafschennis ruim bekeken''; R.W. 2000-
01, 14.
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vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel inzake AndreÂ Cools.
De welbekende foto van het stoffelijk overschot van de politicus, die dood-

geschoten werd op de parking voor zijn woning, was door de krant La
DernieÁre Heure aangewend geworden in een promotionele campagne met

het oog op de werving van nieuwe lezers. De foto was, overdrukt door een

korte gemonteerde tekst, waarin de rol die A. Cools in de Luikse politiek

gespeeld had niet al te flatteus beoordeeld werd, gepubliceerd geworden in

de geschreven pers en in beeld gebracht in een televisiespot op de tonen van

de filmmuziek van The Godfather.

De rechtbank neemt als uitgangspunt dat persoonlijkheidsrechten verdwijnen

met het overlijden van de persoon en dus niet overgaan op zijn erfgenamen.

Dezen kunnen het recht op afbeelding en het recht op privacy van A. Cools
bijgevolg niet uitoefenen. Zij kunnen zich wel op grond van artikel 1382

B.W. verzetten tegen een aantasting van de nagedachtenis van de overledene

en van de eer van de familie. Op grond van een veeleer twijfelachtige

feitelijke motivering meent de rechtbank wel een buitencontractuele fout

te kunnen ontwaren in het gebruik van de foto met tekst in de geschreven

pers, maar niet in de audiovisuele pers. Op TV zou de foto nl. minder

duidelijk in beeld gekomen zijn en zou de suggestieve muziek voor de

gemiddelde kijker niet direct herkenbaar zijn en minder als een aantijging

tegen de figuur van A. Cools begrepen worden dan als een verwijzing naar de
algemene context van de moordzaak(266).

D. VRIJHEID VAN MENINGSUITING VERSUS EERBIED VOOR GOEDE FAAM, PRIVACY

EN AFBEELDING

1. De aanspraak op eerbied voor goede faam is geen persoonlijkheidsrecht

120. In het vorig overzicht van rechtspraak(267) werd twijfel uitgedrukt

omtrent het bestaan van een afdwingbaar subjectief recht op eer en goede

faam. Dat in casu een persoonlijkheidsbelang aanwezig is, dat door het recht
beschermd wordt, stond buiten kijf, maar dat de rechtsbescherming werkelijk

de vorm van een subjectief recht aannam, werd betwijfeld, omdat de goede of

minder goede faam van een persoon een sociaal gegeven is en niemand een

afdwingbaar recht op goede faam kan laten gelden. Goede faam wordt

verondersteld aanwezig te zijn tot in de sociale interactie het tegendeel blijkt.

Een persoon kan zich alleen juridisch verweren als en nadat een derde zijn

goede faam heeft bezoedeld. Niemand bezit echter de voorafbestaande macht

om goede faam op te eisen. Al is de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer een levende materie, die mettertijd componenten kan bijwinnen,

het voorbehoud, dat destijds gemaakt werd, blijft gelden voor de rechtspraak

in de periode 1995-2000. Volledig in overeenstemming met deze vaststelling

(266) Rb. Brussel 12 maart 1996, J.L.M.B. 1996, 1015, AM 1996, 449, noot F. RINGELHEIM,

Journ. proc. 1996, afl. 306, 26, noot F.J.; T.B.B.R. 1997 (verkort), 130.

(267) T.P.R. 1994, 2097, nr. 48.
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valt het op dat de rechtspraak het misbruik van de vrijheid van meningsuiting

en het recht op kritiek uitsluitend sanctioneert bij toepassing van artikel 1382

B.W. en niet volgens de regels van de leer der persoonlijkheidsrechten(268).

121. Soms zijn het geen fysieke personen maar rechtspersonen van privaat-

of publiekrecht, die zich over schending van hun eer en goede naam bekla-

gen(269). Dat zij analoge persoonlijkheidsrechten bezitten voorzover deze

verenigbaar zijn met de bijzondere niet-menselijke aard van hun rechts-

persoonlijkheid en met hun maatschappelijk doel(270), neemt niet weg dat

ook zij hun eis in deze steeds verkiezen te gronden op de regeling van de

buitencontractuele aansprakelijkheid.

122. De inbedding van de bescherming van de eer en goede faam in de

toepassingssfeer van artikel 1382 e.v. B.W. beantwoordt Ð voorzover het de

pers is die van de vrijheid van meningsuiting gebruikmaakt om op personen

kritiek uit te oefenen Ð geheel aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Jaren terug reeds heeft het Hof beslist dat de grondwettelijke bekrachtiging

van de persvrijheid en van het inherente recht op kritiek geen beperking

inhoudt van het fundamenteel rechtsbeginsel dat vervat ligt in artikel 1382

B.W.(271). Anders oordelen, zo stelt het Hof van Beroep te Gent, zou elke

uitgever, elke hoofdredacteur en uiteindelijk iedere journalist(272) vrijstel-

len van elke zorgvuldigheidsplicht(273).

(268) O.m. Rb. Brussel 14 december 1993, A.J.T. 1994-95, 70, bibliografische noot

D. VOORHOOF en de uitspraak in hoger beroep: Brussel 25 september 1996, AM 1997, 76,

verwijzende noot; Rb. Brussel 13 september 1994, A.J.T. 1994-95, 128, verwijzende noot

D. D'HOOGHE, J.T. 1995, 9, R.W. 1994-95, 955, die beide ten onrechte van een subjectief recht
op eer en goede naam gewagen; Vred. Mol 25 april 1995, T.M.R. 1997, 129, noot D. VOORHOOF,

,,De vrijheid van meningsuiting van milieuverenigingen en actiegroepen''; Luik 30 juni 1997,

J.L.M.B. 1998, 9; Rb. Gent 17 oktober 1997, R.W. 1997-98, 750; Rb. Nijvel 6 januari 1998, AM
1998, 154, T.B.B.R. 1999, 347; Rb. Brussel 10 maart 1998, J.L.M.B. 1999, 201; Rb. Gent Kort
ged. 27 oktober 1998, A.J.T. 1998-99, 354.

(269) B.v. Vred. Mol 25 april 1995, T.M.R. 1997, 129, noot D. VOORHOOF, ,,De vrijheid van

meningsuiting van milieuverenigingen en actiegroepen''; Cass. 19 september 1996, Pas. 1996,
I, 830, R.W. 1997-98, 775; Rb. Brussel Kort ged. 18 oktober 1996, AM 1997, 83, verwijzende

noot; Rb. Hasselt Kort ged. 13 januari 1997, AM 1997, 316, noot D. VOORHOOF, ,,Versprei-

dingsverbod van weekblad en ,,correctierecht via kort geding'''', Brussel 14 januari 1997, AM
1997, 310, verwijzende noot; Rb. Brussel 10 maart 1998, J.L.M.B. 1999, 201; Luik 12 februari
1997, J.T. 1997, 298; Rb. Brugge 16 september 1998, A.J.T. 1998-99, 462, i.c. betrof het eenÐ
niet-gegrond bevonden Ð burgerlijke-partijstelling in strafzaken; Rb. Brussel 8 juni 1999,

Journ. proc. 1999, afl. 381, 25, noot F. JONGEN.

(270) J.-P. MASSON en N. MASSAGER, Droit des personnes. Chronique de jurisprudence 1994-
1998, Les dossiers du Journal des Tribunaux nr. 25, Brussel, Larcier, 2000, 14, nr. 8.

(271) Cass. 4 december 1952, Arr. Cass. 1953, 195; Pas. 1953, I, 215, concl. Adv.-Gen. W.

J. GANSHOF VAN DER MEERSCH; Cass. 24 januari 1963, Pas. 1964, I, 110; Cass. 29 oktober

1973, Pas. 1974, I, 232.

(272) Deze laatste Ð gelet op artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet Ð behoudens bewezen

bedrog, zware fout of bij hem gewoonlijk voorkomende lichte fout, zie hierover verder.

(273) Gent 3 maart 1995, R.W. 1996-97, 540, verwijzende noot, A.J.T. 1995-96, 255, noot
J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE; Gent 14 maart 1995, AM 1996, 159.
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De rechter te Veurne, daarentegen, heeft zo zijn twijfels over de zelfstandige

toepasbaarheid, d.w.z. buiten de toepassing van de strafwet om, van artikel

1382 B.W. in dit verband(274). Hij wordt in zijn zienswijze bijgetreden door

een paar auteurs(275), die de beperking van de persvrijheid wegens schen-

ding van de jurisprudentieÈle zorgvuldigheidsnorm als ,,rechtersrecht'' aan-

zien en menen dat alleen een op grond van artikel 1382 B.W. gesanctio-

neerde overtreding van een wettelijk gebod of verbod voldoet aan de door

artikel 19 G.W. gestelde eis dat de vrijheid van meningsuiting alleen zou

beperkt worden in geval van schending van een formele wet, zoals i.c. de

strafwetsartikelen inzake laster en eerroof.

123. Aangezien de hoven en rechtbanken vooral te maken krijgen met

vorderingen wegens misbruik van de vrijheid van meningsuiting door de

pers, is het hiernavolgend overzicht hoofdzakelijk gewijd aan de krenking

van de eer en goede faam van personen als gevolg van kritiek vanwege

journalisten van de geschreven en de audiovisuele pers. Het spreekt evenwel

voor zich dat gelijk welk ander persoon misbruik kan maken van zijn vrijheid

van meningsuiting en dat de kritiek andere doelwitten kan hebben dan

personen en daarbij niet noodzakelijk op deze laatsten terugvalt.

2. Het samenspel van de artikelen 19 en 25 G.W., 10 E.V.R.M. en 19 I.V.B.P.R.

124. Het recht op vrije meningsuiting, zoals gewaarborgd door artikel 19

G.W., artikel 10 E.V.R.M. en artikel 19 I.V.B.P.R., en het belang van

voorlichting van het publiek genereren voor de pers een algemeen erkend

recht op informatieverspreiding en kritiek.

De rechtspraak inzake persvrijheid is de jongste jaren rijk gestoffeerd

geraakt. Het lijkt wel alsof bijna iedereen die in de actualiteit getreden is

een betwisting gehad heeft met de mensen van de pers. Bovendien doet deze

rechtspraak heel wat doctrinaal stof opwaaien.

Dit alles hangt samen met het feit dat de pers zich vaak in het raakvlak van het

priveÂ-leven en de goede faam begeeft en haar berichtgeving illustreert met

afbeeldingen of geluidsfragmenten van de personen over wie bericht wordt,

maar ook met het feit dat de toepasselijke rechtsbronnen zowel nationaal als

internationaal zijn en de aflijning van de vrije perskritiek en van de toegelaten

inperking ervan in elk van deze bronnen niet geheel gelijklopend gebeurt en

vooral wat het E.V.R.M. betreft, behoorlijk complex is.

(274) Rb. Veurne 18 februari 2000, R.W. 2000-01, 1463, verwijzende noot: ,,Deze artikelen

1382-1383 B.W. hebben niet de betekenis dat zij als norm kunnen worden gehanteerd om het

principe van de vrije meningsuiting op te heffen, behalve inzake misdrijven, en dit is sinds

16 oktober 1830 zo. De toetsing van het zorgvuldigheidsprincipe buiten het geval dat er

strafbare feiten zijn gepleegd, is niet houdbaar''; vgl. het standpunt van appellanten in Gent

3 maart 1995, R.W. 1996-97, 540, verwijzende noot, A.J.T. 1995-96, 255, noot J. CLEMENT en

M. VAN DE PUTTE.

(275) E. BOUTMANS, Kunstenaarszakboekje, Deurne, 2000, 43 en D. DE PRINS, ,,De burgerlijke

rechter en de persvrijheid'', R.W. 2000-01, (1445) 1451-1453.
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Als algemene regel geldt dat een publicatie waarheidsgetrouwheid moet

nastreven, niet onnodig grievend mag zijn en het priveÂ-leven van de burger

moet ontzien.

Het delicaat karakter van de materie verantwoordt de toewijzing van burger-

lijke rechtsvorderingen aangebracht naar aanleiding van drukpersmisdrijven

aan kamers met drie rechters (artikel 92 § 1, 2
o
Ger. W.).

a . De r e c h t s p r a a k v an h e t Ho f voo r d e Rech t e n v an d e Men s

i n z a k e p e r s k r i t i e k

125. Het Hof voor de Rechten van de Mens trekt in zijn rechtspraak de lijn

tussen wat kan en wat niet kan op het gebied van perskritiek. Deze recht-

spraak is zeer omvangrijk, zodat voor een uitgebreider overzicht en com-

mentaar naar de gespecialiseerde rechtsleer verwezen wordt(276).

De aanhaling van de volgende arresten moge volstaan om een goed inzicht te

geven in de standpunten van het Hof.

126. Een arrest, dat als een mijlpaal beschouwd wordt, is het arrest-Lingens.
Dit arrest dateert reeds van 1986 maar wordt in de recentere rechtspraak

herhaaldelijk opnieuw aangehaald en werd nog onlangs in de Revue de
Jurisprudence de LieÁge, Mons et Bruxelles afgedrukt, zodat het past er even
op in te gaan. In het arrest-Lingens betreffende een Oostenrijks journalist, die
in zijn land veroordeeld was geworden omdat hij in zijn perscommentaren de

toenmalige kanselierKreisky onkies bekritiseerd had, benadrukt het Hof voor
de Rechten van de Mens het belang dat de vrije perskritiek in een democra-

tische samenleving vertegenwoordigt. De burger vindt in de persvrijheid een

uitgelezen mogelijkheid om de opvattingen en gedragingen van zijn politieke

(276) O.m. P. LAMBERT, ,,La liberteÂ de la presse, la protection de la reÂputation d'autrui et la

Convention europeÂenne des droits de l'homme'' in X., Liber amicorum Marc-AndreÂ Eissen,
Brussel, Bruylant, 1995, 271-278, idem, ,,La Cour europeÂenne des droits de l'homme - anneÂe

1995'', J.T. dr. eur. 1996, 32-41, idem, ,,La Cour europeÂenne des droits de l'homme - anneÂe

1996'', J.T. dr. eur. 1997, 35-44 en 57- 62, idem, ,,La Cour europeÂenne des droits de l'homme -

anneÂe 1997'', J.T. dr. eur. 1998, 36-46, idem, ,,La Cour europeÂenne des droits de l'homme -

anneÂe 1998'', J.T. dr. eur. 1999, 31-41, idem, ,,La Cour europeÂenne des droits de l'homme -

anneÂe 1999'', J.T. dr. eur. 2000, 34-42, idem, ,,La Cour europeÂenne des droits de l'homme -

anneÂe 2000'', J.T. dr. eur. 2001, 34-41; K. LEMMENS, ,,Parlando ma non troppo: artikel 10 van

het E.V.R.M. en kritiek op gerecht en politiek'', A.J.T. 1999-00, 277-291; J. VELU, ,,Beschou-

wingen over de Europese regelgeving inzake betrekkingen tussen gerecht en pers'', R.W. 1995-
96, 273-308; D. VOORHOOF, ,,De relatie media en justitie vanuit het perspectief van de

persvrijheid en de vrijheid van expressie en informatie'' in Justitie en media/Justice et meÂdias:
drie pre-adviezen op vraag van de Minister van Justitie, Referaten van het colloquium

georganiseerd door de Senaatscommissie voor de Justitie, 7-9 december 1995, Brussel, Bel-

gisch Staatsblad, 1995, 13, nr. 2.2 e.v., idem, ,,Recente arresten van het E.H.R.M. in verband

met artikel 10 E.V.R.M. (vrijheid van meningsuiting en informatie)Ð november 1997-februari

1998'', AM 1997, 148-149, idem, ,,mei-juni 1998'', AM 1998, 246, idem, ,,augustus-september

1998'', AM 1998, 365-366, idem, AM 1999, 234-236, idem, AM 1999, 376-382, idem, AM
1999, 451-458 (Hof Mensenrechten, arrest SuÈrek / Turkije nr. 2 van 8 juli 1999, noot ,,Turkije

door Europees Hof andermaal veroordeeld wegens systematische schending van de politieke

expressievrijheid en beknotting van de persvrijheid), idem, ,,september 1999-januari 2000'',

AM 2000, 80-82, idem, ,,februari-mei 2000'', AM 2000, 305-309, idem, ,,juni-september

2000'', AM 2000, 440-443 en idem, ,,oktober 2000-februari 2001'', AM 2001, 266-269.
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leiders te leren kennen en te kunnen beoordelen. De vrijheid van menings-

uiting sluit volgens het Hof de bevoegdheid in niet alleen om lovende of

neutrale commentaren te formuleren, maar ook om, zo nodig, kwetsende of

verontrustende kritiek te uiten. De beperking van dit recht moet op terug-

houdender wijze geschieden, wanneer de kritiek het publiek handelen tot

voorwerp heeft van een openbare figuur als een politicus, die zich ipso facto
aan publiekscontrole onderwerpt. Daarbij is het van belang het relaas van

feiten, dat op waarheid controleerbaar is en dus correct moet zijn, te onder-

scheiden van de vertolking van waardeoordelen, waarvan de waarachtigheid

per definitie niet natrekbaar is en die getolereerd moeten worden zolang ze

niet door kwade trouw geõÈnspireerd zijn of lichtzinning geformuleerd wor-

den. In casu was Lingens door de Oostenrijkse rechter veroordeeld geworden
voor de uitgesproken waardeoordelen, wat een ontoelaatbare inbreuk op de

vrijheid van meningsuiting is(277).

127. De zaak-Prager en Oberschlick / Oostenrijk draait rond kritiek van de

pers op de rechterlijke macht. Op klacht van eÂeÂn van de geviseerde rechters

waren de journalist Prager en de uitgever Oberschlick door het Oostenrijks
gerecht veroordeeld geworden wegens eerroof. Het Hof kan in deze geen

ontoelaatbare inmenging in de vrijheid van meningsuiting ontdekken, omdat

de auteur er niet in slaagt zijn buitensporige verwijten te bewijzen en

hierdoor het vertrouwen in de gehele magistratuur aantast. De pers vervult

in de rechtsstaat weliswaar een vooraanstaande rol waaruit zij bepaalde

rechten put, maar zij heeft ook dwingende plichten en verantwoordelijk-

heden waaronder het niet nodeloos op het spel zetten van het vertrouwen dat

de burger koestert ten aanzien van het gerecht. Kritiek die feitelijke grond-

slag mist is buitensporig en dus ontoelaatbaar(278).

128. In de Belgische zaak De Haes en Gijsels gaat het over aantijgingen van
incest jegens een vermeend uiterst-rechtse notaris, die de geschiedenis

ingegaan is als notaris X. Aan de bewuste notaris was naar aanleiding van

zijn echtscheiding de bewaring van zijn twee zonen toevertrouwd geworden,

hetgeen door de journalisten De Haes en Gijsels aangeklaagd was geworden
in het tijdschrift Humo. Enerzijds hadden zij geprobeerd de verdenking van

incestueuze betrekkingen te staven, anderzijds hadden zij beschuldigingen

gericht aan het adres van de betrokken magistraten. De journalisten waren

voor hun handelen veroordeeld geworden door de opeenvolgende Belgische

rechters. Het Hof, daarentegen, aanziet deze veroordelingen als een schen-

ding van artikel 10 E.V.R.M. Het Hof herhaalt zijn stellingen omtrent de

essentieÈle rol van de pers in de samenleving en aangaande haar plicht het

(277) Hof Mensenrechten, arrest Lingens / Oostenrijk van 8 juli 1986, J.L.M.B. 2000, 5, noot
F. JONGEN, ,,La critique du politique par la presse''.

(278) Hof Mensenrechten, arrest Prager en Oberschlick / Oostenrijk van 26 april 1995, Publ.
Cour eur. D.H., Serie A, nr. 313 en AM 1997 (verkort), 302.
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vertrouwen van het publiek in het gerecht niet op de helling te zetten. Het

merkt evenwel op dat de gewraakte artikelen gepubliceerd werden in het

kader van een publiek debat over incest in Vlaanderen en laat verstaan dat

kritiek op individuele rechters dientengevolge ten uitzonderlijke titel toe-

laatbaar is. Volgens het Hof waren het vreemde gedrag van notaris X jegens

zijn kinderen evenals de vermeende extreem-rechtse opvattingen van de

magistraten wel degelijk relevant om de bewaringsbeslissing in vraag te

stellen. Bovendien werden de journalisten aangevallen op niet-bewijsbare

waardeoordelen en niet zozeer op de waarachtigheid van het feitenmateriaal,

waarvan de bewijslevering hen in BelgieÈ overigens niet was toegestaan

geworden(279).

129. Een arrest, dat aparte vermelding verdient omdat niet alleen een pers-

artikel in het geding was maar ook foto's die als illustratiemateriaal dienden,

is News Verlags GMBH & Co KG / Oostenrijk van 11 januari 2000. Het

tijdschrift News had in 1993 verslag uitgebracht over een bombriefcam-

pagne, die werd toegeschreven aan leden van een extreem-rechtse groepering

en had daarbij de naam vermeld en foto's gepubliceerd van de hoofdver-

dachte. Op vordering van deze laatste hadden de Oostenrijkse rechters de

uitgeverij verbod opgelegd in de toekomst nog foto's van de betrokkene te

publiceren bij verdere verslaggeving over de zaak. Het Grondwettelijk Hof

had deze veroordeling gesteund met de overweging dat een onderscheid

moest worden gemaakt tussen het recht om informatie te verspreiden en het

recht om foto's te publiceren. Het Hof voor de Rechten van de Mensen is het

met deze visie niet eens. Het rechterlijk verbod houdt een beperking in van de

manier waarop aan gerechtelijke verslaggeving mag worden gedaan en is

bijgevolg een overheidsinmenging in het recht op vrije meningsuiting. Vol-

gens het Hof is het niet aan de rechter om te beslissen op welke wijze een

journalist zich van zijn taak moet kwijten. De opgelegde beperking is wel in

de Oostenrijkse wet voorzien en rechtmatig gericht op de bescherming van

de rechten van anderen waaronder in dit geval de bescherming van het gezag

en de onpartijdigheid van de rechter, maar zij is disproportioneel gelet op de

belangrijke maatschappelijke en politieke aspecten van de zaak. De aange-

klaagde is een publiek persoon, die als lid van een nazistische beweging het

democratisch bestel van de Oostenrijkse staat bedreigt. De pers vervult een

essentieÈle rol in de ondersteuning van de democratische rechtsstaat en heeft

daarom het recht en zelfs de plicht verslag uit te brengen over rechtszaken

van maatschappelijk belang al moet zij daarbij het vermoeden van onschuld

(279) Hof Mensenrechten, arrestDe Haes en Gijsels / BelgieÈ van 24 februari 1997, J.T. dr. eur.
1997 (verkort), 93, Mediaforum 1997/4, B45-B58, R.A.D., nr. 30, 1997-I, 198-262, Journ.
proc. 1997, afl. 323, 26, noot P. LAMBERT, ,,La liberteÂ de la presse et l'honneur des magistrats'';

D. VOORHOOF, ,,BelgieÈ veroordeeld wegens inbreuk op artikel 10 van het EVRM'', AM 1997,

196-197 en idem, ,,Het Humo-arrest: scherpe kritiek op rechters geoorloofd'', Mediaforum
1997/4, 68-69.
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van verdachten respecteren. Wat de foto's betreft, betoogt het Hof dat in

specifieke omstandigheden een publicatieverbod gerechtvaardigd kan zijn,

maar dat in casu een absoluut verbod op publicatie van foto's, die niet van

priveÂ-aard zijn, volstrekt onevenredig is t.o.v. van het nagestreefd legitiem

doel. Het absoluut verbod reikt verder dan nodig is om de eer en goede faam

van de verdachte en het vermoeden van zijn onschuld te waarborgen. Door de

redactionele vrijheid van News te beperken wordt dit tijdschrift daarenboven
commercieel benadeeld tegenover zijn concurrenten op de mediamarkt.

130. In Bergens Tidende e.a. / Noorwegen d.d. 2 mei 2000 aangaande

berichtgeving over de slechte ervaringen van een groep vrouwen met esthe-

tische chirurgie herhaalt het Hof dat de pers het recht en de plicht heeft te

informeren over alle vraagstukken van algemeen belang, ook al dient zij

bepaalde limieten inzake eer en rechten van derden en inzake behoud van

confidentialiteit te respecteren. Meer bepaald mag van de journalist verwacht

worden dat hij te goeder trouw handelt en ware of waarachtige informatie

verstrekt zoals de journalistieke deontologie voorschrijft. Als deze voor-

waarden nageleefd zijn, zoals in casu, mag hij als bewaker van het algemeen

belang in zijn beoordeling zelfs overdrijven of provoceren, ook al brengt hij

de bekritiseerde Ð hier de behandelende arts Ð daardoor moreel en mate-

rieel nadeel toe. Hoewel in casu slechts de behandeling door een specifieke

arts in een bepaalde kliniek ter discussie was en, in tegenstelling tot de zaak

De Haes en Gijsels, terzake geen publiek debat op gang was gebracht,

oordeelt het Hof dat het openbaar belang toch in het gedrang is.

131. Andere belangwekkende beslissingen van het Hof over de vrijheid van

meningsuiting zijn: Vereniging Weekblad Bluf! / Nederland van 9 februari

1995, Goodwin / Verenigd Koninkrijk van 27 maart 1996, Ankerl / Zwitser-
land van 23 oktober 1996, SchoÈpfer / Zwitserland van 20 mei 1998, Incal /
Turkije van 9 juni 1998,Hertel / Zwitserland van 25 augustus 1998, Lehideux
en Isorni / Frankrijk van 23 september 1998, Janowski / Polen van 21 januari
1999, Fressoz en Roire / Frankrijk van 21 januari 1999, Bladet Tromsù en
Stensaas / Noorwegen van 20mei 1999,Dalban / RoemenieÈ van 28 september

1999, Nilsen en Johnsen / Noorwegen van 25 november 1999, Fuentes Bobo /
Spanje van 29 februari 2000(280), Wabl / Oostenrijk van 21 maart 2000

(kritiek op de pers na kritiek van de pers) en Lopes Gomes da Silva / Portugal
van 28 september 2000.

Deze arresten kunnen geraadpleegd worden via de internetsite van het Hof

voor de Rechten van de Mens: http://www.echr.coe.int.

(280) J.T. dr. eur. 2000 (verkort), 93.
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b . De Belg i sche rech tspraak be t re f fende he t rech t op kr i t iek

i. Toetsing aan het gedrag van de normaal zorgvuldige persoon of journalist

geplaatst in dezelfde omstandigheden

1o Gecontroleerde waarheidsgetrouwe informatie

132. De Europese maatstaven aangaande de uitoefening van de persvrijheid

zijn ook die van het Belgisch recht. De rechtbank te Brussel geeft er een

goede samenvatting van: ,,Attendu que si le principe de la liberteÂ de la presse
consacreÂ par l'article 25 de la Constitution permet aux journalistes de
diffuser des informations et d'eÂmettre des critiques, ils se doivent de donner
au public des renseignements exacts, relativement complets et objectifs et de
s'entourer de la plus grande prudence et circonspection, aussi bien dans la
recherche des informations que dans leur diffusion; qu'ils ne sont pas auto-
riseÂs aÁ deÂconsideÂrer les individus ou aÁ deÂnaturer les faits qu'ils relatent; (...)
que le droit aÁ l'information, baseÂ sur l'utiliteÂ potentielle des renseignements
transmis, se distingue de l'appeÂtence du sensationnel, cette dernieÁre devant
eÃtre condamneÂe deÁs l'instant ouÁ elle porte atteinte aux droits d'autrui''(281).

133. De correctheid van de journalistieke berichtgeving is van primordiaal

belang. Gerelateerde feiten moeten juist, volledig en objectief weergegeven

worden. Op een journalist rust een onderzoeksplicht m.b.t. de betrouwbaar-

heid van zijn bronnen en de waarachtigheid van de aangehaalde feiten.

Een journalist is vrij in de keuze van zijn informatiebronnen. Het kan hem

niet ten kwade geduid worden dat hij verkozen heeft de personen, die hij van

betrokkenheid bij de maffia verdenkt, niet ten huize te zijn gaan opzoeken

om met hen van gedachten te wisselen, als hij een voldoende doorgedreven

controle van via diverse andere bronnen ingezamelde informatie heeft ge-

daan en daardoor voldoende overtuigd is geraakt van de waarheid van de

bekomen inlichtingen(282). Een journalist, die, om zware beschuldigingen

aan het adres van een procureur des Konings te uiten, afgaat op eÂeÂn enkele

getuigenis van een derde afgelegd tijdens een persconferentie en die gege-

vens, die een ander licht op de zaak kunnen werpen, negeert, gaat onprofes-

sioneel tewerk. De weergave van een interview met de geviseerde persoon

meer dan eÂeÂn maand na de publicatie komt te laat voor een redelijke toepas-

sing van het beginsel van hoor en wederhoor(283).

(281) Rb. Brussel 23 juni 1998, AM 2000, 96; J.L.M.B. Sommaires 98/1587, J.L.M.B. 1999,
921, onder verwijzing naar J. MILQUET, ,,La responsabiliteÂ aquilienne de la presse'', Ann. dr.
Louvain 1989, 76.

(282) Rb. Brussel 16 november 1997, AM 1998, 153.

(283) Raad voor Deontologie (AVBB) 11 februari 1998, AM 1998, 160.
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De journalistieke onderzoeksverplichting houdt geen resultaatsverbintenis in

en heeft niet tot gevolg dat de journalist aansprakelijk kan gesteld worden

zodra zijn artikel onjuistheden bevat(284).

De verificatieplicht van de journalist moet in redelijkheid beoordeeld worden

en hangt samen met de zwaarwichtigheid van de jegens derden geuite

aantijgingen, de ernst van het nadeel dat zij kunnen berokkenen, de interesse

van het publiek voor de gerapporteerde feiten en de onderzoeksmogelijk-

heden, die de journalist ter beschikking staan(285). Indien het een journalist

betreft, die de actualiteit moet verslaan en zijn materiaal dus moeilijker met

de nodige ,,recul'' kan benaderen, mag geen absolute zuiverheid in zijn

berichtgeving worden verwacht(286). Van een plaatselijke correspondent,

die in oorlogsgebied opereert, kan niet verwacht worden dat hij rigoureus de

juistheid van de informatie, die hij vergaart, verifieert. Gezien zijn onder-

zoeksmogelijkheden zeer beperkt zijn, volstaat het als deze journalist zijn

uitspraken op voorwaardelijke wijze en met omzichtigheid formuleert(287).

Een journalist moet, daarentegen, bijzonder voorzichtig zijn, als hij binnen

het kader van gerechtelijke of disciplinaire onderzoeken namen, beroep en

hoedanigheden bekendmaakt van rechtstreeks betrokken personen, omdat

zij, zowel als de bedrijven of instanties die hen tewerkstellen, voor lange tijd

en op onherstelbare wijze bij de publieke opinie in diskrediet kunnen worden

gebracht(288). Beroepsjournalisten behoren te weten dat het gerechtelijk

onderzoek geheim is en dat zij, zeker wanneer de door hen geciteerde

persoon zelf geen toegang krijgt tot het dossier, uitermate omzichtig dienen

om te springen met fragmentarische informatie, die niet afkomstig is van de

daartoe bevoegde woordvoerder van het gerecht. Niets belet de journalist

onjuist weergegeven feiten recht te zetten. De geloofwaardigheid van zijn

duiding kan er alleen maar bij winnen(289).

134. Het is aan de journalist om te bewijzen dat zijn feitenrelaas waar-

heidsgetrouw is. Hij kan het recht op geheimhouding van zijn bronnen niet

aanvoeren om aan deze verplichting te ontsnappen(290). De kortgeding-

rechter te Brussel acht zich evenwel niet bevoegd om te oordelen over de eis

(284) Antwerpen 26 september 1995, R.W. 1995-96, 855; Rb. Nijvel 6 januari 1998, AM 1998,

154, T.B.B.R. 1999, 347; Rb. Luik 15 december 1999, AM 2000, 160.

(285) Rb. Charleroi 9 december 1998, AM 2000, 145 en J.L.M.B. Sommaires 99/97, J.L.M.B.
1999, 923.

(286) Luik 30 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 9; Rb. Nijvel 6 januari 1998, AM 1998, 154, T.B.B.R.
1999, 347; Rb. Brussel 10 maart 1998, J.L.M.B. 1999, 201.

(287) Rb. Brussel 9 juni 1998, J.L.M.B. 1999, 909, noot F. JONGEN, ,,Le journaliste et la

preÂcariteÂ''.

(288) Gent 30 september 1994, A.J.T. 1994-95, 220; Gent 3 maart 1995, R.W. 1996-97, 540,
verwijzende noot, A.J.T. 1995-96, 255, noot J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE; Gent 14 maart

1995, AM 1996, 159.

(289) Rb. Brussel Kort ged. 9 januari 1997, AM 1997, 197.

(290) Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 117, noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements

Bouffioux-Van Heeswyck et Brewaeys-DelieÁge''; Rb. Luik 15 december 1999, AM 2000, 160;

Rb. Brussel 23 december 1999, AM 2000, 138, verwijzende noot.
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van eiser dat de journalist in kwestie veroordeeld zou worden tot bekendma-

king van zijn bronnen: een dergelijke eis overschrijdt de grenzen van het

voorlopige en het valt niet in te zien wat de urgentie zou kunnen zijn van zo'n

maatregel(291).

135. Voor de beoordeling van het al dan niet rechtmatig karakter van

journalistieke kritiek moet men zich plaatsen op het tijdstip van verschijning

van het litigieuze artikel(292). Wanneer de gerelateerde feiten het voorwerp

uitmaken van een strafprocedure, kan de beoordeling van de handelwijze en

uitspraken van de journalist niet exclusief afhangen van de latere beslissing

van de strafrechter. Het is m.n. niet omdat deze laatste de in het artikel

aangeklaagde persoon veroordeelt dat de journalist civielrechtelijk vrijuit-

gaat of omgekeerd. Het beginsel dat een verdachte onschuldig is tot hij

veroordeeld wordt, kan de pers dan wel niet muilbanden, het verplicht haar

toch tot bijzondere objectiviteit in haar berichtgeving(293). Het vermoeden

van onschuld wordt geschonden door persartikels die derwijze geredigeerd

zijn dat ze de lezer de indruk geven dat een persoon schuldig is, zelfs als in

het artikel gemeld wordt dat de betrokkene de tenlastegelegde feiten ontkent

en de beschuldiging betwist(294).

136. Wanneer de journalist verzuimt vakkundig de betrouwbaarheid van

zijn informatie te controleren en, al dan niet in een streven naar sensatie,

loutere geruchten verspreidt waarvan hij kon weten dat zij derden zouden

schaden, gedraagt hij zich niet als een normaal zorgvuldig journalist en is hij

bij toepassing van artikel 1382 B.W. tot herstel gehouden(295). Hetzelfde

geldt ten aanzien van de journalist, die vrijwillig de feiten derwijze vermengt

dat de publieke opinie in verwarring gebracht wordt omtrent hun juiste

toedracht en zo tot een onjuiste beoordeling van de besproken personen

gebracht wordt(296). Een onderzoeker beschuldigen van sabotage van het

strafonderzoek op grond van elementen waarvan niet aangetoond is dat zij

stroken met de werkelijkheid en hem blootstellen aan publiek misprijzen

zonder hem uit te nodigen zijn versie van de feiten te geven is foutief(297).

(291) Rb. Brussel Kort ged. 9 januari 1997, AM 1997, 197.

(292) Rb. Brussel 25 april 2000, AM 2000, 464, Journ. proc. 2000, afl. 395, 18, noot F. JONGEN,
,,L'arbre et le pantalon''.

(293) Luik 27 mei 1998, J.L.M.B. 1998, 1125; Rb. Brussel 30 maart 1999, AM 2000, 102.

(294) Rb. Brussel 25 april 2000, AM 2000, 466; Journ. proc. 2000, afl. 406, 24, noot.

(295) Luik 12 februari 1997, J.T. 1997, 298; Rb. Brussel 23 juni 1998, AM 2000, 96 en

J.L.M.B. Sommaires 98/1587, J.L.M.B. 1999, 921.

(296) Rb. Brussel 16 december 1997, Journ. proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. JONGEN, J.L.M.B.
1998, 204, AM 1998, 260; Rb. Brussel 10 maart 1998, J.L.M.B. 1999, 201; Rb. Brussel 23 juni
1998, AM 2000, 96 en J.L.M.B. Sommaires 98/1587, J.L.M.B. 1999, 921; vgl. Rb. Brussel Kort
ged. 24 november 1998, J.L.M.B. Sommaires 99/610, J.L.M.B. 1999, 922.

(297) Rb. Luik 21 september 1999, AM 2000, 155, noot F. JONGEN en Journ. proc. 1999, afl.
384, 29.
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Daarentegen kan geen fout ten laste worden gelegd van de journalist, die zijn

berichtgeving, ook al is ze in wezen niet geheel correct, steunt op persoon-

lijke informatie, verklaringen van betrokkenen en technische vaststellingen

van deskundigen en die op neutrale wijze verschillende versies aan bod laat

komen, zodat zijn beoordeling getuigt van objectiviteit en evenwichtig-

heid(298).

137. De verplichting tot zorgvuldigheid in de berichtgeving geldt niet alleen

voor journalisten in de priveÂ-sector maar ook ten aanzien van de overheid,

die een voorlichtingscampagne voert waarmee zij de bevolking wil waar-

schuwen voor gevaarlijke sekten. Ook overheidsinformatie moet exact en zo

volledig en objectief mogelijk zijn. Indien blijkt dat de gepubliceerde in-

formatie niet voldoende werd nagetrokken, dat zij prima facie onjuist lijkt en
in tegenspraak is met de overheidsbeslissing om subsidies toe te kennen aan

een school, die rechtstreeks afstamt van de beweging die als een gevaarlijke

sekte wordt voorgesteld, dient bevel gegeven te worden de verdeling van de

betwiste brochure stop te zetten zolang de bewuste informatie daaruit niet

verwijderd is en diezelfde informatie van de overheidswebsite te halen. Een

dergelijk bevel is, daarentegen, niet meer verantwoord als de geschreven

informatie reeds ruim verspreid is geworden in de pers en de aangeklaagde

beweging heeft laten betijen zonder gebruik te maken van haar recht tot

antwoord. Er is nog meer reden om het bevel te weigeren, als op het ogenblik

waarop in hoger beroep uitspraak wordt gedaan nog slechts enkele exem-

plaren van de brochure voorhanden zijn, die alleen op aanvraag kunnen

bekomen worden en als de elektronische informatie intussen niet meer op het

net zit(299).

138. De journalist blijft aansprakelijk voor onrechtmatige kritiek ook als

anderen, ieder voor zich, dezelfde fout gemaakt hebben. Men kan een bericht

immers niet verantwoorden met het argument dat het een eigen leven is gaan

leiden. Zo niet zou iedere journalist zich van zijn aansprakelijkheid kunnen

ontdoen door collega's ertoe te bewegen zijn kritiek over te nemen(300). Als

meerdere personen elk apart door hun schuld schade veroorzaken is elk van

hen gehouden tot herstel van de totale schade, zodra vaststaat dat, zonder

ieders individuele fout, de schade zich niet zoals in concreto zou gerealiseerd
hebben(301). Anderzijds kan een journalist, die zelf correct en oordeelkun-

dig is tewerkgegaan bij het signaleren van een geval van dierenverwaarlo-

(298) Antwerpen 26 september 1995, R.W. 1995-96, 855.

(299) Rb. Brussel Kort ged. 23 april 1999 (drie zaken), J.L.M.B. 1999, 1072, A.J.T. 1999-00,
94, noot K. MARTENS, ,,De overheidsaanpak van het sekteprobleem: een stiefmoederlijke

behandeling?'' en de uitspraken in hoger beroep: Brussel Kort ged. 19 november 1999 en

Brussel Kort ged. 20 januari 2000, AM 2001, resp. 139 en 141.

(300) Rb. Nijvel 11 september 1997, AM 1998, 157; Voorz. Brussel 12 februari 1998, J.L.M.B.
1999, 955, bibliografische noot D. VOORHOOF; Rb. Brussel 30 maart 1999, AM 2000, 102.

(301) Rb. Charleroi 9 december 1998, AM 2000, 145; J.L.M.B. Sommaires 99/97, J.L.M.B.
1999, 923.
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zing, in zijn verweer tegen de aantijging dat zijn berichtgeving tendentieus is

verwijzen naar analoge suggestieve titels in vragende vorm van de artikelen

in zusterkranten, die dezelfde teneur vertonen en evenzeer voedsel geven aan

geruchten omtrent dierenverwaarlozing(302).

2o. De formulering van het waardeoordeel

139. Niet alleen wat men zegt is belangrijk, maar ook hoe men het zegt.

Anders dan feiten komen opinies en ideeeÈn niet voor waarheidsbewijs in

aanmerking. Zij zijn slechts foutief als ze excessief zijn en feitelijke grond-

slag missen(303).

Zo is het buitensporig en beledigend van een politicus te beweren dat hij

gelden heeft achtergehouden, als niets die bewering aannemelijk

maakt(304).

Muziekkritiek naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw album van

Vaya Con Dios, waarbij alleen de impressario en de vertolkster op de korrel

genomen worden zonder dat met een woord gerept wordt over de artistieke

kwaliteit van het album, is evenzo excessief. De rechtbank gaat ervan uit dat

de overdrijving voor het publiek zo evident moet geweest zijn dat het er niet

door overtuigd is geworden, zodat het volstaat de schadevergoeding louter

principieel te houden (1 BEF)(305).

140. Indien een journalist of een gelegenheidscriticus zijn onderzoek vol-

gens de regels gevoerd heeft, heeft hij het recht een kritisch waardeoordeel

uit te spreken, dat desnoods streng en hard mag zijn(306). Hij kan zijn

appreciatie ook anders dan op verbale wijze formuleren. Een symbolische

tekening, niet vergezeld van commentaar, die uiting geeft aan de afkeer van

de tekenaar voor de ideologie van het Front national, is een toelaatbare vorm
van vrije meningsuiting, zeker als uit geen enkel begeleidend element blijkt

dat het de bedoeling was schade te berokkenen(307).

Het fundamenteel karakter van het recht op kritiek vereist terughoudendheid

in de beknotting ervan: kritiek op de dieronvriendelijke wijze waarop een

dierenpark gerund wordt, die niet lichtzinnig of louter met het oogmerk te

schaden geuit wordt maar om mistoestanden aan de kaak te stellen en

daaromtrent verder onderzoek en reactie uit te lokken, is volstrekt recht-

(302) Antwerpen 26 september 1995, R.W. 1995-96, 855.

(303) Rb. Brussel Kort ged. 26 mei 1999, AM 2000, 108.

(304) Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 132, noot.

(305) Rb. Brussel 8 februari 1995, J.T. 1995, 707.

(306) Vred. Mol 25 april 1995, T.M.R. 1997, 129, noot D. VOORHOOF, ,,De vrijheid van

meningsuiting van milieuverenigingen en actiegroepen''.

(307) Rb. Namen 1 december 1997, J.T. 1998, 279; Journ. proc. 1998, afl. 340, 30.
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matig. Als de beschuldigde daarenboven de gelegenheid gehad heeft de

kritiek al dan niet te weerleggen, is zij allerminst eenzijdig(308).

Een onderzoeksjournalist, die de bevolking met recht en reden wil waar-

schuwen voor de praktijken van de Scientology-kerk, mag ter voldoening

van het recht op informatie van het publiek de afzetterspraktijken van enkele

aanhangers van die beweging onder de aandacht brengen. Bijkomende

elementen om tot die beslissing te komen zijn het feit dat de aanhangers

vrijwillig aan het door de journalist gevraagde interview hebben meegewerkt

en dat deze in zijn opiniestuk goed het onderscheid maakt tussen de feiten en

zijn waardeoordeel. De rechter is de mening toegedaan dat het nadeel, dat de

geõÈnterviewden beweren geleden te hebben, veroorzaakt wordt door het

negatief imago van de Scientology-kerk bij het publiek en niet door de

aanpak van de journalist(309).

De vrijheid van meningsuiting beschermd door artikel 10 E.V.R.M. en haar

complement het recht op informatie van het publiek gelden ook inzake

commercieÈle informatie en kritiek in de economische berichtgeving. Een

journalist, die het publiek op grond van voldoende voorstudie wil waar-

schuwen voor een gevaarlijke stof die in natuurvoedingsproducten voorkomt,

kan niet verweten worden aan zijn persartikel foto's toegevoegd te hebben

van de verpakking waarin de koopwaar wordt aangeboden en de identiteit

vermeld te hebben van de fabricant, invoerder en verdeler van het product in

BelgieÈ. Het vermelden van het giftig karakter van het product en van de naam

van de invoerder-verdeler is geen verboden amalgaam, dat wil zeggen een

verband van elementen met eigenschappen die niet bij elkaar horen(310).

Het is toelaatbaar dat een journalist in zijn analyse en commentaar van de

Belgische betrokkenheid bij de genocide in Rwanda, in een periode waarin

de verantwoordelijken nog niet met zekerheid aangewezen zijn en berecht

zijn, het laxisme van de Belgische autoriteiten aanklaagt en daarbij zelfs in

de richting van een bepaald iemand wijst van wie hij de foto als illustratie

toevoegt. De journalist mag de echo's, die hij van elders opvangt weergeven,

als hij zelf een ernstige enquete heeft gedaan en er zorg voor draagt te

preciseren dat zijn informatie afkomstig is uit niet-neutrale bron en hij

duidelijk maakt zelf nog niet tot een definitief oordeel te zijn gekomen. De

journalist gedraagt zich voldoende voorzichtig als hij de geviseerde persoon

zelf aan het woord laat en diens ontkenning van de verdenking die op hem

weegt weergeeft. De waakhondfunctie, die de pers vervult, laat journalisten

toe polemiek te bedrijven en kritisch en zelfs provocerend te zijn(311).

Wanneer de geviseerde een politicus is, wordt van hem des te meer verwacht

dat hij kritiek tolereert, omdat politici zich, zeker in verkiezingstijd, nood-

(308) Rb. Gent 17 oktober 1997, R.W. 1997-98, 750.

(309) Brussel 14 december 1998, AM 2000, 452.

(310) Brussel 14 januari 1997, AM 1997, 310, verwijzende noot.

(311) Rb. Brussel 21 maart 2000, AM 2000, 460.
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zakelijkerwijze en bewust onderwerpen aan een nauwgezette controle van

hun doen en laten door de publieke opinie(312).

Er is geen inbreuk op artikel 1382 B.W. als een journalist uit voorzorg zijn

bedenkingen in de voorwaardelijke wijs schrijft en van ,,eventuele'' corruptie

gewaagt in plaats van boutweg van corruptie en naar betrokken derden

refereert op zulkdanige wijze dat zij moeilijk of niet identificeerbaar zijn

voor de gemiddelde lezer(313).

Het gebruik van de voorwaardelijke wijs verschaft nochtans geen vrijgeleide:

een journalist begaat een zware fout door, ongeacht de weerlegging van zijn

beschuldigingen door derden, in een aanvullend artikel en een noot onder het

door de geviseerde ingediende en gepubliceerde recht tot antwoord onge-

nuanceerd te blijven suggereren dat er laakbare feiten zijn gepleegd en vol te

houden dat hij zich op meerdere ernstige bronnen steunt die hun informatie

herbevestigen(314).

141. Een waardeoordeel n.a.v. exact beschreven feiten is bovenmatig scherp

en foutief als de administratieve procedure, die een werknemer opgelegd

wordt om zich tijdens de dienst in de ziekenboeg te laten onderzoeken en

verzorgen, vergeleken wordt met de praktijken van het fascisme(315).

Een kandidaat bij de verkiezingen betichten van fascistisch en totalitair

gangsterisme is alleszins een fout als deze uitspraak op onjuist of niet-

bewezen feitenmateriaal berust(316).

Een journalist begaat een onrechtmatige daad door, zonder daarvan het

bewijs bij te brengen, te schrijven of te insinueren dat de advocaat vanMarc
Dutroux zou sympathiseren met extreem-rechts en de methoden eigen aan

dat gedachtengoed zou toepassen. Een dergelijk amalgaam kan niet worden

afgeleid uit de zaken waarin de advocaat optreedt noch uit zijn politieke

ideeeÈn en mag bijgevolg niet verkondigd worden. De schade, die de betrok-

kene hierdoor lijdt, is zowel materieel (professioneel) als moreel(317).

Een onderzoeker in de zaak-Dutroux en aanverwante beledigen op grond van
onware of niet-geverifieÈerde gegevens is een fout, des te meer omdat het

artikel gepubliceerd wordt in een tijdperk waarin de bevolking zeer receptief

en gevoelig reageert op alles wat met de affaire verband houdt(318). In een

aanverwante zaak erkent een rechter dat de pers het recht en de plicht heeft

om in het algemeen belang misbruiken en wantoestanden te signaleren m.n.

(312) Rb. Namen 26 oktober 1995, J.L.M.B. 1998, 810, noot F.J.; Luik 13 september 1996,

J.L.M.B. 1998, 806; Rb. Nijvel 6 januari 1998, AM 1998, 154; T.B.B.R. 1999, 347.

(313) Rb. Brussel 9 mei 2000, AM 2000, 468.

(314) Gent 14 maart 1995, AM 1996, 159.

(315) Rb. Luik 21 mei 1997, J.L.M.B. 1998, 814, noot M. NEVE, ,,Du poids des mots''.

(316) Rb. Namen 26 oktober 1995, J.L.M.B. 1998, 810, noot F.J.; vgl. Rb. Brussel 22 november

1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12450.

(317) Rb. Luik 24 juni 1997, AM 1997, 319.

(318) Rb. Brussel 30 maart 1999, AM 2000, 102; Rb. Brussel 28 oktober 1999, AM 2000, 113,

noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements Bouffioux-Van Heeswyck et Brewaeys-DelieÁge'', 123.
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in verband met het functioneren van justitie en politie en dat die opdracht

inzonderheid van belang is als de informatie kadert in een strafzaak, die het

publiek maandenlang in de ban gehouden heeft. Evenwel dient de journalist

net omwille van het tragisch karakter van de gebeurtenissen en van de

betrokkenheid van het publiek des te professioneler tewerk te gaan en moet

hij de grootste aandacht besteden aan de verificatie van zijn bronnen en aan

de toon en bewoordingen van zijn commentaar. In casu, waar de journalist in
opeenvolgende bijdragen de onkreukbaarheid van een bij de zaak Dutroux
betrokken rijkswachter in vraag had gesteld, oordeelt de rechter dat de

journalist niet aan deze standaard voldaan heeft. Hij prijst hem wel voor

het feit dat hij gewacht heeft met het noemen van de naam van de betrokkene

tot deze officieel aangehouden werd, maar laakt zijn berichtgeving omdat zij

ongenuanceerd en ongecontroleerd verdenkingen als waarheden voorstelt en

de journalist de belaagde niet de kans gelaten heeft de beschuldigingen te

weerleggen(319).

Hoe zwaarder de geuite beschuldigingen, hoe meer omzichtigheid en zorg-

vuldigheid de journalist aan de dag moet leggen. Binnen de grenzen van de

meningsvrijheid heeft de zgn. onthullingsjournalistiek zeker haar plaats,

maar de grens tussen het feit en de door de auteur ontwikkelde stelling of

hypothese moet voor de gemiddelde lezer duidelijk zijn(320).

Wanneer een gemeenteraadslid een collega-gemeenteraadslid van een andere

partij, buiten zijn aanwezigheid, in de gemeenteraad interpelleert en bekriti-

seert, de lokale pers het incident verslaat en het slachtoffer zich verweert

door in alle brievenbussen van de gemeente een door hem ondertekende

,,open brief aan een gemeenteraadslid'' te deponeren, die bol staat van

kwetsende verdachtmakingen van private en professionele aard aan het adres

van de opponent, die deze niet kan weerleggen omdat zij onder de dekmantel

van het beroepsgeheim worden geuit, is de verweerkritiek gedisproportio-

neerd ten opzichte van de initieÈle aanval en dus foutief, ook al heeft de

opponent zich niet correct gedragen door zijn pijlen te richten op een

afwezige(321).

De vertaler en zijn uitgever van een eerst in het Nederlands geschreven boek,

waarin gratuite verdachtmakingen zonder begin van bewijs worden geuit,

veroorzaken morele en materieÈle schade door in de Franse versie niet de

passages te schrappen, die in de Nederlandse uitgave een aantasting van de

eer en de professionele geloofwaardigheid van bepaalde personen uitma-

ken(322).

(319) Rb. Nijvel 11 september 1997, AM 1998, 157.

(320) Brussel Kort ged. 12 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 955, bibliografische noot

D. VOORHOOF.

(321) Rb. Dinant 14 december 1988 en Luik 27 juni 1995, J.L.M.B. 1996, 156.

(322) Rb. Brussel 6 april 2000, AM 2000, 462, noot F. JONGEN, Journ. proc. 2000, afl. 394, 29,
noot.
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Diep grievende aantijgingen vanwege een auteur aan het adres van een

modeontwerpster, die zonder noodzaak geuit worden buiten het kader van

een maatschappelijke discussie, maken des te meer een quasi-delictuele fout

uit als de auteur erkent dat hij genoegen schept in het kwetsen van mensen.

Zijn fout wordt niet verschoond door scheldproza als een literair genre voor

te stellen(323).

142. Een waardeoordeel, dat uitgebracht wordt in een satirisch stuk, geniet

van de bijzondere tolerantie eigen aan dit literair genre. Bij satire wordt de

beschrijving van de realiteit overdreven en worden de lezers verondersteld te

weten dat ze de uitlatingen van de auteur niet letterlijk moeten nemen. De

criticus, die op deze wijze de spot drijft met zijn slachtoffer en niet zozeer

een welbepaald persoon viseert als wel een bepaald type van personen (i.c.

filmregisseurs die hun werk overdreven belangrijk vinden) heeft recht op

immuniteit(324). Zonder deze beslissing als zodanig af te keuren, spreekt het

voor zich dat alles er maar van afhangt wat men voor satire houdt en dat

hieromtrent subjectieve meningsverschillen kunnen bestaan(325). Argumen-

teren dat de kritiek satirisch bedoeld was om aan aansprakelijkheid te

ontsnappen, is een zwak verweer dat de rechter meestal niet overtuigt(326).

In ieder geval is het niet omdat een artikel in een satirisch magazine ver-

schijnt dat het zelf meteen als satire mag beschouwd worden met alle daaraan

verbonden voordelen(327). Wel kan de rechter in dat geval rekening houden

met het satirisch karakter van het medium om op de realiteit van de aange-

voerde morele schade af te dingen en het bedrag van de toegewezen schade-

vergoeding te beperken. Ook op dit stuk geldt dat de bekritiseerde moest

weten dat overdrijving het handelskenmerk is van een satirisch blad(328).

Het ,,slachtoffer'', dat kritiek aan zijn adres doelbewust uitgelokt en aange-

wakkerd heeft en zelf de satire niet geschuwd heeft, kan de journalist die op

zijn uitdaging ingegaan is niets verwijten(329).

(323) Rb. Antwerpen 21 december 2000, A.J.T. 2000-01, 557, R.W. 2000-01, 1460, verwij-
zende noot; voor een analyse van deze zaak en haar voorgaanden Ð m.n. Rb. Antwerpen Kort

ged. 28 oktober 1999, AM 2000, 87, Rb. Antwerpen Kort ged. 29 oktober 1999, AM 2000, 88 en

Antwerpen Kort ged. 4 november 1999, R.W. 2000-01, 1457, verwijzende noot en AM 2000, 89

Ð zie: D. DE PRINS, ,,De burgerlijke rechter en de persvrijheid'', R.W. 2000-01, 1445-1456.

(324) Brussel 30 september 1998, R.W. 2000-01, 93; zie ook M. ISGOUR, ,,La satire: reÂflexions

sur le droit aÁ l'humour'', AM 2000, 59-68; vgl. Rb. Brussel 8 juni 1999, Journ. proc. 1999, afl.
381, (25) 27, noot F. JONGEN.

(325) Vgl. b.v. de verschillende beslissingen van Rb. Brussel 30 maart 1999, AM 2000, 102 en

Rb. Brussel 4 mei 1999, AM 2000, 106 m.b.t. publicaties in hetzelfde satirisch weekblad.

(326) Rb. Brussel 8 februari 1995, J.T. 1995, 707; Rb. Brussel Kort ged. 2 maart 2000, AM
2001, 147, noot M. ISGOUR, ,,Le deÂlit de presse sur Internet a-t-il un caracteÁre continu?''.

(327) Rb. Brussel 22 november 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12449.

(328) Rb. Brussel 30 maart 1999, geciteerd.

(329) Rb. Brussel 4 mei 1999, geciteerd.
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ii. Artikel 25, lid 2 G.W. in relatie tot artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet

en artikel 1384, lid 3 B.W.

143. Een gebruikelijk verweer van de journalist, die op zijn perskritiek

aangevallen wordt, bestaat erin aan te voeren dat hij als werknemer onder

toepassing valt van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet, ingevolge welk

hij alleen aangesproken kan worden op zijn bedrog, zijn zware schuld en zijn

gewoonlijk voorkomende lichte schuld.

Onder zware fout wordt in dit verband de ernstige tekortkoming verstaan, die

een normaal voorzichtig persoon niet begaat. Bij de beoordeling van een

dergelijke fout dient rekening gehouden met de aard van de functie en de

verantwoordelijkheid van de werknemer: hoe belangrijker deze zijn, hoe

zwaarwichtiger de fout(330).

In een geschil waarin een journalist verweten werd ongecontroleerde be-

richten verspreid te hebben omtrent de betrokkenheid van W. Claes bij de
Agusta-affaire oordeelt de rechtbank te Brussel dat zulks een zware fout

uitmaakt, die de journalist persoonlijk verwijtbaar is en voorzienbare schade

heeft opgeleverd(331). Een soortgelijk oordeel wordt door het Hof van

Beroep te Gent geveld in een zaak waar de journalist, niettegenstaande

weerlegging van zijn kritiek, bleef volharden in zijn beschuldigingen(332).

Ook de journalist, die zijn bronnen niet heeft gecontroleerd en die, na

rechtzettende verklaringen van derden en de publicatie van een recht tot

antwoord door de geviseerde persoon, zijn beschuldiging van corruptie

handhaaft in een aanvullend artikel en in een nota onder het gepubliceerde

recht tot antwoord, begaat een zware fout(333). Het repetitief karakter van

grove verwijten vanwege een ervaren journalist gesteund op niet-gecontro-

leerde gegevens, waardoor het slachtoffer gedurende maanden met publiek

misprijzen geconfronteerd wordt, geeft evenzeer aanleiding tot een zware

fout in de zin van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet(334).

144. In het W. Claes-vonnis van de Brusselse rechter Ð waarin niet naar

artikel 1384, lid 3 B.W. wordt verwezen Ð wordt aangestipt dat zelfs de

aansprakelijkheid van de verantwoordelijke uitgever in het gedrang kan

komen, ook als deze niet aan het artikel heeft meegewerkt.

(330) Rb. Brussel 23 december 1999, AM 2000, 138, verwijzende noot, onder verwijzing naar

V. VANNES, Le contrat de travail: aspects theÂoriques et pratiques, Brussel, Bruylant, 1996,
315.

(331) Rb. Brussel 13 september 1994, A.J.T. 1994-95, 128, verwijzende noot D. D'HOOGHE,

J.T. 1995, 9, R.W. 1994-95, 955.

(332) Gent 3 maart 1995, R.W. 1996-97, 540, verwijzende noot, A.J.T. 1995-96, 255, noot
J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE.

(333) Gent 3 maart 1995, R.W. 1996-97, 540, verwijzende noot, A.J.T. 1995-96, 255, noot
J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE.

(334) Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 117, noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements

Bouffioux-Van Heeswyck et Brewaeys-DelieÁge''.
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Dit statement, ongenuanceerd als het is, is moeilijk verzoenbaar met de regel

van de getrapte verantwoordelijkheid van artikel 25, lid 2 G.W.: als de

schrijver bekend is en zijn woonplaats in BelgieÈ heeft, kan de uitgever, de

drukker of de verspreider niet worden vervolgd. Het was de bedoeling van de

grondwetgever met dit cascadesysteem indirecte censuur op de auteur door

de uitgever, de drukker of de verspreider uit te sluiten.

De cascade heeft opeenvolgende trappen van verval. Indien de schrijver en

de uitgever gekend zijn maar niet in BelgieÈ gedomicilieerd zijn en de

identiteit van de drukker niet uit het werk kan worden afgeleid, kan de

verspreider worden aangesproken(335).

Wanneer het gewraakte artikel met het anoniem JUREX ondertekend is, kan

de uitgever worden vervolgd(336).

Als de auteur niet in BelgieÈ gedomicilieerd is, kan de uitgever worden

gedagvaard, ook al ligt zijn woonplaats niet in BelgieÈ(337).

Wanneer een uitgever van een informatieblad met gemeentelijk nieuws

artikel 25, lid 2 G.W. niet inroept om de tegen hem gerichte eis wegens

schending van eer en goede faam onontvankelijk te doen verklaren, waar hij

zulks misschien had kunnen doen omdat hij in zijn blad een ondertekende

lezersbrief met klachten die een plaatselijk politicus aanbelangen heeft

opgenomen, mag hij verondersteld worden impliciet maar zeker eventuele

aansprakelijkheid te willen dragen voor de litigieuze publicatie. Uit deze

overweging van de rechtbank te Nijvel moet besloten worden dat artikel 25,

lid 2 G.W. niet van openbare orde is zodat de rechter de cascaderegeling niet

ambtshalve moet toepassen om een betrokkene van aansprakelijkheid uit te

sluiten(338).

Het beginsel van de getrapte aansprakelijkheid sluit niet uit dat de ambtenaar

wiens naam wordt opgegeven als verantwoordelijke uitgever van een bro-

chure uitgegeven door de overheid (in casu de Franse Gemeenschap) buiten

de zaak gesteld wordt als blijkt dat de overheid de eigenlijke auteur-uitgever

is(339).

Daarentegen wordt in een andere zaak geoordeeld dat het feit dat de vor-

dering jegens de uitgever bij toepassing van artikel 25, lid 2 G.W. onont-

vankelijk verklaard wordt, niet uitsluit dat ze toch ontvankelijk is tegen-

over degene, die in de publicatie als verantwoordelijk uitgever wordt ver-

meld(340).

(335) Rb. Brussel Kort ged. 14 juni 1999, AM 2000, 111.

(336) Rb. Brussel 8 juni 1999, Journ. proc. 1999, afl. 381, 25, noot F. JONGEN.

(337) Impliciet Rb. Luik 15 december 1999, AM 2000, 160.

(338) Rb. Nijvel 6 januari 1998, AM 1998, 154; T.B.B.R. 1999, 347.

(339) Brussel Kort ged. 19 november 1999 en Brussel Kort ged. 20 januari 2000, AM 2001,

resp. 139 en 141, hoger beroep inzake Rb. Brussel Kort ged. 23 april 1999 (drie zaken),

J.L.M.B. 1999, 1072, A.J.T. 1999-00, 94, noot K. MARTENS, ,,De overheidsaanpak van het

sekteprobleem: een stiefmoederlijke behandeling?''.

(340) Rb. Brussel Kort ged. 3 februari 2000, AM 2000, 336.
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Met artikel 25, lid 2 G.W. wordt de toepassing van artikel 1382 B.W.

gerelativeerd, want de uitgevers, drukkers en verspreiders kunnen zich aan

hun burgerrechtelijke Ð en trouwens ook aan hun strafrechtelijke Ð aan-

sprakelijkheid onttrekken(341).

Artikel 25, lid 2 G.W. sluit niet uit dat verscheidene auteurs of verdelers van

eenzelfde geschrift collectief aansprakelijk worden gesteld. Wanneer een

verdeler reeds aangesproken wordt bij toepassing van art, 25, lid 2 G.W.,

maar het geschrift nog verder verspreid is door andere verdelers en boek-

handelaars, kunnen deze laatsten niet bij toepassing van datzelfde artikel

vervolgd worden. Als het geschrift negationistisch van aard is, biedt de Wet

van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, recht-

vaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereld-

oorlog door het Duits nationaal-socialistisch regime is gepleegd evenwel een

mogelijkheid om deze laatsten als dader of mededader strafrechtelijk te

vervolgen(342).

Omdat artikel 25, lid 2 G.W. geen onderscheid maakt naargelang de auteur

een aangestelde is dan wel voor eigen rekening werkt, veegt artikel 25, lid 2

G.W. meteen ook artikel 1384, lid 3 B.W. uit(343). Artikel 1384, lid 3 B.W.

stelt een autonome (objectieve) aansprakelijkheid in voor aanstellers. De

aansteller is aansprakelijk voor de schade die zijn aangestelde, in de bedie-

ning waartoe hij gebezigd werd, aan derden toebrengt (zie verder).

Artikel 25, lid 2 G.W. maakt het overbodig een beroep te doen op de leer van de

equivalentie der oorzaken om naast de auteur ook de actieve uitgever te kunnen

doen veroordelen voor schending van de eer en goede faam van personen. De

Grondwet heeft trouwens voorrang op deze aan de rechtspraak ontleende

theorie volgens welke iedere fout een gelijkwaardige oorzaak is van de schade

en de betrokken overtreders in solidum tot herstel gehouden zijn(344).

145. In een andere uitspraak betoogt de hiervoor genoemde rechtbank te

Brussel, meer terecht, dat de uitgever, de drukker of de verspreider kunnen

aangesproken worden samen met de auteur, als zij direct en in hoofdzaak
hebben meegewerkt aan de realisatie van de burgerlijke fout of aan het

(341) Vgl. Cass. 31 mei 1996, R.C.J.B. 1998, 357, noot M. HANOTIAU, ,,La responsabiliteÂ en

cascade en matieÁre civile'', R. Cass. 1996, 389, AM 1996, 362, noot F. JONGEN, R.W. 1996-97,
565, noot, C.D.P.K. 1997, 412, noot A. SCHAUS, Arr. Cass. 1996, 525, Pas. 1996, I, 559, concl.
Adv.-Gen. J.F. LECLERCQ; zie over dit arrest ook kritisch: P. ROBERT, ,,La responsabiliteÂ civile

du journaliste'' AM 2000, 18-26; Brussel Kort ged. 30 mei 1996, R.W. 1996-97, 919, AM 1997,

79 en Journ. proc. 1997, afl. 326, 24, noot F. JONGEN ,,Droit des meÂdias''; Rb. Brussel

16 december 1997, Journ. proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. JONGEN, J.L.M.B. 1998, 204; AM
1998, 260.

(342) Corr. Brussel 7 november 2000, AM 2000, 473.

(343) Rb. Brussel 28 oktober 1999, AM 2000, 113, noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements

Bouffioux-Van Heeswyck et Brewaeys-DelieÁge'', 123.

(344) F. JONGEN in een kritische noot bij Rb. Brussel 6 april 2000, AM 2000, 462; Journ. proc.
2000, afl. 394, 29, noot.
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persmisdrijf(345). Zij moeten dus een reeÈle verantwoordelijkheid dragen

voor de inhoud van de publicatie(346). De ontvankelijkheid van de vordering

tegen de uitgever is aldus onlosmakelijk verbonden met de grond van de

zaak(347).

Zulks is volgens de rechtbank te Brussel het geval, wanneer de uitgever

toelaat dat, onderaan een recht tot antwoord m.b.t. een paar eerder versche-

nen krantenartikelen, een nota afgedrukt wordt waarin gesteld wordt dat de

eerdere berichtgeving gehandhaafd wordt, zonder dat de nota anders onder-

tekend wordt dan met de afkorting ,,n.v.d.r.'' en dus van een onbekende

auteur stamt(348).

Co-auteurschap is zeker aanwezig, wanneer de uitgever titels aan het artikel

heeft toegevoegd, die als fout kunnen aangemerkt worden(349), wanneer hij

verantwoordelijk is voor de plaatsing van het artikel, de foto's, de legende en

de betiteling(350) of wanneer de drukker een auteur heeft aangezet tot het

schrijven van een eerrovend artikel of het een publiciteit heeft gegeven, die

de auteur niet in gedachten had(351). De uitgever, die ruchtbaarheid verleent

aan een artikel, dat inbreuk pleegt op de rechten van de verdediging en het

priveÂ-leven en die daarmee de schade vergroot, begaat een eigen fout los van

die van de auteur(352).

De mogelijkheid om uitgevers of redacteurs als co-auteur te aanzien verhin-

dert dat diegenen die zelf hun best hebben gedaan om schandaal te schoppen

of sensatie te scheppen, zich verschuilen achter de aansprakelijkheid van de

auteur.

Daarentegen kan een verdeler, die zich solidair verklaart met het voornemen

van de auteur om hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing die hem

veroordeeld heeft wegens krenking van eer en goede naam, niet om die reden

(345) Rb. Brussel 10 maart 1998, J.L.M.B. 1999, 201; vgl. Rb. Luik 21 september 1999, AM
2000, 155, noot F. JONGEN; Journ. proc. 1999, afl. 384, 29; J. VELAERS, ,,De actuele toepassing

van de grondwettelijke waarborgen inzake vrijheid van de media'' in ICM-Jaarboek Mensen-
rechten 1995-96, Interuniversitair Centrum Mensenrechten, Antwerpen, Maklu Uitgevers,

1996, (83) 105-106; D. VOORHOOF, ,,De regel van de getrapte verantwoordelijkheid: van de

19de naar de 21ste eeuw? Het arrest van het Hof van Cassatie van 31 mei 1996'', R. Cass. 1996,
(385) 386; E. MONTERO, ,,La responsabiliteÂ civile des meÂdias'' in X., PreÂvention et reÂparation
des preÂjudices causeÂs par les meÂdias, A. STROWEL en F. TULKENS (ed.), Brussel, Larcier, 1998,

(92) 98-100.

(346) Gent 14 maart 1995, AM 1996, 159; Rb. Antwerpen 21 december 2000, A.J.T. 2000-01,
557, R.W. 2000-01, 1460, verwijzende noot.

(347) Rb. Brussel 25 april 2000, AM 2000, 466, Journ. proc. 2000, afl. 406, 24, noot.

(348) Rb. Brussel 23 juni 1998, AM 2000, 96; J.L.M.B. Sommaires 98/1587, J.L.M.B. 1999,
921.

(349) Luik 30 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 9; Rb. Luik 27 mei 1998, J.L.M.B. 1998, 1125.

(350) Rb. Brussel 25 april 2000, AM 2000, 466, Journ. proc. 2000, afl. 406, 24, noot.

(351) Concl. Adv.-Gen. LECLERCQ bij Cass. 31 mei 1996, geciteerd.

(352) Cass. 29 juni 2000, AM 2000, 443, noot E. BREWAEYS, A.J.T. 2000-01, 581, R. Cass.
2001, 35, noot D. VOORHOOF, ,,Brokkelt de grondwettelijke bescherming van de drukpersvrij-

heid en het verbod van censuur verder af?'', R. Cass. 2001, 25; Journ. proc. 2000, afl. 398, 28,
noot F. TULKENS en A. STROWEL, ,,L'arreÃt Leempoel et Editions CineÂ Revue: de l'art de mettre

fin aÁ une controverse''; J.L.M.B. 2000, 1589, noot F. JONGEN, ,,Le juge est-il un censeur?''.
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voor co-auteur van het gewraakte artikel gehouden worden(353). Ook volstaat

het niet aan te tonen dat de uitgever, de drukker of de verspreider geen toezicht

uitgeoefend hebben op de waarachtigheid van de inhoud van het gewraakte

artikel om hen als medeverantwoordelijk samen met de auteur te doen ver-

oordelen(354). Het is trouwens geenszins gebruikelijk of vereist dat een uit-

gever, een invoerder of een verspreider van een roman deze inhoudelijk

onderzoekt teneinde na te gaan of hij geen drukpersmisdrijf omvat(355).

146. In commercieÈle aangelegenheden wil het laatstgenoemde wel eens

uitzondering lijden. In een geding, waarin de zaak van een Nederlandse

ondernemer in Luik de grond ingeboord was door een journalist die een

vrijetijdsgids met adressen van interessante, te bezoeken gelegenheden had

samengesteld, stelt het Hof van Beroep te Luik onomwonden: ,,Que le seul
fait de la publication d'un article doit pouvoir engager la responsabiliteÂ de
l'eÂditeur, de l'imprimeur et du distributeur meÃme si l'auteur est connu et
indeÂpendamment de toute coopeÂration aÁ la reÂdaction de l'eÂcrit lorsqu'il est
eÂtabli qu'un manque de controÃle ou de surveillance sur la publication a
entraõÃneÂ un preÂjudice pour autrui.''

In casu was een vordering tot staking ingeleid en het Hof meende dat een

stakingsbevel alleen zinvol kon zijn als de uitgever zelf aansprakelijk kon

worden gesteld. Aansprakelijkstelling van de uitgever was volgens het Hof

onontbeerlijk, omdat de maatregel niet tot doel had a posteriori een fout te

herstellen, maar te voorkomen dat de vastgestelde fout nog verder schade zou

veroorzaken door bij hoogdringendheid de bezwarende gids uit circulatie te

nemen. Bovendien, argumenteert het Hof, is het voor de journalist vaak

moeilijk een stakingsbevel op te volgen, omdat de verspreiding van de

publicatie niet in zijn handen maar in die van de uitgever ligt. Het is diegene,

die meester is van de handeling, die moet aangepakt worden. In dit opzicht

liggen de doelstellingen, die de wetgever in de Grondwet en in de Wet

Handelspraktijken voor ogen stonden, niet in mekaars verlengde. Het Hof

besluit dat de regel van de getrapte verantwoordelijkheid bij commercieÈle

kritiek geen toepassing kan vinden, en specifiek in de behandelde casus al

helemaal niet, omdat de uitgever bovendien een persoonlijke inbreng heeft

gehad bij de ordening van de bijdragen, de publiciteit en de titels in de gids,

zodat hij derhalve als coauteur kan aangezien worden. Daar komt nog bij dat

de cooÈrdinaten van de eigenlijke auteur niet terug te vinden zijn in de

(353) Rb. Brussel 23 december 1999, AM 2000, 138, verwijzende noot.

(354) Rb. Brussel 10 maart 1998, J.L.M.B. 1999, 201; Brussel 30 september 1998, R.W. 2000-
01, 93; anders: Rb. Brussel 13 september 1994, J.T. 1995, 9, R.W. 1994-95, 955; A.J.T. 1994-
95, bibliografische noot D. D'HOOGHE, i.c. 129, nr. 1, voorlaatste paragraaf en 130, nr. 2,

tweede paragraaf.

(355) Rb. Antwerpen 21 december 2000, A.J.T. 2000-01, 557, R.W. 2000-01, 1460, verwij-
zende noot.
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publicatie en zijn precies adres in BelgieÈ tot op het ogenblik van de uitspraak

onzeker is gebleven(356).

147. Om, buiten toepassing van artikel 25, lid 2 G.W. om, naast de journalist

ook de uitgever te kunnen doen veroordelen, roept het slachtoffer van een

persoonlijkheidskrenking door de pers vaak de aanstellersaansprakelijkheid

van artikel 1384, lid 3 B.W. in.

Opdat dit artikel van toepassing kan zijn, moet bewezen worden dat tussen de

uitgever (aansteller) en de journalist (aangestelde) een verhouding van on-

dergeschiktheid bestaat, in die zin dat de eerste in feite gezag en toezicht

uitoefent op de daden van de tweede(357). Wanneer beiden onderling een

arbeidsovereenkomst gesloten hebben, wordt al snel aangenomen dat uit het

bestaan van de overeenkomst zonder meer een band van ondergeschiktheid

in de zin van artikel 1384, lid 3 B.W. volgt. Het is immers eigen aan de

arbeidsovereenkomst dat de werknemer onder het gezag, de leiding en het

toezicht van de werkgever zijn verbintenissen uitvoert. Toch is deze stel-

lingname te algemeen. De band van aanstelling bedoeld in artikel 1384, lid 3

B.W. vereist niet noodzakelijk het bestaan van een overeenkomst tussen

aansteller en aangestelde. Ook in buitencontractuele rechtsverhoudingen kan

een band van aanstelling bestaan(358). Anderzijds kan een werkgever in het

kader van een arbeidsovereenkomst feitelijk gezag over zijn werknemer

ontberen m.n. als deze laatste het gezag van de werkgever negeert of miskent.

In dat geval is er geen aanstellingsband. Aanstelling is essentieel een rechts-

feit dat in iedere casus in concretomoet gecontroleerd worden(359). Voor de

toepassing van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet moet de journalist-

werknemer het bewijs van het bestaan van de arbeidsovereenkomst leveren.

Waar de aanstellingsband een feitelijke band is, is de arbeidsrechtelijke

ondergeschiktheid een juridische band(360).

Een band van aanstelling is niet aanwezig, indien tussen uitgever en journa-

list alleen afgesproken is dat laatstgenoemde zijn column in de kranten van

de uitgever mag publiceren(361). Dat een journalist in loondienst werkt kan

wel een argument zijn om aanstellersaansprakelijkheid toe te passen, hetgeen

niet verhindert dat de journalist zelf wegens grove fout aansprakelijk kan

zijn(362).

(356) Luik 14 maart 1995, J.L.M.B. 1995, 954 en Jaarboek Handelspraktijken en Mededin-
ging 1995, H. DE BAUW en E. GYBELS (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ,

1996, 300.

(357) L. CORNELIS, Beginselen van het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht,
dl. I, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1989, 363, nr. 219.

(358) L. CORNELIS, o.c., 367, nr. 221.

(359) L. CORNELIS, o.c., 366, nr. 220.

(360) L. CORNELIS, o.c., 398, nr. 245.

(361) Brussel 30 september 1998, R.W. 2000-01, 93.

(362) Gent 3 maart 1995, R.W. 1996-97, 540, verwijzende noot en A.J.T. 1995-96, 255, noot
J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE; Gent 14 maart 1995, AM 1996, 159.
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Wanneer de journalist een aangestelde is, kan de regel van de getrapte

verantwoordelijkheid, bij niet-aansprakelijkheid van de werknemer, niet

tot parallelle exoneratie van de werkgever leiden. De aansprakelijkheid

van de werkgever-aansteller heeft nl. haar grondslag in het feit dat hij het

risico draagt van de onoordeelkundige keuze van zijn medewerkers en in het

feit dat hij voordeel haalt uit het werk van zijn aangestelden(363). De

hoedanigheid van aangestelde haalt het in dit geval op die van journalist

precies omwille van de band van ondergeschiktheid, waarin de aangestelde

zich tegenover de uitgever bevindt. De uitgever kan bijgevolg wel degelijk

aangesproken worden op grond van artikel 1384, lid 3 B.W. Het is dan niet

zijn hoedanigheid van uitgever die bepalend is, maar zijn hoedanigheid van

aansteller. Anders oordelen zou erop neerkomen dat voorbijgegaan wordt

aan de ratio legis van artikel 25 G.W. en artikel 18 Arbeidsovereenkomsten-

wet(364).

iii. Enkele aparte gevallen

148. De journalist, die een suggestief licht werpt op de persoonlijkheid of

het gedrag van de individuen, die hij in beeld brengt, waardoor hij zijn

publiek misleidt omtrent de ware aard van de opgevoerde personen, kan

geacht worden zich schuldig te maken aan persoonlijkheidskrenking(365).

Het Hof van Beroep te Brussel, zetelend in kort geding, weerhoudt een

dergelijke inbreuk nochtans niet ten laste van de filmmaker, die kennelijk

welgestelde personen zich in zijn film heeft laten beklagen over de hoge prijs

van onroerende goederen waarin zij geõÈnteresseerd waren en hen zodoende

met een zweem van krenterigheid heeft beladen. Het kritisch beeld, dat hij

aldus van de gefilmden gecreeÈerd heeft, houdt volgens het Hof geen schen-

ding van hun privacy of hun reputatie in en de eventuele negatieve invloed

die ervan uitgaat kan afdoend bestreden worden door de weglating van de

naam van de betrokkenen(366).

149. Wanneer de armoede in BelgieÈ aangeklaagd wordt door middel van

publicaties en televisiebeelden waarin de beeltenis van behoeftige personen

verwerkt wordt, wordt hierdoor de waardigheid van de afgebeelden niet in

het gedrang gebracht, indien de vereniging, die aldus handelde, enkel bezield

was met de bedoeling de problematiek onder de aandacht van het publiek te

(363) Vgl. L. CORNELIS, l.c., 384, nr. 235, die ook naar het ontoereikend toezicht en vooral naar
de garantieverplichting van de aansteller verwijst.

(364) Luik 30 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 9, vgl. Rb. Luik 27 mei 1998, J.L.M.B. 1998, 1125;
Rb. Luik 15 december 1999, AM 2000, 160.

(365) Zie b.v. Rb. Brussel 16 december 1997, Journ. proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. JONGEN,
J.L.M.B. 1998, 204; AM 1998, 260.

(366) Brussel Kort ged. 27 juni 1997, I.R. D.I. 1997, 270, J.L.M.B. 1998, 768, noot F. JONGEN,
,,De la balance des inteÂreÃts aÁ la proportionnaliteÂ''.
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brengen in de hoop solidariteitsfondsen los te weken. Dat de gefotografeerde

en gefilmde personen aangeraden werd de hand voor het gezicht te houden,

opdat hun anonymaat beter gewaarborgd zou blijven, is een bewijs van de

zorgvuldigheid waarmee werd tewerkgegaan(367).

150. Een tijdschrift, dat zich de verdediging van de belangen van homo-

seksuelen ten doel stelt, kan de vrijheid van meningsuiting niet inroepen om

ongevraagd in de plaats van individuele personen, van wie vermoed wordt

dat zij homoseksueel zijn, tot outing over te gaan. Deze laatsten genieten

immers de vrijheid maar niet de plicht om hun geaardheid, die overigens

hoogst priveÂ is, te uiten(368).

151. Dat journalistieke kritiek niet op kwade trouw hoeft te berusten om

onrechtmatig te zijn, blijkt uit de volgende casus. Een radionieuwsdienst

deelt in zijn uitzending mee dat een notaris, die met naam genoemd wordt,

door de correctionele rechtbank veroordeeld is geworden wegens illegale

ontbossing voor de aanleg van een golfterrein. Snel blijkt dat een persoons-

verwisseling is geschied. De genoemde is wel degelijk veroordeeld gewor-

den, maar is geen notaris. Daarentegen draagt een Leuvens notaris dezelfde

naam als de veroordeelde, maar heeft hij met de zaak niets te maken. Zodra

de radionieuwsdienst de vergissing bemerkt, herroept en corrigeert hij het

bericht. Dit neemt volgens de rechtbank niet weg dat de notaris toch recht

heeft op morele en materieÈle schadevergoeding. Niet alleen is zijn eer en

goede faam aangetast, hij heeft ook professionele kansen verloren. Het feit

dat de veroordeelde volgens de radionieuwsdienst notaris was, maakte zelfs

de essentie uit van de nieuwswaarde van het bericht(369).

152. Naar aanleiding van de fel besproken zaak van ,,het duivelspaar''

Aurore Martin en Peter Uwe Schmitt smeerde de pers niet alleen de verden-

king dat zij beiden hun respectievelijke echtgenoten om het leven gebracht

hadden en met de opbrengst van de verzekeringspolissen een rijkeluisleven-

tje waren gaan leiden in Florida breed uit, maar publiceerde zij in verschei-

dene bijdragen ook verdachtmakingen van betrokkenheid aan het adres van

de familieleden van A. Martin.

In een eerste geschil met de R.T.B.F., waarin de twee zussen van A. Martin
verbod van uitzending van het programma ,,Au nom de la loi'' vorderen,

krijgen zij lik op stuk, omdat hun bewijsvoering met betrekking tot de

schending van hun priveÂ-leven volgens de kortgedingrechter onvoldoende

(367) Brussel 6 oktober 1995, J.T. 1996, 303, Pas. 1995, II, 59.

(368) Rb. Brussel Kort ged. 14 mei 1997, Bijlage Mediaforum 1997-7/8, B108; Rb. Gent

22 november 1999, AM 2000, 148, noot D.V., besproken door D. VOORHOOF, ,,`Outen' van

seksuele geaardheid homo's is schending privacy'', De Juristenkrant 18 januari 2000, 4.

(369) Rb. Brussel 22 december 1996, C.D.P.K. 1997, 666, noot D. VOORHOOF, ,,Onnauw-

keurige gerechtsverslaggeving op de BRTN terechtgewezen''.
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zwaar weegt om het recht op vrije meningsuiting van de televisiezender te

beknotten. Wel wordt het de R.T.B.F. verboden in afwachting van de berech-
ting ten gronde beelden van de vader van A. Martin uit te zenden(370).

Een tweede kort geding voor de voorzitter te Luik is gericht tegen journalisten

van Le Soir en Le Soir illustreÂ. Hier vorderen de zussen opnieuw verbod van

publicatie van artikelen en informatie waarin zij beschuldigd worden van

deelneming aan de criminele activiteiten van A. Martin. Zij vorderen tevens

dat verweerders verbod wordt opgelegd foto's van hen te publiceren. Alleen

wat dat laatste onderdeel betreft worden ze gehoord. Voor het overige beslist

de voorzitter dat artikel 25, lid 1 G.W. hem verbiedt een publicatieverbod op te

leggen (zie hierover verder nr. 158 e.v.). Zulks geldt volgens de voorzitter niet

alleen met betrekking tot nieuwe informatie maar ook met betrekking tot

informatie die reeds verspreid is maar herhaald wordt(371).

Tenslotte onderwerpen de zussen en de grootouders van A. Martin hun eis

wegens schending van hun eer en goede faam en wegens illustratie van de

perscommentaren met een huwelijksfoto van het duivelspaar, waarop eÂeÂn

van de zussen figureert, aan de rechter ten gronde. Vooreerst beslist de

rechtbank dat de vermelding in eÂeÂn van de publicaties van de naam van

slechts eÂeÂn van de zussen niet verhindert dat ook de andere zus en de

grootouders, betrokken als ze in hun hoedanigheid van familielid zijn bij

de gerelateerde feiten, een moreel belang hebben bij de vordering die ertoe

strekt herstel te bekomen voor onterechte beschuldigingen aan het adres van

hun zus of dochter(372). Hun niet-vernoeming komt wel in rekening bij de

latere begroting van de schadevergoeding. Waar de genoemde zus met

75.000 BEF morele schadevergoeding bedacht wordt, moeten de andere

partijen vrede nemen met eÂeÂn symbolische frank.

De rechtbank onderkent de zware opdracht van de pers. Zij vervult met het

voorlichten van de publieke opinie over nieuwswaardige gebeurtenissen een

nobele taak, maar moet om te overleven ook haar economische doelstellin-

gen halen en is begrijpelijkerwijze uit op de beste scoop. Dit neemt niet weg

dat de journalist zijn bronnen in redelijke mate moet controleren. De recht-

bank toont opnieuw begrip voor de pers als ze erkent dat het bewijs leveren

van de correctheid van de verwerkte informatie niet evident is, enerzijds

omwille van het geheim van het strafonderzoek, anderzijds omwille van het

recht van journalisten om hun bronnen geheim te houden. Niettemin kan

zulks geen afbreuk doen aan het gewettigd protest van degenen wier eer werd

aangetast en mag de bewijslast niet te hunne nadele omgekeerd worden. In
casu werden de gebruikte gegevens niet op waarheid gecontroleerd. Flarden

van informatie werden aan elkaar geregen, gedramatiseerd en op een derge-

lijke wijze aan de lezer voorgeschoteld dat deze ze voor waar moest aan-

(370) Rb. Brussel Kort ged. 12 november 1997, J.L.M.B. 1998, 776.

(371) Rb. Luik Kort ged. 12 januari 1999, J.L.M.B. 1999, 915, noot F.J.; AM 1999, 287, noot

S.-P. DE COSTER.

(372) Vgl. Rb. Namen 27 september 1999, AM 2000, 471.
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nemen. De journalisten handelen foutief door op basis van twijfelachtige

inlichtingen eÂeÂn van de zussen als mededader van de misdrijven van A.
Martin voor te stellen en de andere familieleden af te schilderen als leden van

een criminele familiale organisatie. Een dergelijke fout is niet ,,licht'' in de

gebruikelijke betekenis van de term, maar evenmin ,,zwaar'' in de betekenis

van artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet. EeÂn van de journalisten gaat

hierdoor vrijuit. In hoofde van de andere, die reeds meer voor soortgelijke

feiten is veroordeeld, is de fout wel ,,gewoonlijk voorkomend''. Hij dient dus

gesanctioneerd te worden(373).

153. Naar aanleiding van een optreden van de Franse zanger Michel Sardou
in Maastricht lanceert een Belgische krant het bericht dat Sardou als enige

onder zijn collega's geweigerd zou hebben mee te werken aan een benefiet-

actie in de strijd tegen aids. De krant maakt van de gelegenheid gebruik om

de zanger hiervoor flink de mantel uit te vegen. Het bericht blijkt achteraf

niet op waarheid te steunen en de krant publiceert vrijwillig een rectificerend

bericht. De rechtbank te Brussel overweegt dat personen die veelvuldig in

contact komen met het publiek ook aanspraak maken op eer en goede faam.

Het is niet omdat het in casu om een publiek persoon gaat van wie beweerd

wordt dat hij zelf ook geen blad voor de mond neemt dat mag afgeweken

worden van de regel dat informatie over zijn persoon in de mate van wat

redelijk is exact, volledig en objectief moet zijn. Dat de zanger onder zijn

publiek veel jonge mensen telt die gevoelig zijn voor de aidsproblematiek

vergroot de schade, die hij lijdt(374).

154. In 1995 vorderen Prinses Lilian en Prins Alexander voor de Franse

kortgedingrechter verbod van publicatie van de roman ,,Une paix royale''

van Pierre Mertens. De prinses en de prins zijn van oordeel dat bepaalde

passages beledigend zijn voor de leden van het Belgisch vorstenhuis en een

inbreuk maken op hun priveÂ-leven. In een eerste beschikking wijst de kort-

gedingrechter de vordering gedeeltelijk toe. Hij overweegt dat het roman-

ceren van een biografische publicatie, zodat realiteit en fictie vermengd

raken, twijfel kan zaaien bij de lezer omtrent de authenticiteit van bepaalde

anekdotes. Dit literair genre rechtvaardigt geen inbreuk op het priveÂ-leven

van de publieke personen, die middels toegestane interviews aan de totstand-

koming van de roman hebben bijgedragen, noch op dat van hun daarin

vernoemde familieleden. Door eÂeÂn van de geõÈnterviewden vijandige uitlatin-

gen lastens derden in de mond te leggen, begaat de auteur kennelijk een fout.

Omdat echter het grootste deel van de oplage van het boek in Frankrijk en

BelgieÈ reeds verspreid is, wordt het verspreidingsverbod geweigerd en wordt

eisers voorlopig 1 FF schadevergoeding toegewezen. In een tweede kort-

geding vorderen Prinses Lilian en Prins Alexander, onder verwijzing naar de

(373) Rb. Luik 15 december 1999, AM 2000, 160.

(374) Rb. Brussel 2 april 1996, AM 1997, 314.
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eerste beschikking, de weglating van een aantal passages in de nog te

publiceren nieuwe edities van de roman. In de tweede beschikking wordt

op de eis ingegaan, opnieuw onder verwijzing naar het als onrechtmatig

aangemerkt literair proceÂdeÂ van de auteur. Deze beschikking wordt in hoger

beroep bevestigd. In de procedure ten gronde vorderen de prinses en de prins

3.000.000 FF schadevergoeding. Zij betogen dat de schade sedert de publi-

catie van het boek ernstig is toegenomen doordat, ongeacht de tweede

beschikking, intussen een Nederlandstalige uitgave van de roman op de

markt is gebracht waarin de gewraakte passages niet zijn weggelaten. De

rechter wijst de redenering van de kortgedingrechter als zou de vermenging

van realiteit en fictie foutief zijn af. De auteur had er evenwel rekening

moeten mee houden dat de personen naar wie de personages uit zijn roman

verwezen nog in leven zijn. Tevens had hij er in zijn mengeling van feit en

fictie moeten voor waken voldoende afstand tussen beide te behouden om de

persoonlijkheidsrechten van de betrokken personen niet te krenken. Aan deze

voorwaarde heeft de auteur volgens de rechtbank niet voldaan. Uiteindelijk

beslist de rechtbank tot 1 FF schadevergoeding en tot de publicatie van de

uitspraak rekening houdend precies met het bijzonder karakter van fictiero-

man van de publicatie en met de publieke hoedanigheid van de eisers.

Men mag dus besluiten dat het literair genre van de geromanceerde biografie

als dusdanig toelaatbaar is, maar dat het van de wijze waarop de techniek in
concreto beoefend wordt afhangt of de auteur al dan niet in de fout gaat. Een
opmerkelijk detail is wel dat ,,Une paix royale'' in oktober 1996 bekroond

werd met de Jean Monnet-prijs voor Europese literatuur wat aangeeft dat de

beoordeling van de literaire kwaliteit en de juridische toelaatbaarheid van

een werk niet noodzakelijk samenvallen(375).

155. De persvrijheid dient zich evenwichtig te verzoenen met het recht op

bescherming van het priveÂ-leven en, zo de titularis daarvan een persoon is die

gerechtelijk veroordeeld werd, met diens recht op vergetelheid, dat eveneens

vervat zit in in de waarborgen van artikel 22 G.W. en artikel 8 E.V.R.M.(376).

Het recht op vergetelheid of het recht om vergeten te worden verleent aan een

privaat persoon de bevoegdheid om de discretie en de rust op te eisen, die hij

nodig heeft om zijn persoonlijkheid in alle vrijheid te ontplooien. Journa-

listen moeten dit recht eerbiedigen als ieder ander. Van dit beginsel kan

alleen worden afgeweken, wanneer een actueel belang voorhanden is om het

relaas van de gebeurtenissen, die de private persoon tijdelijk tot een relatief

(375) Trib. Gr. Inst. Parijs Kort ged. 14 en 22 september 1995, J.T. 1996, 194, noot

A. STROWEL, ,,DeÂmeÂleÂs judiciaires autour d',,Une paix royale'' de Pierre Mertens'', Journ.
proc. 1995, afl. 288, 27, noot A. BERENBOOM, ,,Commentaire de l'affaire 'Une Paix Royale'''

en S. DUFRENE, ,,Pierre Mertens, les Princes, l'autoriteÂ de chose jugeÂe et la liberteÂ d'expres-

sion'', Journ. proc. 1995, afl. 289, 29, Parijs Kort ged. 17 december 1996, J.T. 1997, 372 en

Trib. Gr. Inst. Parijs 26 maart 1997, noot D. VOORHOOF, ,,De osmose tussen fictie en realiteit:

een onrechtmatig literair proceÂdeÂ?''.

(376) Brussel Kort ged. 21 december 1995, J.T. 1996, 47; Rb. Namen 17 november 1997,

J.L.M.B. 1998, 781.

1666 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn78006&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn93259&amp;origin=TPR


publiek persoon gemaakt hebben Ð in casu een kerkdiefstal waarvoor hij

tien jaar vroeger vervolgd en veroordeeld is geworden dank zij een televi-

siereportage over de feiten van een lokale zender Ð heruit te zenden. Deze

uitzondering op de regel is van strikte interpretatie en steeds moet in iedere

casus gecontroleerd worden of de journalist daarbij met de vereiste objecti-

viteit en voorzichtigheid is tewerkgegaan. Aangenomen dat een relatief

publiek persoon, die destijds gemengd was in de actualiteit meer commen-

taren en kritieken moet kunnen doorstaan dan de quidam, zal een voorzichtig

en gewaarschuwd journalist toch waken over de exactheid van de feiten en

over de eventuele nadelige weerslag van zijn verslaggeving op de persoon

van de betrokkene. Bijzondere omzichtigheid van de journalist is geboden als

hij de oude feiten in herinnering brengt zonder in te gaan op de evolutie, die

de situatie van de voormalige dief ten opzichte van vroeger heeft ondergaan.

Als de journalist zonder noodzaak de identiteit van de betrokkene in herinne-

ring brengt, gedraagt hij zich niet als een normaal voorzichtig journalist en

moet hij tot een principieÈle schadevergoeding veroordeeld worden(377).

156. Overvalsjournalistiek is een modern proceÂdeÂ in journalistieke bericht-

geving, waarmee vooral televisiezenders, die met sensatiereportages bij hun

kijkers pogen te scoren, zich inlaten. Hoeft het gezegd dat de grens van het

journalistiek en juridisch aanvaardbare hier snel overschreden wordt?

De kortgedingrechter te Brussel kreeg te maken met een journalist, die ter

verdediging van de belangen van een dame, die na een schadegeval geen

vergoeding van haar verzekeraar had bekomen, met de camera in aanslag een

,,raid'' uitvoerde op het personeel en de kantoren van de bewuste verzekeraar in

een poging de verantwoordelijke voor de camera te halen om hem voor het oog

van kijkend Vlaanderen het voornemen tot herziening van zijn ontoegeeflijke

houding te ontlokken. In zijn overwegingen hecht de rechter belang aan het

sensationeel en weinig informatief karakter van de reportage, het feit dat het

discussiepunt een relatief banale betwisting betreft die niet van openbaar belang

is en waarvoor de gedupeerde geen juridisch herstel heeft gezocht, de over-

rompeling van de verzekeraar die niet met het interview akkoord ging en de

weinig objectieve en bemiddelende Ð veeleer beschuldigende Ð ingesteldheid

van de journalist, die geen toepassing maakt van het journalistiek beginsel van

hoor en wederhoor, zodat de kijker noodzakelijkerwijze tot het besluit gebracht

wordt dat de dame in kwestie onheus behandeld werd. De indringende impact

van het televisiemedium op het publiek en van dit soort reportages in het

bijzonder vereist een strenge toetsing van het gedrag van de journalist aan de

zorgvuldigheidsnorm. De journalist in kwestie doorstaat die toetsing niet en er

wordt hem bijgevolg verbod opgelegd nog verder opnamen te maken; de

televisiemaatschappij krijgt verbod de litigieuze reportage uit te zenden(378).

(377) Rb. Namen 27 september 1999, AM 2000, 471.

(378) Rb. Brussel Kort ged. 18 oktober 1996, AM 1997, 83, verwijzende noot; zie ook

C. ZABORSKY-VAN BOXTEL, ,,Reality-tv en de realiteit van het recht'', Mediaforum 1996/1,

5-10.
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157. Het voornemen een lijst van vermoedelijke pedofielen te publiceren in

de geschreven pers en de aankondiging ervan op het Internet houden een

inbreuk in zowel op de eer en goede naam als op het priveÂ-leven van de

genoemden, maar druist tevens in tegen het strafrechtelijk vermoeden van

onschuld tot bewijs van het tegendeel. In casu verbood de kortgedingrechter
te Namen Ð voor het eerst in BelgieÈ aldus de annotator Ð de publicatie van

een persboodschap nog vooraleer de verspreiding was aangevat(379).

iv. Publicatie-, verspreidings- en uitzendverboden

158. Een preventief rechterlijk optreden op het niveau van het kort geding,

zoals in de hiervoor aangehaalde zaak voor de kortgedingrechter te Namen,

is Ðminstens wat geschreven publicaties aangaat Ð uiterst omstreden(380).

De problematiek verschilt van uitzicht naargelang zij tegen de achtergrond

van de Grondwet dan wel van het E.V.R.M. of het I.V.B.P.R. geprojecteerd

wordt. Een belangrijk onderscheid is alvast dat de Grondwet in haar artikel

25 enkel toeziet op de eerbiediging van de vrijheid van de geschreven pers,

terwijl artikel 10 E.V.R.M. en artikel 19 I.V.B.P.R. ten aanzien van alle

media gelden, ook de audiovisuele(381).

(379) Rb. Namen Kort ged. 9 augustus 2000, J.L.M.B. 2000, 1182, noot F. JONGEN, Media-
forum 2000, 322; zie ook D. VOORHOOF, ,,Publicatie pedofielenlijst in BelgieÈ stuit op rechterlijk

verbod'', Mediaforum 2000, 271.

(380) Zie hierover in de rechtsleer: A. ALEN, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Ant-
werpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, nr. 626; G. DE LEVAL, ,,La justice et la presse'' in

X., Justitie & Media. Referaten van het colloquium, Brussel, 1996, 101-109; M. HANOTIAU,

,,La censure de la presse eÂcrite par le juge des reÂfeÂreÂs'', AM 1997, 203-212; S. HOEBEKE en

B. MOUFFE, Le Droit de la Presse, Brussel, Academia Bruylant, 2000, 529-551; J.-P. MASSON

en N. MASSAGER,Droit des personnes. Chronique de jurisprudence 1994-1998, Les dossiers du
Journal des Tribunaux nr. 25, Brussel, Larcier, 2000, 14, nr. 8; A. SCHAUS, ,,IneÂdits du droit de
la presse: commentaires de jurisprudence relative aÁ la liberteÂ d'expression'', J.L.M.B. 1996,
1152-1175; F. TULKENS en A. STROWEL, ,,Les actions preÂventives et les actions collectives en

matieÁre de meÂdias'' in X., PreÂvention et reÂparation des preÂjudices causeÂs par les meÂdias,
A. STROWEL en F. TULKENS (ed.), Brussel, Larcier, 1998, 69-91; S. VAN GARSSE, ,,Het

rechterlijk verspreidingsverbod: een kwestie van timing?'', A.J.T. 2000-01, 565-567;

J. VELAERS, ,,De actuele toepassing van de grondwettelijke waarborgen inzake de vrijheid

van de media'' in ICM-Jaarboek Mensenrechten 1995-1996, Interuniversitair Centrum Men-

senrechten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1996, 83-109; D. VOORHOOF, ,,De relatie media en

justitie vanuit het perspectief van de persvrijheid en de vrijheid van expressie en informatie'' in

Justitie en media/Justice et meÂdias: drie pre-adviezen op vraag van de Minister van Justitie,
Referaten van het colloquium georganiseerd door de Senaatscommissie voor de Justitie, 7-

9 december 1995, Brussel, Belgisch Staatsblad, 1995, 7, nr. 1.3.5., idem, ,,Beperkingen op de

expressievrijheid via de kortgedingrechter: een omstreden rechtsmiddel'', AM 1996, 168-171,

idem, ,,De beoordeling in kort geding van de spoedeisendheid van een verspreidingsverbod van

een gedrukte publicatie (boek, tijdschrift,...)'', AM 1998, 49-51, idem, ,,Boek in verband met

zaak Dutroux na kort geding uit de handel'', A.J.T. 1998-99, 797-807 en idem, ,,Brokkelt de

grondwettelijke bescherming van de drukpersvrijheid en het verbod van censuur verder af?'',

R. Cass. 2001, 25-35.

(381) Rb. Brussel 30 juni 1997, J.T. 1997, 710, AM 1998, 264.
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1o Toetsing aan artikel 25, lid 1 G.W.

159. Sommigen zijn de mening toegedaan dat een preventief ingrijpen door

de overheid of de kortgedingrechter Ð m.n. een publicatie- of verspreidings-

verbodÐ ten aanzien van geschreven publicaties ontoelaatbaar is, omdat het

de door artikel 25 G.W. verboden perscensuur uitmaakt. Er zou alleen

repressief opgetreden kunnen worden door de rechter ten gronde, nadat de

publicatie in omloop is gebracht. Desgevallend voeren deze juristen aan dat

de kortgedingrechter niet bevoegd is, omdat een verspreidingsverbod niet

meer door hoogdringendheid wordt verantwoord, wanneer de verspreiding

reeds op gang gebracht is of omdat een verspreidingsverbod de grond van de

zaak raakt (artikel 584 Ger. W.). Dezelfde bezwaren worden geopperd tegen

de inbeslagneming van de oplage van een tijdschrift of boek(382).

Soms spreken rechters zich niet principieel uit tegen een verspreidingsverbod,

maar zijn zij restrictief in de beoordeling van de gegrondheid van de eis. In een

bijzonder geval, waar gevraagd werd niet om een publicatie te verbieden, maar

om gebod op te leggen dat, als enig artikel zou worden gepubliceerd dat

rechtstreeks of onrechtstreeks verband zou houden met de eiseres, de volledige

tekst met rechtzettingen die zij opgestuurd heeft aan de tegenpartij op dezelfde

bladzijde als het artikel zou worden gepubliceerd, oordeelt de kortgeding-

rechter, zonder zich principieel tegen een preventief verbod uit te spreken, dat

Ð los van de vaststelling dat geen beperking in tijd wordt bepaald, de maat-

regel moeilijk werkzaam lijkt in de praktijk en makkelijk aanleiding zou

kunnen geven tot nieuwe geschillen Ð de maatregel van aard is de vrije

meningsuiting te beperken en dus niet toegestaan kan worden(383).

160. Anderen streven in elke casus naar een passend evenwicht tussen de in het

spel zijnde rechten en belangen. De eerbied voor het ene recht of de ene vrijheid

mag geen overdreven aantasting van het andere recht of de andere vrijheid

veroorzaken. Geen enkel recht, ook het grond- en mensenrecht op vrije me-

ningsuiting niet, kan zo absoluut zijn dat het in de afweging van conflicterende

rechten en belangen steeds de voorrang moet genieten(384) en dat de kort-

gedingrechter niet preventief voorlopige maatregelen ter bewaring van be-

dreigde concurrerende rechten zou mogen treffen. Een rechterlijk verbod als

preventieve maatregel vormt geen belemmering van de persvrijheid, maar is

een vaststelling dat de persvrijheid op evidente wijze wordt misbruikt.

(382) Zie b.v. de interessante motivering van Rb. Gent Kort ged. 30 oktober 1998, A.J.T. 1998-
99, 354, AM 1999, 101 inzake R. Louf, dat Rb. Gent Kort ged. 27 oktober 1998, A.J.T. 1998-99,
354, AM 1999, 100 hervormt; zie ook: Rb. Luik Kort ged. 19 oktober 1994, J.T. 1995, 30,
Journ. proc. 1994, afl. 272, 25; Rb. Antwerpen Kort ged. 4 juli 1994, A.J.T. 1994-95, 84; Rb.
Kortrijk 15 januari 1997, AM 1997, 212; Rb. Aarlen Kort ged. 25 augustus 1997, AM 1998, 48,

noot D. VOORHOOF, ,,De beoordeling in kort geding van de spoedeisendheid van een versprei-

dingsverbod van een gedrukte publicatie (boek, tijdschrift,...)''; Rb. Antwerpen Kort ged.

19 september 1997, AM 1997, 408, noot D. VOORHOOF; Rb. Luik Kort ged. 12 januari 1999,

J.L.M.B. 1999, 915, noot F.J., AM 1999, 287, noot S.-P. DE COSTER.

(383) Rb. Brussel Kort ged. 14 februari 1996, AM 1996, 337, noot F. JONGEN.

(384) Vgl. artikel 10, 2. E.V.R.M. en artikel 19, 3. I.V.B.P.R.
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Wie deze stelling aanhangt gaat er ook van uit dat, zolang een publicatie

verspreid blijft worden en een nieuw publiek kan bereiken, fundamentele

rechten flagrant bedreigd blijven en de spoedeisendheid van de vordering en

bijgevolg de bevoegdheid van de kortgedingrechter niet ernstig betwistbaar

zijn. Terloops weze opgemerkt dat de kans bestaat dat de hoogdringendheid

verdwenen is op het tijdstip waarop in hoger beroep uitspraak gedaan wordt

over het bevelschrift van de kortgedingrechter in eerste aanleg. Stopzetting

van de verspreiding is dan vanzelfsprekend niet meer verantwoord(385).

Een eventuele vaststelling door de kortgedingrechter van een inbreuk waar-

door de eer en goede faam bedreigd wordt, is evenmin een inhoudelijke

beoordeling ten gronde van de bestreden publicatie, maar steunt slechts op

een onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van partijen en wettigt voor-

lopige maatregelen, die desnoods de feitelijke toestand van partijen derwijze

kunnen wijzigen dat eÂeÂn van hen nadeel lijdt, zelfs definitief, ook m.b.t. de

procedure ten gronde(386).

Het noodzakelijk en voorlopig karakter van deze maatregelen is dan wel van

beslissend belang. Enerzijds moet het vaststaan dat de weergave van de

feiten of de opinies in die mate foutief en nadelig is dat zij de maatregelen

rechtvaardigt, anderzijds moet de rechter vermijden maatregelen te bevelen,

die door hun aard of gevolgen de beslechting van het geschil ten gronde

irreversibel zouden determineren. Om het voorlopig karakter van de beschik-

king kracht bij te zetten wordt het publicatie- of verspreidingsverbod soms

voorwaardelijk geformuleerd en afhankelijk gesteld van de inleiding van een

procedure ten gronde binnen een korte termijn na de beschikking in kort

geding(387).

(385) Brussel Kort ged. 19 november 1999 en Brussel Kort ged. 20 januari 2000, AM 2001,

resp. 139 en 141, hoger beroep inzake Rb. Brussel Kort ged. 23 april 1999 (drie zaken),

J.L.M.B. 1999, 1072, A.J.T. 1999-00, 94, noot K. MARTENS, ,,De overheidsaanpak van het

sekteprobleem: een stiefmoederlijke behandeling?''.

(386) Brussel Kort ged. 21 december 1995, J.T. 1996, 47; Rb. Brussel Kort ged. 18 oktober

1996, AM 1997, 83, verwijzende noot (weliswaar i.v.m. een televisieuitzending); Rb. Brussel

Kort ged. 30 januari 1997 en 5 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 319, de beschikking van 5 februari
1997 werd ook gepubliceerd in AM 1997, 200, noot M. HANOTIAU, ,,La censure de la presse

eÂcrite par le juge des reÂfeÂreÂs''; Brussel Kort ged. 27 juni 1997, I.R. D.I. 1997, 270, J.L.M.B.
1998, 768, noot F. JONGEN, ,,De la balance des inteÂreÃts aÁ la proportionnaliteÂ''; Rb. Brussel Kort

ged. 12 november 1997, J.L.M.B. 1998, 775; Rb. Brussel Kort ged. 23 oktober 1998, J.L.M.B.
1998, 1748, AM 1999, 100, A.J.T. 1998-99, 352; Rb. Gent Kort ged. 27 oktober 1998, A.J.T.
1998-99, 354, AM 1999, 100, inzake R. Louf, hervormd door Rb. Gent Kort ged. 30 oktober

1998, A.J.T. 1998-99, 354, AM 1999, 101; Rb. Antwerpen Kort ged. 6 november 1998,

J.L.M.B. 1998, 1750; Rb. Brussel Kort ged. 26 mei 1999, AM 2000, 108; Rb. Brussel Kort

ged. 14 juni 1999, AM 2000, 111; Antwerpen Kort ged. 4 november 1999, R.W. 2000-01, 1457,
verwijzende noot, AM 2000, 89.

(387) B.v. Rb. Brussel Kort ged. 18 oktober 1996, AM 1997, 83, verwijzende noot (i.v.m. een

televisieuitzending); Rb. Hasselt Kort ged. 30 januari 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 100; Rb.
Brussel Kort ged. 12 november 1997, J.L.M.B. 1998, noot F.J.; Rb. Brussel Kort ged. 14 juni

1999, AM 2000, 111; Rb. Namen Kort ged. 9 augustus 2000, J.L.M.B. 2000, 1182, noot
F. JONGEN en Mediaforum 2000, 322; expliciet anders: Antwerpen Kort ged. 8 februari 1999,

A.J.T. 1998-99, 789, noot D. VOORHOOF, ,,Boek in verband met zaak Dutroux na kortgeding uit

de handel'', AM 1999, 241, noot D. VOORHOOF, ,,Interdiction de diffusion d'un livre sur

l'affaire Dutroux. Censure illicite ou mesure neÂcessaire?''.
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161. In feite is het uitgangspunt van de voor- en tegenstanders van een

preventief ingrijpen in de persvrijheid hetzelfde: er moet een afweging

gedaan worden, zodat een evenwicht bereikt wordt. Evenwel, heeft volgens

de tegenstanders de grondwetgever deze afweging eens en voor allen gedaan

en is de rechterlijke macht erdoor gebonden, terwijl volgens de voorstanders

de principieÈle afweging in artikel 25 G.W. door de rechters in de concrete

casus herbeoordeeld kan worden.

Het Hof van Cassatie schijnt zich in zijn arrest van 29 juni 2000 veeleer bij de

tweede interpretatie aan te sluiten: wanneer een publicatie- of verspreidings-

verbod wordt uitgesproken betreffende een publicatie in de geschreven pers,

die reeds ruime verspreiding heeft genoten, is er geen sprake van door de

Grondwet verboden preventie(388). Belangrijk is echter de beklemtoning in

deze van de feitenrechter dat de publicatie reeds ruime verspreiding had

gekregen, zodat voorzichtigheidshalve moet geconcludeerd worden dat uit

het cassatiearrest slechts kan afgeleid worden dat het Hof van Cassatie

aanvaardt dat ruime voorafgaande verspreiding een voldoende voorwaarde

is om een verspreidingsverbod als niet-verboden preventie te beschouwen,

wat nog niet wil zeggen dat het Hof de ruime verspreiding ook een nood-
zakelijke voorwaarde acht om een dergelijk verbod toe te laten. Enkel kan

gesteld worden dat het Hof de vroegere rechtspraak en rechtsleer, die een

preventieve rechterlijke tussenkomst altijd en principieel als verboden be-

schouwde, daarmee duidelijk verwerpt(389).

Perscensuur is er wel als de rechter zou gevolg geven aan de vordering van

eiser om verweerder, die zich bezondigd heeft aan ongeoorloofde perskritiek

in een roman, verbod te horen opleggen in een nieuwe, toekomstige publi-

catie een bepaalde, mogelijkerwijs strafbare, mening te uiten aangaande

eiser. Het door de Grondwet ingestelde verbod van preventieve maatregelen

of perscensuur impliceert dat publicaties slechts na hun verschijning kunnen

worden beoordeeld(390).

De kortgedingrechter kan dus ook niet ingaan op de eis verbod tot versprei-

ding op te leggen ten aanzien van toekomstige, nog te bekomen informatie

aangaande een gerechtelijk onderzoek waaruit reeds bepaalde gegevens zijn

gelekt die hun weg hebben gevonden naar de pers. Evenmin kan hij gevolg

geven aan de eis een dwangsom op te leggen ,,per lek'' of ,,per publicatie van

een lek''. Met betrekking tot het eveneens gevorderd verbod op het verder

verspreiden van onjuiste informatie stelt de voorzitter zich vrij streng op

(388) AM 2000, 443, noot E. BREWAEYS, A.J.T. 2000-01, 581, R. Cass. 2001, 35, noot
D. VOORHOOF, ,,Brokkelt de grondwettelijke bescherming van de drukpersvrijheid en het

verbod van censuur verder af?'', R. Cass. 2001, 25, Journ. proc. 2000, afl. 398, 28, noot
F. TULKENS en A. STROWEL, ,,L'arreÃt Leempoel et Editions CineÂ Revue: de l'art de mettre fin aÁ

une controverse'', J.L.M.B. 2000, 1589, noot F. JONGEN, ,,Le juge est-il un censeur?''.

(389) Vgl. D. DE PRINS, ,,De burgerlijke rechter en de persvrijheid'', R.W. 2000-01, 1448-1449
en D. VOORHOOF, ,,Brokkelt de grondwettelijke bescherming van de drukpersvrijheid en het

verbod van censuur verder af?'', R. Cass. 2001, 25, nr. 2 e.v.

(390) Rb. Antwerpen 21 december 2000, A.J.T. 2000-01, 557, R.W. 2000-01, 1460, verwij-
zende noot.
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evenwel zonder een verspreidingsverbod principieel van de hand te wijzen.

Ten aanzien van de reeds gepubliceerde persartikels, waarin naar de eiser

beweert onjuiste informatie zou vervat zitten, beslist de rechter dat het in kort

geding niet mogelijk is te zeggen of de artikels inderdaad onjuiste, leugen-

achtige of lasterlijke informatie bevatten of informatie in een onjuiste context

plaatsen. Dit zou Ð nu geen nuttig verbod kan opgelegd worden Ð een

loutere uitspraak in rechte inhouden en ,,een rechter in kort geding spreekt

geen recht''! Hij beschouwt het gevorderde bevel bijgevolg als niet-oppor-

tuun(391).

162. Hier blijkt duidelijk het onderscheid tussen het publicatieverbod ener-

zijds, dat altijd preventief en dus verboden is en het verspreidingsverbod,

waaromtrent de vraag rijst hoever de openbaarmaking van het geschrift al

moet gevorderd zijn om niet meer van een preventieve maatregel te kunnen

gewagen. In de literatuur wordt als afbakeningscriterium de uitdrukking

,,reeÈel niveau van verspreiding'' voorgesteld(392): als de publicatie reeds

een reeÈel niveau van verspreiding heeft gekend, is een schadebeperkende

maatregel niet preventief meer, maar bewarend en dus toelaatbaar. Wanneer

het publiek, daarentegen, nog niet de mogelijkheid heeft gekregen van de

inhoud van de publicatie kennis te nemen, is een verspreidingsverbod

preventief en principieel in strijd met artikel 25 G.W. De hele vraag is

natuurlijk hoe het reeÈel niveau van verspreiding in een concrete casus te

meten. In de gepubliceerde rechtspraak wordt de stand van verspreiding van

de litigieuze publicatie overigens niet altijd zorgvuldig aangegeven(393).

Voor het slachtoffer van perskritiek wordt het mikken op het geschiktste

tijdstip om zijn vordering in te stellen. Komt zij te vroeg, dan riskeert zij

afgewezen te worden uit hoofde van artikel 25 G.W. Komt zij te laat, dan rijst

wegens de vereiste van hoogdringendheid twijfel over de bevoegdheid van

de kortgedingrechter en heeft de schade zich al quasi gerealiseerd. Uiteinde-

lijk blijkt het onderscheid tussen preventief optreden enerzijds en bewarend

of repressief optreden anderzijds, zoals het voortvloeit uit artikel 25 G.W., de

belangen noch van de overtreder, noch van het slachtoffer goed te dienen,

zodat voorgesteld wordt het te vervangen door een beoordelingssysteem

gesteund op ,,proportionaliteit'' en ,,noodzakelijkheid'', de sleutelwoorden

in de normering van de vrijheid van meningsuiting in de mensenrechten-

verdragen(394).

(391) Rb. Brussel Kort ged. 9 januari 1997, AM 1997, 197.

(392) S. VAN GARSSE, ,,Het rechterlijk verspreidingsverbod: een kwestie van timing?'', A.J.T.
2000-01, 567, nr. III; D. DE PRINS, l.c., 1449.

(393) Een uitzondering: Brussel Kort ged. 19 november 1999 en Brussel Kort ged. 20 januari

2000, AM 2001, resp. 139 en 141, hoger beroep inzake Rb. Brussel Kort ged. 23 april 1999 (drie

zaken), J.L.M.B. 1999, 1072, A.J.T. 1999-00, 94, noot K. MARTENS, ,,De overheidsaanpak van

het sekteprobleem: een stiefmoederlijke behandeling?''.

(394) S. VAN GARSSE, l.c., 567, nr. III.
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163. De vraag of al dan niet gevolg kan gegeven worden aan een vordering

tot publicatie- of verspreidingsverbod dient in een concreet geschil niet

alleen beoordeeld te worden in het licht van artikel 25, lid 1 G.W., maar

ook in functie van de cascaderegel van artikel 25, lid 2 G.W. Een verbod mag

slechts opgelegd worden als het een nuttig effect heeft, zo niet strekt het niet

tot voorkoming of vergoeding van schade en kan het niet meer geldig steunen

op artikel 1382 B.W. Wanneer de auteur-verweerder geen inspraak heeft in

de verspreiding van zijn publicatie, omdat hij de desbetreffende rechten heeft

overgedragen aan de uitgever en deze omwille van artikel 25, lid 2 G.W. niet

aangesproken kan worden, is een verspreidingsverbod bij gebrek aan een

potentieel nuttig effect niet verantwoord. Het kan dan immers geen geleden

schade vergoeden noch nieuwe schade voorkomen. De meest aangepaste

vorm van schadeloosstelling is in dat geval een geldelijke schadevergoe-

ding(395).

2o Toetsing aan artikel 10, 2 E.V.R.M. en artikel 19, 3, a. I.V.B.P.R. in
combinatie met artikel 25, lid 1 G.W.

164. De problematiek wordt nog complexer als zij geprojecteerd wordt

tegen de achtergrond van het E.V.R.M. en het I.V.B.P.R. in combinatie

met de Belgische Grondwet.

In het licht van artikel 10, 2 E.V.R.M. is een inperking van de vrijheid van

meningsuiting slechts toelaatbaar, indien zij door de wet voorzien is en in een

democratische samenleving nodig is tot waarborg van welbepaalde recht-

matige belangen. Tot deze laatste rekent het E.V.R.M. o.a., expliciet, de

bescherming van de goede naam en de rechten van derden om de versprei-

ding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen. De kortgedingrechters

te Brussel voegen er het recht op afbeelding aan toe(396). Het overeenstem-

mend artikel 19, 3, a I.V.B.P.R. eist enkel dat de beperking bij de wet

voorzien wordt en nodig is in het belang van de rechten (in het algemeen)

of de goede naam van anderen.

Meer bepaald dient m.b.t. art 10, 2 E.V.R.M. aangetoond te worden dat de

inperking van de vrijheid van meningsuiting aan een dwingende maatschap-

pelijke nood beantwoordt, evenredig is met het vervolgde legitieme doel en

de overheid (i.c. de rechter) voldoende pertinente motieven heeft om de

inperking te rechtvaardigen(397).

Het valt op dat, naarmate de Belgische rechters deze afweging in een

concreet geschil omstandiger doen, zij minder vaak tot een publicatie-,

verspreidings- of uitzendverbod beslissen, maar zachtere correctiemaatrege-

(395) Rb. Antwerpen 21 december 2000, A.J.T. 2000-01, 557, R.W. 2000-01, 1460, verwij-
zende noot.

(396) Brussel Kort ged. 21 december 1995, J.T. 1996, 47; Rb. Brussel Kort ged. 12 november

1997, J.L.M.B. 1998, 775, noot F.J.

(397) Brussel 14 december 1998, AM 2000, 452.

TPR 2001 1673

/secure/DocumentView.aspx?id=rn11000674&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn78006&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90196&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90196&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn300006567&amp;origin=TPR


len opleggen zoals het weglaten van de naam of de afbeelding van het

slachtoffer of het vervormen van zijn stem(398).

165. Volgens de kortgedingrechter te Luik wordt voor een preventief optreden

in kort geding in BelgieÈ niet voldaan aan de voorwaarde ,,voorzien door de

wet''. Artikel 584 Ger. W. is geen voldoende grond, omdat het een algemene

bevoegdheidsbepaling is in plaats van een wetsregeling ten gronde en omdat

zijn inhoud niet beantwoordt aan de kwaliteitscriteria vereist door het Hof voor

de Rechten van de Mens. Ook artikel 1382 B.W. voldoet niet aan deze criteria

en strekt veeleer tot herstel van de inbreuk dan tot de voorkoming ervan. Dit

artikel biedt dus al evenmin een voldoende wettelijke basis(399).

166. Dat artikel 1382 B.W. geen voldoende basis zou bieden om in het kader

van artikel 10 E.V.R.M. een uitzondering op de vrijheid van meningsuiting

toe te laten, wordt omstandig weerlegd in het arrest van 30 september 1998

van het Hof van Beroep te Brussel(400). Opdat een beperking of sanctie bij

wet zou zijn voorgeschreven, zoals bepaald door het E.V.R.M. en het

I.V.B.P.R., is vereist dat het gaat om een regel van intern recht, die voor

de betrokkenen toegankelijk en kenbaar is en die voldoende duidelijk is

geformuleerd, zodat zij de gevolgen van een bepaalde meningsuiting naar-

gelang van de omstandigheden van de zaak redelijkerwijze moeten kunnen

voorzien, al kan dat dan niet met absolute zekerheid. De enkele omstandig-

heid dat de wet een beoordelingsmarge toestaat, is niet noodzakelijk met

deze vereiste onverenigbaar, indien de omvang en de uitvoeringsmodalitei-

ten van deze beoordelingsbevoegdheid voldoende duidelijk omschreven zijn,

in het licht van het geoorloofde doel in kwestie, om de betrokkene de gepaste

bescherming tegen willekeur te bieden. Wat meer bepaald de vereiste van

kenbaarheid aangaat, oordeelt het Hof te Brussel dat artikel 1382 B.W. een

toegankelijke norm van intern recht is middels de publicatie van veelvuldige

rechterlijke uitspraken o.a. over al dan niet rechtmatige meningsuitingen en

de uitgebreide bespreking ervan in de rechtsleer. Wat de vereiste van voor-

spelbare toepassingen betreft, stipt het Hof aan dat het foutbegrip in zaken

betreffende de vrijheid van meningsuiting kan worden omschreven als het

verbod tot aantasting van de eer en goede naam van een persoon. Deze

verbodsnorm is voldoende duidelijk geformuleerd, opdat de rechtsonderho-

rige redelijkerwijze de gevolgen van de uitoefening van zijn vrijheid van

(398) B.v. Brussel Kort ged. 21 december 1995, J.T., 1996, 47; Brussel Kort ged. 27 juni 1997,
I.R. D.I. 1997, 270, J.L.M.B. 1998, 768, noot F. JONGEN, ,,De la balance des inteÂreÃts aÁ la

proportionnaliteÂ''. In de noot wordt ingegaan op het relatieve onderscheid tussen enerzijds de

proportionaliteit tussen de inperkingsmaatregel en het beoogde doel en anderzijds de afweging

en het evenwicht van de concurrerende rechten en vrijheden. Rb. Brussel Kort ged. 12 novem-

ber 1997, J.L.M.B. 1998, 775, noot F.J.

(399) Rb. Luik Kort ged. 19 oktober 1994, J.T. 1995, Journ. proc. 1994, afl. 272, 25; Rb. Luik
Kort ged. 12 januari 1999, J.L.M.B. 1999, 915, noot F.J., AM 1999, 287, noot S.-P. DE COSTER;

vgl. wat artikel 1382 B.W. betreft: Rb. Brussel Kort ged. 6 april 1995, Journ. proc. 1995, afl.
284, 23, noot M. HANOTIAU, ,,Audiovisuel, presse et juge des reÂfeÂreÂs: clarteÂ et brouillard''.

(400) Brussel 30 september 1989, R.W. 2000-01, 93.
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meningsuiting zou kunnen voorzien, nu deze gevolgen niet met absolute

zekerheid voorzienbaar hoeven te zijn. De beoordelingsvrijheid, die met deze

norm aan de rechter gelaten wordt, staat niet met willekeur gelijk. Het is nu

eenmaal niet mogelijk alle toepassingsgevallen van het foutbegrip, zelfs niet

alleen van het verbod tot aantasting van de eer en goede naam, in de wet zelf

in te schrijven, zeker niet in een aangelegenheid die aan maatschappelijke

evolutie onderhevig is. Artikel 10, lid 2 E.V.R.M. vernoemt trouwens zelf de

bescherming van de goede naam als een geoorloofd doel van beperkingen en

sancties van de vrijheid van meningsuiting. De norm vervat in artikel 1382

B.W., die deze bescherming moet mogelijk maken, is bijgevolg noodzake-

lijkwijze een geoorloofde beperking van de vrije meningsuiting. De toepas-

sing van artikel 19 I.V.B.P.R. leidt niet tot een andere conclusie. Het Hof

besluit dat artikel 1382 B.W. bijgevolg een wet is in de zin van artikel 10, lid

2 E.V.R.M.(401) en verwijst ter ondersteuning naar het gelijkluidend besluit

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake De Haes en

Gijsels (402).

Het Hof van Beroep te Gent onderschrijft dit standpunt zonder het even

uitvoerig te verantwoorden(403).

De rechtbank te Antwerpen voegt er enige nuancering aan toe. Alleen een

publicatie- of verspreidingsverbod dat nuttig effect heeft Ð dat wil zeggen

dat schade kan voorkomen of vergoeden Ð vindt zijn grondslag in artikel

1382 B.W. Als deze voorwaarde niet wordt vervuld, is artikel 1382 B.W.

geen passende rechtsgrond. Het verbod ontbeert dan zijn wettelijke grond-

slag, zodat niet meer voldaan is aan eÂeÂn van de vereisten van artikel 10, 2

E.V.R.M.(404).

167. De Hoven van Beroep te Brussel en Gent en de rechtbank te Antwerpen

worden in hun interpretatie gesteund door het Hof van Cassatie. Volgens de

cassatierechters staat de verwijzing naar de wet in artikel 10, 2 E.V.R.M.

voor een verwijzing naar elke, al dan niet geschreven regel van nationaal

recht, zoals hij door de rechtspraak wordt geõÈnterpreteerd, mits die regel

toegankelijk is voor de betrokken personen en in nauwkeurige bewoordingen

is gesteld(405). Het geheel van de artikelen 144 G.W., 584 en 1039 Ger. W.

(401) Vgl. de motivering van Brussel, Kort ged., 12 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 955,
bibliografische noot D. VOORHOOF en Gent 3 maart 1995, R.W. 1996-97, 540, verwijzende
noot en A.J.T. 1995-96, 255, noot J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE.

(402) Arrest van 24 februari 1997, Rec. Cour eur. D.H. 1997, 1, 198-262, Jaarboek Mensen-
rechten 1996-97, 280, noot V. CASTILLE, Journ. proc. 1997, afl. 323, 26, noot P. LAMBERT, ,,La

liberteÂ de la presse et l'honneur des magistrats'' N.J.C.M. Bulletin 1997, 893, noot A. BORMS en

Rev. trim. D.H. 1998, 571, noot P. DE FONTBRESSIN, ,,LiberteÂ d'expression, vie priveÂe et

impartialiteÂ du juge''.

(403) Gent 14 maart 1995, AM 1996, 159.

(404) Rb. Antwerpen 21 december 2000, A.J.T. 2000-01, 557, R.W. 2000-01, 1460, verwij-
zende noot.

(405) Vgl. m.b.t. de soortgelijke verwijzing naar de wet in artikel 8, 2 E.V.R.M.: R.v.St.

nr. 49.435, 5 oktober 1994 J.T. 1995, 165, noot D.L. en R.v.St. nr. 54.139, 30 juni 1995, J.T.
1995, 705, verwijzende noot.
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en 1382 B.W., in de interpretatie die de rechtspraak eraan geeft, vormt op

voldoende wijze de door artikel 10, 2 E.V.R.M. voor een publicatie- of

verspreidingsverbod vereiste wettelijke basis. De bewoordingen van deze

artikelen volstaan opdat iedere rechtsonderhorige, desnoods met de bijstand

van deskundige raadslieden, in staat zou zijn de juridische gevolgen van zijn

daden te voorzien(406).

168. Een bijzonder opmerkelijke beslissing in de materie is het arrest waar-

bij het Hof van Beroep te Antwerpen(407) in hoger beroep uitspraak doet

over de beschikking van de Antwerpse kortgedingrechter(408) aangaande

het door de ouders van Julie Lejeune en MeÂlissa Russo gevorderde versprei-
dingsverbod van een boek over de zaak M. Dutroux.

Het Hof geeft een ongewoon restrictieve interpretatie aan het grondwettelijk

principe van de drukpersvrijheid en het verbod van censuur door te stellen dat

artikel 25 G.W. enkel toepasselijk is met betrekking tot geschreven publi-

caties, waarin meningen en opinies geuit worden(409) en niet voor bericht-

geving, die beperkt is tot het meedelen van informatie zoals, in casu,
gegevens afkomstig uit het strafdossier. Het Hof leidt deze stelling af uit

de rechtspraak van het Hof van Cassatie, waarin als essentieel bestanddeel

van het begrip ,,persmisdrijf'' wordt in aanmerking genomen de ,,uiting van

een strafbare mening'' zodat het persmisdrijf goed onderscheiden wordt van

allerhande vormen van drukpersmisdrijven(410). Het Hof concludeert dat de

openbaarmaking van ,,valse, geheime of door de wet verboden inlichtingen''

dan ook geen misbruik van de vrijheid van ,,meningsuiting'' oplevert, bijge-

volg geen ,,persmisdrijf'' is en a fortiori evenmin nog valt onder de grond-

wettelijke bescherming van artikel 25 G.W. Aangezien het door de ouders

gewraakte hoofdstuk in het boek volgens het Hof enkel informatie bevat

afkomstig uit geheime documenten, kan de uitgever geen beroep doen op de

bescherming van de Grondwet. Deze zienswijze laat het Hof toe de vraag

onbeantwoord te laten of een bevel van de kortgedingrechter m.b.t. de

verspreiding van het boek al dan niet een ongrondwettelijke censuurmaat-

regel is. Dit neemt niet weg dat het Hof elders stelt dat een verder versprei-

dingsverbod, nadat er reeds een reeÈle verspreiding is gegeven aan de publi-

catie, geen verboden preventieve maatregel is, doch de rechtens passende

repressieve maatregel: het verbod is een schadeloosstelling door een herstel

(406) Cass. 29 juni 2000, AM 2000, 443, noot E. BREWAEYS, A.J.T. 2000-01, 581, R. Cass.
2001, 35, noot D. VOORHOOF, ,,Brokkelt de grondwettelijke bescherming van de drukpersvrij-

heid en het verbod van censuur verder af?'', R. Cass. 2001, 25, Journ. proc. 2000, afl. 398, 28,
noot F. TULKENS en A. STROWEL, ,,L'arreÃt Leempoel et Editions CineÂ Revue: de l'art de mettre

fin aÁ une controverse'', J.L.M.B. 2000, 1589, noot F. JONGEN, ,,Le juge est-il un censeur?''.

(407) Antwerpen Kort ged. 8 februari 1999, A.J.T. 1998-99, 789, noot D. VOORHOOF, ,,Boek in

verband met zaak Dutroux na kortgeding uit de handel'' en AM 1999, 241, noot D. VOORHOOF.

(408) Rb. Antwerpen Kort ged. 6 november 1998, J.L.M.B. 1998, 1750.

(409) Vgl. i.v.m. foto's: Rb. Brussel 10 februari 1998, AM 1998, 363.

(410) Zie b.v. Cass. 7 februari 1995, A.J.T. 1995-96, 249, noot D. VOORHOOF, ,,Drukpersmis-

drijven en de bevoegdheid van het Hof van Assisen''.
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in specifieke vorm teneinde de bestendiging of vermeerdering van de schade

te voorkomen of een ernstige dreiging van schade af te wenden. D. Voorhoof

betreurt in zijn noot bij het arrest(411) dat de grondwettelijke bescherming

van de persvrijheid aldus in aanzienlijke mate ingekrompen wordt. Rekening

gehouden met het feit dat de Grondwet enkel bescherming geeft aan menin-

gen verspreid via de drukpers en zij de moderne audiovisuele media niet in

haar beschermingsregeling betrekt, komt men noodzakelijkerwijze tot de

vaststelling dat het Belgisch persrecht niet meer aangepast is aan de noden

van de tijd en er een steeds grotere kloof gaapt tussen de grondwettelijke

waarborgen inzake vrijheid van meningsuiting en die vervat in het E.V.R.M.

en het I.V.B.P.R. Artikel 10 E.V.R.M. en artikel 19 I.V.B.P.R. beschermen

nl. niet alleen meningen, denkbeelden of opinies, maar waarborgen ook de

bevoegdheid om informatie door te geven. Deze bepalingen zijn bovendien

van toepassing ongeacht het medium via welk de feiten of appreciaties

verspreid worden. Het gevolg is dat het belang van deze bepalingen voor

de Belgische rechtsorde toeneemt naarmate de interpretatie van artikel 25

G.W. enger wordt.

Ook in het arrest van 8 februari 1999 ligt uiteindelijk de vraag voor of het

gevorderde verspreidingsverbod van het litigieuze boek de toetsing aan

artikel 10 E.V.R.M. kan doorstaan. Volgens het Hof vindt het verspreidings-

verbod zijn wettelijke basis in het geheim van het strafonderzoek en is het

dus in de wet voorzien, ook al is het beginsel van geheimhouding pas sedert

de Wet van 12 maart 1998 (met ingang op 2 oktober 1998) ingeschreven in

artikel 57 § 1 Sv. Tot de rechtsbelangen, waarvan het verspreidingsverbod de

waarborg vormt, rekent het Hof het goed verloop van het onderzoek, het

recht op privacy en gezinsleven van de eisers, het recht op een eerlijk proces

en het voorkomen van een procesvoering in de media. Het verspreidings-

verbod wordt nodig geacht in een democratische samenleving met de moti-

vering dat de openbaarmaking van de informatie uit de gelekte processen-

verbaal van het strafonderzoek de rechten van verdediging van de ouders

Lejeune en Russo, in hun hoedanigheid van burgerlijke partij, evenals de

waarborg van gezag en onpartijdigheid van de rechter in het komend straf-

proces riskeert te bedreigen. Deze visie wordt door de annotator onder

verwijzing naar de rechtspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens

m.b.t. artikel 6 E.V.R.M. ernstig bestreden: voorafgaande berichtgeving in de

media over een nog te voeren proces wordt hoogst zelden als een inbreuk op

het recht op een eerlijk proces aanvaard(412).

Het Hof overweegt bijkomend dat de aan het strafdossier ontleende en in het

boek opgenomen beschrijving van de doodstrijd van Julie Lejeune en MeÂ-
lissa Russo van aard is het recht op priveÂ- en gezinsleven van de ouders te

schenden doordat de behandeling van dit onderdeel van het dossier ter

gelegenheid van het proces waarschijnlijk achter gesloten deuren zal ge-

(411) L.c., 800, nr. 1.2.a.

(412) L.c., 801, nr. 1.2.b.
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beuren en de ouders van deze bescherming van hun privacy verstoken blijven

als de betrokken informatie door de publicatie van het boek nu reeds

geopenbaard zou worden. Het recht op eerbiediging van het priveÂ- en ge-

zinsleven van de eisers verantwoordt derhalve op dwingende wijze mee het

publicatieverbod. De annotator van zijn kant is er helemaal niet van over-

tuigd dat aan alle toepassingsvoorwaarden van artikel 10, 2 E.V.R.M.

voldaan is. Als het verspreidingsverbod al zijn legitimatie kan vinden in de

strijdigheid van passages in het boek met het verplichte geheim van het

strafonderzoek en het recht op privacy, dan is het verspreidingsverbod en de

eraan verbonden integrale weglating van een hoofdstuk een onevenredig

ruime maatregel, die niet voldoet aan de proportionaliteitsvereiste. De maat-

regel is alleszins disproportioneel voorzover de rest van de inhoud van het

gewraakte hoofdstuk gebaseerd is op gegevens uit het openbaar verslag van

de parlementaire onderzoekscommissie(413).

Interessant is ook de interpretatie, die in het besproken arrest gegeven wordt

aan de cascaderegel van artikel 25, lid 2 G.W. Een bijzonderheid van de

casus was dat de eisers ervoor gekozen hadden om niet de auteur of de

journalist, die het boek had geschreven, aan te spreken maar de uitgever en de

verspreider. Deze laatsten verweren zich met de inroeping van de regel van

de getrapte verantwoordelijkheid. Het Hof wijst dit verweer van de hand:

artikel 25, lid 2 G.W. vindt weliswaar toepassing in civielrechtelijke proce-

dures, maar, bij ontstentenis van vervulling van de voorwaarde om in casu
het bestaan van een drukpersmisdrijf in aanmerking te kunnen nemen, is

artikel 25 G.W. niet van toepassing op de voorliggende zaak. Bijkomend

voert het Hof aan dat de getrapte verantwoordelijkheid slechts geldt, wanneer

de uitgever, drukker of verspreider enkel materieÈle medewerking aan de

publicatie hebben verleend en niet wanneer, zoals in casu, enige vorm van

mededaderschap of gemeenschappelijke fout bestaat, omdat zij de opdracht

tot publiceren hebben gegeven of bewust onmisbare hulp hebben verstrekt

aan de auteur.

Dit omstandig gemotiveerd arrest en de even goed overwogen kritische

annotatie ervan illustreren perfect hoe moeilijk het is al de belangen, die

bij actualiteitsverslaggeving betrokken zijn, te verzoenen en een eventuele

inperking van de vrijheid van meningsuiting rechtstechnisch te verantwoor-

den. Deze vaststelling doet geen afbreuk aan het feit dat de genuanceerde

formulering van artikel 10 E.V.R.M. en de zorgvuldige interpretatie, die het

Hof voor de Rechten van de Mens eraan geeft, een waardevolle aanvulling

zijn van onze eigen grondwettelijke beschermingsregeling.

(413) L.c., 803-804, nr. 1.2.c.
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v. Schending van eer en goede faam via het Internet

169. Onlangs werden de eerste uitspraken inzake schending van eer en

goede faam via het Internet geveld(414). In een eerste zaak kwam de rechter

er nog niet toe de problematiek te onderzoeken, omdat de verweerder de

gewraakte informatie voÂoÂr de uitspraak van de kortgedingrechter in hoger

beroep van het net gehaald had(415), maar in een tweede zaak kwam het wel

tot een uitspraak(416). In casuwaren door de verweerder zware beledigingen
geuit aan het adres van een allochtone politicus tijdens een discussieforum op

het Internet en werd jegens laatstgenoemde ook kritiek geuit op een persoon-

lijke site beheerd door de verweerder.

De eiser vordert de verwijdering van de opgeslagen informatie en een verbod

van nieuwe aantijgingen. Tevens vraagt hij de publicatie van het bevelschrift

op het Internet.

De kortgedingrechter spreekt zich positief uit wat de hoogdringendheid

betreft. De uitspraken tijdens het discussieforum kunnen nog steeds via

hyperlinks aangeboord worden op een archiefsite. Het feit dat verweerder

de gewraakte uitlatingen, voÂoÂr hij ze op zijn site opnam, reeds in de

geschreven pers had geformuleerd, is niet van aard afbreuk te doen aan het

hoogdringend karakter van het geschil. Informatie op een site plaatsen is

immers een (nieuwe) scheppende handeling waardoor nieuwe bestemmeling-

en kunnen bereikt worden ook al is de informatie inhoudelijk dezelfde als

voorheen. Dat de eiser niet gereageerd heeft op de aantijgingen in de

geschreven pers heeft geen invloed op zijn belang m.b.t. de internetgegevens.

De schadedreiging, die hiervan uitgaat, is imminent. Gezien de verweerder

zich klaarblijkelijk schuldig maakt aan schending van eer en goede faam wat

de gegevens op de archiefsite betreft, vermits geen enkel objectief element

zijn beschuldigingen jegens eiser staaft, is de verwijdering van de informatie

op deze site geboden. De informatie op de persoonlijke site van verweerder

blijft prima facie binnen de grenzen van de kritiek die een politicus veronder-
steld wordt te tolereren en dus dient hier voorrang gegeven te worden aan het

recht op vrije meningsuiting. Aangaande de archiefsite voegt de kortgeding-

rechter er wel met recht en reden aan toe dat het verbod van perscensuur hem

verplicht zijn maatregel te beperken tot welbepaalde gedane uitspraken en

dat het hem niet mogelijk is op algemene wijze het gebruik van bepaalde

woorden en uitdrukkingen, zoals eiser gevraagd had, te verbieden. Boven-

dien is het verbod essentieel beperkt in de tijd m.n. tot de uitspraak ten

gronde.

(414) Zie over de nieuwe problematiek: T. VERBIEST, ,,La presse eÂlectronique'', AM 2000, 69-

79.

(415) Brussel Kort ged. 19 november 1999 en Brussel Kort ged. 20 januari 2000, AM 2001,

resp. 139 en 141, hoger beroep inzake Rb. Brussel Kort ged. 23 april 1999 (drie zaken),

J.L.M.B. 1999, 1072, A.J.T. 1999-00, 94, noot K. MARTENS, ,,De overheidsaanpak van het

sekteprobleem: een stiefmoederlijke behandeling?''.

(416) Rb. Brussel Kort ged. 2 maart 2000, AM 2001, 147, noot M. ISGOUR, ,,Le deÂlit de presse

sur Internet a-t-il un caracteÁre continu?''.

TPR 2001 1679

/secure/DocumentView.aspx?id=rn300002328&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn98213&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn120002977&amp;origin=TPR


Een bijkomend probleem voor de uitvoering van de beschikking is dat de

technische bevoegdheid om de bewuste informatie van het net te halen niet in

handen ligt van de auteur van de aantijging maar van de internetprovider.

Verweerder wordt er dan ook toe veroordeeld alles te doen wat in zijn macht

ligt om de betrokken informatie door deze laatste te doen verwijderen. In
casu bleek de provider daar spontaan toe bereid.

vi. Schending van eer en goede faam in het administratief recht

170. Schending van de eer en goede naam laat ten slotte ook zijn invloed

gelden in het administratief recht. Zo oordeelt de Raad van State dat de door

artikel 17 § 1, lid 3 van de GecooÈrdineerde Wetten van 12 januari 1973 op de

Raad van State geeÈiste ,,uiterst dringende noodzakelijkheid'' om de schor-

sing te kunnen bevelen van de tenuitvoerlegging van een administratieve

akte (administratief kort geding) aanwezig is, indien een hoge politiefuncti-

onaris met veel mediatieke ophef uit zijn ambt gedetacheerd is geworden in

omstandigheden waardoor zijn eer en beroepsbekwaamheid ernstig onder

vuur zijn komen te liggen. De Raad van State is tevens van oordeel dat,

wegens de media-aandacht, die de litigieuze administratieve handeling ge-

kregen heeft, het gewone annulatieberoep de schade die verzoeker geleden

heeft niet voldoende zal kunnen herstellen, zodat de voorwaarden van

artikel 17 § 2, lid 1 R.v.St.-Wet vervuld zijn om een schorsing van de tenuit-

voerlegging van de bestreden akte te bevelen(417).

E. RECHT TOT ANTWOORD

171. Wanneer over een persoon onware of onterende gegevens zijn vermeld

geworden in een periodiek geschrift of in een periodieke audiovisuele uitzen-

ding, geniet het slachtoffer, bij toepassing van de Antwoordrechtwet van

23 juni 1961, een recht tot antwoord. Uitoefening van dit recht staat gelijk

met uitoefening van het recht op vrije meningsuiting(418). Het moet wel

degelijk gaan om periodieke publicaties. Met betrekking tot vermelding in

een boek staat geen antwoordrecht open(419). Dat de uitgave van een

periodiek geschrift een publicitair en betalend karakter heeft, is geen beletsel

voor de uitoefening van het recht tot antwoord(420).

Wat periodieke geschriften betreft, komt het antwoordrecht toe aan fysieke

personen en rechtspersonen, niet aan feitelijke verenigingen. Deze genieten

(417) R.v.St. nr. 68464, 26 september 1997, J.L.M.B. 1997, 1369, advies Aud. P. BOUVIER:

,,ConsideÂrant que les actes critiqueÂs sont de nature aÁ porter atteinte aÁ la reÂputation du
requeÂrant; que, dans le contexte treÁs particulier d'une affaire fortement meÂdiatiseÂe, une telle
atteinte ne pourra eÃtre adeÂquatement reÂpareÂe par un arreÃt d'annulation''.

(418) Voorz. Brussel 12 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 955, bibliografische noot D. VOORHOOF.

(419) Rb. Brussel 14 december 1993, A.J.T. 1994-95, 70, bibliografische noot D. VOORHOOF

en de uitspraak in hoger beroep: Brussel 25 september 1996, AM 1997, 76, verwijzende noot.

(420) Vred. Dendermonde 19 september 1995, R.W. 1996-97, 62.
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daarentegen wel, evenzeer als de fysieke personen en de rechtspersonen, een

recht tot antwoord in de audiovisuele pers(421).

Overeenkomstig artikel 1, lid 1 Antwoordrechtwet gebeurt de inlassing van

het antwoord kosteloos(422).

Als de aanvrager van een recht tot antwoord aan de tegenpartij laat weten dat

hij vrede zou kunnen nemen met de publicatie van een tekstaanpassing, doet

hij hiermee geen afstand van zijn verzoek tot publicatie van zijn antwoord,

noch van het recht tot antwoord zelf en evenmin van de aan het recht

verbonden en in artikel 16 Antwoordrechtwet bepaalde mogelijkheid om

klacht neer te leggen of over te gaan tot dagvaarding(423).

De nuttige termijn voor het uitoefenen van het antwoordrecht bedraagt drie

maanden bij vermelding in de geschreven pers en dertig dagen bij vernoe-

ming in de audiovisuele pers(424).

De uitoefening van het recht tot antwoord, als daar aanleiding toe is, is een

mogelijkheid, geen verplichting. Het slachtoffer, dat in eer en goede naam

gekrenkt wordt, kan niet verweten worden zijn toevlucht te nemen tot een

vordering op grond van artikel 1382 B.W. in plaats van bij voorrang ge-

bruik te maken van zijn recht tot antwoord(425), maar als hij zijn recht tot

antwoord onbenut laat, kan dat toch een element zijn in de overwegingen

betreffende zijn eis op het stuk van eer en goede faam(426). Wegens het

repetitief karakter van de aantijgingen zou het slachtoffer immers menigmaal

een antwoord hebben moeten insturen en zou de aandacht van het publiek

voor de feiten en dus ook de schade des te groter zijn geweest(427).

Wanneer een persoon beslist heeft om niet mee te werken aan een uitzending,

waarin hij desalniettemin vernoemd wordt en waarin onware en onterende

uitspraken over hem worden gedaan, heeft hij daardoor niet zijn recht tot

antwoord verbeurd(428).

Het recht tot antwoord kan uitgeoefend worden in verband met elke audio-

visuele uitzending van periodieke aard, dus ook wanneer zij niet louter

informatief is maar het karakter van een televisiedebat heeft. Dat de gevi-

(421) Corr. Brussel 27 februari 1996, AM 1996, 336, noot F. JONGEN.

(422) Vred. Dendermonde 19 september 1995, R.W. 1996-97, 62.

(423) Antwerpen 20 mei 1999, AM 2000, 85, verwijzende noot; zie ook de uitspraak in

cassatie: Cass. 5 oktober 1999, R.W. 1999-00, 1296, noot A. VANDEPLAS, ,,Over de omvang

van het wederwoord''.

(424) Artikel 1, lid 1 en artikel 8 Antwoordrechtwet.

(425) Rb. Luik 21 september 1999, AM 2000, 155, noot F. JONGEN, Journ. proc. 1999, afl. 384,

29.

(426) Impliciet: Rb. Brussel Kort ged. 9 januari 1997, AM 1997, 197; Brussel Kort ged.

19 november 1999, AM 2001, 139, hoger beroep inzake Rb. Brussel Kort ged. 23 april 1999,

J.L.M.B. 1999, 1072, A.J.T. 1999-00, 94, noot K. MARTENS, ,,De overheidsaanpak van het

sekteprobleem: een stiefmoederlijke behandeling?''.

(427) Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 117, noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements

Bouffioux-Van Heeswyck et Brewaeys-DelieÁge''.

(428) Voorz. Rb. Brussel 10 september 1997, J.L.M.B. 1999, 893; Journ. proc. 1997, afl. 335,

23, noot F. JONGEN.
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seerde uitlatingen in dat geval van een niet-journalist uitgaan, doet niet

terzake. Alleszins komt de verantwoordelijkheid van de organiserende tele-

visieomroep in dat geval niet in het gedrang(429).

172. Overeenkomstig artikel 2, lid 1 Antwoordrechtwet mag het antwoord in

de geschreven pers niet meer bedragen dan duizend letters schrift of het

dubbel van de ruimte ingenomen door de tekst, die het recht tot antwoord

rechtvaardigt. De titularis van het recht geniet dus een keuze. Wanneer het

antwoord de toegelaten wettelijke omvang te buiten gaat, mag het geweigerd

worden(430).

De dubbele ruimte van een tekst berekenen stelt problemen. Moet naar het

hele artikel gekeken worden of alleen naar de gewraakte passages? Mogen

titels, witruimten en cijfermateriaal in tabellen worden meegeteld?

Een cassatieberoep tegen een arrest waarin de feitenrechter geoordeeld had

dat bij het bepalen van de toelaatbare omvang van het antwoord rekening

moest worden gehouden niet alleen met de zinnen waarin de verweerster

genoemd was geworden maar met het geheel van het artikel, omdat uit de

titel en de inhoud ervan bleek dat alle voor verweerster nadelige vergelij-

kingsgegevens met haar in verband konden worden gebracht(431) wordt

door het Hof van Cassatie niet ontvankelijk verklaard: het beoordelen van de

tekst, die het recht op antwoord rechtvaardigt, is nl. een feitenkwestie(432).

173. Artikel 2, lid 4 Antwoordrechtwet bepaalt dat de vordering tot inlassing

van het antwoord de nauwkeurige opgave moet bevatten van de teksten,

vermeldingen of aanhalingen waarop het antwoord betrekking heeft. Aan

deze wettelijke vereiste wordt op voldoende wijze voldaan wanneer verwe-

zen wordt naar het betwiste artikel. Het is niet nodig in de antwoordtekst elke

lijn van het betwiste artikel aan te geven waarop geantwoord wordt(433).

174. De toon waarin het antwoord gesteld is mag in verhouding staan tot de

toon van het gelaakte artikel. Als de aanval scherp was, mag het antwoord dat

ook zijn. Pas als dit evenwicht verbroken wordt kan een weigering van inlas-

sing gerechtvaardigd zijn(434).

175. Geen enkele bepaling van de Antwoordrechtwet eist dat een verzoek

om opneming van een antwoord in een publicatie van de geschreven pers

ondertekend wordt door de aanvrager. De afwezigheid van diens handteke-

(429) Voorz. Brussel 12 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 955.

(430) Corr. Gent 8 november 1996, T.G.R. 1997, 80.

(431) Antwerpen 20 mei 1999, AM 2000, 85, verwijzende noot.

(432) Cass. 5 oktober 1999, R.W. 1999-00, 1296, noot A. VANDEPLAS, ,,Over de omvang van

het wederwoord''. De annotator is voorstander van een beperkt recht tot antwoord, l.c., 1297,

nrs. 6-7.

(433) Corr. Brussel 18 januari 2000, AM 2000, 143.

(434) Corr. Brussel 18 januari 2000, AM 2000, 143.
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ning kan op zichzelf de weigering van opneming niet rechtvaardigen als geen

enkele twijfel bestaat over de identiteit van de aanvrager. Deze twijfel is er

b.v. niet, indien de advocaat van de aanvrager in zijn brief aan de verweerder

vermeldt laatstgenoemde aan te schrijven in zijn hoedanigheid van raadsman

van de aanvrager, de verweerder niet de moeite genomen heeft de advocaat te

verzoeken zijn mandaat te bewijzen en de aanvrager de handelingen van zijn

advocaat naderhand bekrachtigd heeft(435).

176. Indien het ingediende antwoord niet vrijwillig, tijdig en in overeen-

stemming met de andere wettelijke voorschriften gepubliceerd wordt, staat

een vordering voor de burgerlijke rechter of de strafrechter open. De burger-

lijke vordering tot herstel wegens laattijdige publicatie van het antwoord

verjaart na verloop van drie maanden vanaf de dag waarop de opneming of de

uitzending had moeten plaatsvinden(436).

Bij onverantwoorde niet-publicatie kan de rechter, naast de strafsanctie, op

civielrechtelijk gebied bevel geven om alsnog het antwoord in te lassen

eventueel onder verbeurte van een dwangsom in geval van vertraging of kan

hij zich beperken tot het opleggen van een (morele) schadevergoeding.

Dwangsommen van 10.000 BEF (een buitenbeentje: 500.000 BEF in Voorz.

Rb. Brussel 10 september 1997, J.L.M.B. 1999, 893 en Journ. proc. 1997, afl.

335, 23, noot F. JONGEN) en schadevergoedingen van 1 BEF of 10.000 BEF

tot 20.000 BEF zijn gebruikelijk(437).

177. De Antwoordrechtwet preciseert niet aan wie het antwoord moet

worden overgemaakt.

Artikel 25, lid 2 G.W., dat de uitgever, drukker of verspreider van vervolging

vrijstelt wanneer de schrijver bekend is, heeft ook uitwerking ten aanzien van

vorderingen wegens miskenning van het recht tot antwoord. De vordering tot

inlassing van een antwoord, gericht tegen de uitgever van de krant waarin de

gewraakte artikelenreeks verschenen is, is niet ontvankelijk, indien de auteur

gekend is en zijn woonplaats in BelgieÈ heeft(438).

Artikel 5 Antwoordrechtwet bepaalt dat de uitgever strafbaar is bij overtre-

ding van het artikel 4 m.b.t. de periodieke geschriften. Wanneer het antwoord

dus aan de redacteur, als hoofd van het blad en aan de auteur van het

gewraakte artikel wordt toegezonden, kan, bij niet-inlassing ervan, toch de

uitgever strafrechtelijk aansprakelijk zijn, indien deze formeel en persoonlijk

(435) Corr. Brussel 18 januari 2000, AM 2000, 143.

(436) Voor de strafvordering geldt dezelfde verjaringstermijn: artikel 17 Antwoordrechtwet.

Voorz. Rb. Brussel 24 november 1998, J.L.M.B. Sommaires 99/610, J.L.M.B. 1999, 922.

(437) Corr. Brussel 2 november 1999, AM 2000, 129; Corr. Brussel 18 januari 2000, AM 2000,

143.

(438) Brussel Kort ged. 30 mei 1996, R.W. 1996-97, 919, AM 1997, 79, Journ. proc. 1997, afl.

326, 24, noot F. JONGEN ,,Droit des meÂdias''.
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ingebreke werd gesteld en bijgevolg niet kan voorhouden niet op de hoogte

geweest te zijn van het verzoek tot opneming(439).

178. Burgerlijke vorderingen m.b.t. het recht tot antwoord uitgeoefend in

audiovisuele media worden behandeld door de voorzitter van de rechtbank

van eerste aanleg zetelend zoals in kort geding. Deze magistraat dient geen

uitspraak te doen over de hoogdringendheid van de zaak. Het gaat immers

om een bijzondere bevoegdheid van de voorzitter en niet om een kort geding.

Er wordt uitspraak gedaan ten gronde en in laatste aanleg. Evenwel, wanneer

het reglement van de rechtbank (i.c. de Brusselse) geen bijzondere zittingen

voor dit soort geschillen voorbehoudt, mogen zij op de zittingen van de

kortgedingkamer worden ingeleid. Zij dienen niettemin op de algemene rol

ingeschreven te worden en het bijbehorend rolrecht is verschuldigd(440).

Wanneer de gerechtsdeurwaarder zich vergist en op de dagvaarding vermeldt

dat de rechtbank in kort geding zetelt in plaats van ,,zoals in kort geding'' of

,,overeenkomstig de vormen van het kort geding'', kan de verweerder, gelet

op de andere gegevens van de dagvaarding, daardoor niet in verwarring

gebracht zijn en is er geen reden om de eis als niet-ontvankelijk te beschou-

wen(441). Evenmin is er in dat geval aanleiding om, bij toepassing van

artikel 88 § 2 Ger. W., de zaak naar de voorzitter van de rechtbank te ver-

wijzen met het oog op een andere toewijzing. De voorzitter van de rechtbank

is immers hoedanook bevoegd. Niettemin moet de voorzitter, steunend op

de bewoordingen van de dagvaarding, zijn saisine controleren en nagaan of

de vordering i.c. ingeleid is op grond van de Antwoordrechtwet dan wel van

artikel 584 Ger. W. In dit laatste geval oordeelt hij nl. slechts in eerste aanleg

en bij hoogdringendheid. Indien de voorzitter tot de bevinding komt dat

de eiser zich wel degelijk op de Antwoordrechtwet baseert, mag om reden

van proceseconomie niet van hem geeÈist worden dat hij twee aparte be-

schikkingen velt, m.n. eÂeÂn waarin hij zich als voorzitter in kort geding

onbevoegd verklaart en een tweede waarin hij zijn bevoegdheid als voorzitter

zetelend zoals in kort geding bevestigt, maar hij dient wel te controleren of

het algemeen rolrecht geheven werd en zo niet moet hij de regularisatie

bevelen(442).

179. Anders dan in audiovisuele aangelegenheden, heeft de wetgever de

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg m.b.t. het recht tot antwoord

uitgeoefend in de geschreven pers geen bijzondere bevoegdheid ver-

(439) Corr. Brussel 20 oktober 1998, eerste zaak, AM 2000, 99.

(440) Voorz. Rb. Brussel 27 april 1999, J.L.M.B. 1999, 897, noot F. JONGEN, ,,Toutes affaires

cessantes''.

(441) Voorz. Rb. Brussel 10 september 1997, J.L.M.B. 1999, 893; Journ. proc. 1997, afl. 335,

23, noot F. JONGEN.

(442) Rb. Brussel 2 oktober 1997, J.L.M.B. 1999, 895; Voorz. Rb. Brussel 27 april 1999,

J.L.M.B. 1999, 897, noot F. JONGEN, ,,Toutes affaires cessantes''.
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leend(443). De voorzitter houdt zitting als alleensprekend rechter en fungeert

als bodemrechter.

In de dagelijkse rechtspraktijk rijst de vraag of, in geval van hoogdringend-

heid, tevens de voorzitter in kort geding kan aangesproken worden. De

meningen over het nut in dit bestek van een procedure in kort geding zijn

verdeeld.

In sommige uitspraken wordt overwogen dat het recht tot antwoord zijn

herstelfunctie maar kan waarmaken, wanneer het antwoord kort na de

gewraakte publicatie wordt opgenomen. Gebeurt dit niet snel genoeg, dan

kunnen de lezers geen verband meer leggen tussen het artikel en het ant-

woord. De voorwaarde van hoogdringendheid is in die omstandigheid me-

teen vervuld, zodat de kortgedingrechter inderdaad van het geschil kan

kennisnemen(444).

In andere uitspraken wordt geoordeeld dat in principe geen enkele grond

bestaat om een voorlopige maatregel tot inlassing te vorderen in kort geding,

omdat al een snelle en specifieke bodemprocedure bestaat en daarenboven

met overwegingen van proceseconomie rekening moet worden gehouden.

Artikel 18 Antwoordrechtwet bepaalt nl. dat de hoven en rechtbanken op de

vorderingen ingesteld overeenkomstig de Wet ,,met voorrang boven alle

andere zaken uitspraak doen'' en bevestigt hierdoor zelf het spoedeisend

karakter van een vordering tot inlassing. Als de zaak op rechtstreekse dag-

vaarding voor de correctionele rechtbank gebracht wordt, is deze gehouden

tot de genoemde afhandeling bij voorrang en laat artikel 5, lid 3 Antwoord-

rechtwet haar tevens toe haar beslissing uitvoerbaar bij voorraad te verklaren,

zodat de eiser binnen vergelijkbare termijnen als in kort geding geholpen

wordt. M.n. in Brussel worden de zaken voor de correctionele rechtbank na

de inleidingszitting gemiddeld op ongeveer zes weken uitgesteld voor plei-

dooien en worden ze eÂeÂn maand voor uitspraak in beraad genomen. In die

voorwaarden van rechtsbedeling zouden slechts uitzonderlijke omstandig-

heden een tussenkomst van de burgerlijke rechter zetelend in kort geding

kunnen verantwoorden. Als eiser het bestaan daarvan niet aantoont, dient de

vordering als ontvankelijk maar ongegrond afgewezen te worden(445).

180. Het valt op dat de Brusselse rechters elkaar in deze tegenspreken.

Volgens de annotator van het geciteerde bevelschrift d.d. 14 februari 1996

wordt de restrictieve houding omtrent de bevoegdheid van de kortgeding-

rechter ook aangehouden in Charleroi maar niet in Luik. Waarschijnlijk is het

realistisch, zoals het Brussels Hof van Beroep rechtsprekend in kort geding

opmerkt, te betogen dat de verplichting van artikel 18 Antwoordrechtwet om

(443) Rb. Brussel Kort ged. 29 april 1998, J.L.M.B. 1999, 906.

(444) Brussel Kort ged. 30 mei 1996, R.W. 1996-97, 919, AM 1997, 79, Journ. proc. 1997, afl.

326, 24, noot F. JONGEN ,,Droit des meÂdias''; Rb. Brussel Kort ged. 29 april 1998, geciteerd.

(445) Rb. Brussel Kort ged. 14 februari 1996, AM 1996, 337, noot F. JONGEN; Rb. Brussel Kort

ged. 3 februari 2000, AM 2000, 336.
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over de vorderingen bij voorrang boven alle andere zaken uitspraak te doen,

wel de bekommernis van de wetgever aantoont voor goede rechtsbescherming

van de morele persoonlijkheid, maar dat zij door de overbelasting van de

gerechten vaak niet echt uitvoerbaar is(446). Het is immers precies om deze

reden dat de wetgever, toen hij in 1977 de Antwoordrechtwet aanvulde m.b.t.

de audiovisuele media, de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in

deze materie bevoegdheid verleend heeft om ten gronde en in laatste aanleg

uitspraak te doen(447). Of er aanleiding toe is om in kort geding van de zaak

kennis te nemen wordt best in concreto bekeken.

181. Veelal wordt samen met de hoogdringendheid van de zaak tegelijk de

materieÈle bevoegdheid van de kortgedingrechter betwist. Deze kan immers

slechts voorlopig het geschil regelen, zodat een maatregel die erin zou

bestaan het geweigerde antwoord te doen publiceren volgens sommigen

een definitieve wijziging zou veroorzaken van de rechtspositie van partijen

derwijze dat de gebeurlijke latere berechting van de grond van het geschil

haar nut verliest(448).

Nochtans, niettegenstaande de kortgedingrechter geen voorlopige maatrege-

len mag treffen waardoor hij de rechtspositie van de gedingvoerende partijen

definitief en onherroepelijk wijzigt zodanig dat een tegengestelde beslissing

van de bodemrechter zinloos wordt, komt het hem volgens anderen toch toe

te anticiperen op de maatregel die vermoedelijk door de bodemrechter zal

opgelegd worden, indien de positie van de eiser hem dermate zeker toeschijnt

dat geen vrees bestaat dat hij daarin later door de bodemrechter zal tegen-

gesproken worden. Aldus mag de kortgedingrechter in afwachting van de

uitspraak ten gronde reeds de inlassing van het antwoord bevelen, indien uit

zijn onderzoek van de klaarblijkelijke rechten van partijen blijkt dat de

weigering van publicatie van het antwoord manifest ongerechtvaardigd

was. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan, indien in het concreet geval

de persoon, die het antwoord indient, niet met naam noch impliciet in het

gewraakte artikel werd aangewezen en het antwoord zonder noodzaak der-

den in de zaak betrekt(449).

182. Wat het betrekken van derden in de zaak betreft (zie artikel 3, 3
o

Antwoordrechtwet) heeft het Hof van Beroep te Brussel geoordeeld dat de

noodzaak daartoe kan voortvloeien uit het feit dat het antwoord er voor de

lezer beter begrijpbaar door wordt, dat het mogelijk wordt personen te

vernoemen die reeds geciteerd werden in het gewraakt artikel of dat daarmee

(446) Brussel Kort ged. 30 mei 1996, geciteerd; Rb. Brussel Kort ged. 29 april 1998, geciteerd.

(447) F. JONGEN ,,Toutes affaires cessantes'', (noot onder Voorz. Brussel 27 april 1999),

geciteerd.

(448) Rb. Brussel Kort ged. 3 februari 2000, AM 2000, 336.

(449) Rb. Brussel Kort ged. 29 april 1998, geciteerd.
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in het antwoord de elementen worden aangereikt die nodig zijn voor de

controle van de inhoud van de gewraakte publicatie(450).

De hoofdredacteur, die de verschijning van het gelaakte artikel heeft toege-

staan, mag in het antwoord betrokken worden ook al heeft hij niet deel-

genomen aan de redactie van het artikel(451).

De noodzaak om derden in de zaak te betrekken wordt beoordeeld door de

redactie, die verzocht wordt het antwoord te publiceren. Gezien het antwoord

ondeelbaar is, is geen selectie van passages uit het antwoord mogelijk en

dienen enkel die antwoorden gepubliceerd te worden die niet nodeloos

derden in de zaak betrekken. Bijgevolg kan een dagblad het antwoord

weigeren dat de weergave bevat van een pamflet met polemische ondertoon

en dat zonder noodzaak betrekking heeft op derden, temeer omdat de

uitlatingen in de tekst van het antwoord, met uitsluiting van de tekst van

het pamflet, zouden hebben volstaan voor een goed begrip ervan. Zo niet zou

de publicatie van een dergelijk antwoord bij de lezers de indruk kunnen

wekken dat het dagblad in kwestie stelling neemt ten gunste van de aan-

vrager(452). De derden Ð fysieke personen of rechtspersonen Ð die node-

loos in een antwoord vermeld worden, genieten op hun beurt een recht tot

antwoord, zelfs wanneer zij in het antwoord niet beledigd worden of hun

belangen niet geschaad worden(453).

Het beoordelen van de noodzaak derden in de zaak te betrekken is een

feitenkwestie en valt buiten de bevoegdheid van het Hof van Cassatie(454).

183. Het voorgelegde antwoord moet in rechtstreeks verband staan met de

bestreden uitlatingen of beelden, het mag niet verder gaan dan nodig is om de

onjuist verklaarde feiten te verbeteren en het mag zelf niet eerrovend zijn

(artikel 3 en 9 Antwoordrechtwet).

Alhoewel de Wet nergens voorschrijft dat het antwoord de vorm van een

tekst moet hebben, is een antwoord in de vorm van een rechthoek afgebakend

door getypte kruisjeslijnen, ingelast tussen twee alinea's tekst, betekenisloos,

welke symboliek er voor de opsteller ook in schuilt, en staat het niet in

onmiddellijk verband tot de bestreden aantijgingen(455).

(450) Brussel Kort ged. 30 mei 1996, R.W. 1996-97, 919, AM 1997, 79, Journ. proc. 1997, afl.

326, 24, noot F. JONGEN ,,Droit des meÂdias''; vgl. Voorz. Brussel 12 februari 1998, J.L.M.B.

1999, 955.

(451) Corr. Brussel 18 januari 2000, AM 2000, 143.

(452) Corr. Brussel 20 oktober 1998, tweede zaak, AM 2000, 101, J.L.M.B. 1999, 959; Luik

6 oktober 1999, AM 2000, 94.

(453) Brussel Kort ged. 30 mei 1996, geciteerd, Corr. Brussel 20 oktober 1998, tweede zaak,

geciteerd.

(454) Cass. 5 oktober 1999, R.W. 1999-00, 1296, noot A. VANDEPLAS, ,,Over de omvang van

het wederwoord''; in casu had het Hof van Beroep de vernoeming van derden toelaatbaar

geacht: Antwerpen 20 mei 1999, AM 2000, 85.

(455) Corr. Brussel 2 november 1999, AM 2000, 129.
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Het recht tot antwoord strekt er niet toe zijn titularis een vrije tribune te

bieden tot publiciteit voor eigen nut of voor de organisatie waartoe hij

behoort(456). Wanneer een politieke partij belaagd werd, moet haar verte-

genwoordigers de gelegenheid geboden worden hun politieke ideologie te

verduidelijken, evenwel zonder dat daardoor de polemiek wordt voortgezet

of aan persoonlijke propagandavoering wordt gedaan(457).

Soms wordt geoordeeld dat het de voorzitter van de rechtbank toekomt, zo

nodig ambtshalve, het voorgestelde antwoord bij te stellen, opdat het aan de

voorwaarden van artikel 9 Antwoordrechtwet zou voldoen(458). Anderen

menen m.b.t. het overeenstemmend artikel 3 Antwoordrechtwet dat het recht

tot antwoord ondeelbaar is en dat noch de bestemmeling noch de rechter de

tekst ervan mogen aanpassen. Een antwoord dat niet aan de wettelijke

voorschriften beantwoordt, hoeft eenvoudigweg niet gepubliceerd te wor-

den(459).

Het Hof van Cassatie heeft de geringe mogelijkheid van interventie vanwege

de rechter benadrukt door te stellen dat artikel 11 Antwoordrechtwet de

modaliteiten van uitzending van het antwoord in de audiovisuele media

regelt en dat de rechter geen hogere eisen mag opleggen aan de producent,

noch wat het aantal uitzendingen van het antwoord betreft (m.n. slechts eÂeÂn),

noch wat het tijdstip van uitzenden betreft (m.n. bij de eerstvolgende uitzen-

ding). Meer bepaald is het de rechter verboden te bevelen dat het uitzenden

van het antwoord zou worden aangekondigd(460).

184. Overeenkomstig artikel 12 Antwoordrechtwet kan het slachtoffer,

wiens aanvraag tot het publiceren van een antwoord door de verantwoorde-

lijke wordt afgewezen, binnen vijftien dagen na kennisgeving van de weige-

ring de zaak aanhangig maken bij de voorzitter van de rechtbank van eerste

aanleg. Deze termijn is een vervaltermijn waaraan bij toepassing van artikel

867 Ger. W., zoals gewijzigd door de Wet van 23 november 1998, geen

afbreuk kan worden gedaan(461).

185. Artikel 16 Antwoordrechtwet bepaalt dat vervolging alleen geschiedt

op klacht of op rechtstreekse dagvaarding van wie om inlassing van een

antwoord verzoekt. In artikel 25, lid 1 Voorafgaande Titel Sv. leest men dat

de wetsbepalingen betreffende de oorzaken van verval van de strafvordering

en van de burgerlijke rechtsvordering van toepassing zijn op de verjaring van

(456) Corr. Brussel 20 oktober 1998, eerste zaak, AM 2000, 99.

(457) Corr. Brussel 20 oktober 1998, tweede zaak, AM 2000, 101; J.L.M.B. 1999, 959.

(458) Voorz. Brussel 12 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 955.

(459) Corr. Brussel 20 oktober 1998, eerste zaak, AM 2000, 99 en Corr. Brussel 20 oktober

1998, tweede zaak, AM 2000, 101; J.L.M.B. 1999, 959, waarin hiervoor steun gezocht wordt bij

Brussel Kort ged. 30 mei 1996, geciteerd; Corr. Brussel 2 november 1999, AM 2000, 129.

(460) Cass. 29 oktober 1998, R.W. 2000-01, 91, noot A. VANDEPLAS, ,,Over het recht van

wederwoord in de audiovisuele middelen''.

(461) Voorz. Rb. Brussel 9 juni 1999, J.T. 2000, 170.
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de strafvordering betreffende de misdrijven door bijzondere wetten omschre-

ven, voorzover deze wetten niet anders bepalen. Naar luid van artikel 25, lid

2 Voorafgaande Titel Sv. wordt de verjaring van de strafvordering gestuit

door o.m. daden van vervolging, i.e. elke rechtsgeldige daad tot het instellen

of het uitoefenen van de strafvordering door een persoon, die hiertoe wette-

lijk bevoegd is. Een ontvankelijke dagvaarding betekend in opdracht van de

persoon, die om inlassing van een antwoord verzoekt, brengt bijgevolg de

strafvervolging op gang en stuit de verjaring(462).

186. Luidens artikel 17 Antwoordrechtwet verjaren de strafvordering en de

burgerlijke vordering wegens overtreding van de Wet na drie maanden te

rekenen van de dag waarop de opneming of uitzending had moeten plaats-

hebben. Anderzijds bepaalt artikel 4 van de Wet dat het antwoord inzake

periodieke geschriften moet worden opgenomen in het eerste nummer dat

verschijnt na afloop van een termijn van twee vrije dagen Ð zon- en

feestdagen niet inbegrepen Ð die ingaat op de dag waarop het antwoord

ten kantore van het periodiek geschrift wordt ingediend. Zoals de termen van

de Wet het al min of meer aangeven, is de datum van verschijning van een

periodiek niet de datum vermeld op het geschrift, maar de dag waarop het

verspreid wordt(463). Nu de weigering van inlassing van een antwoord een

misdrijf is dat gepleegd en voltooid is door het verstrijken van de termijn van

inlassing, wordt, onder de gelding van artikel 25, lid 2 Voorafgaande Titel

Sv., de verjaring van de strafvordering regelmatig gestuit voor telkens

nieuwe verjaringstermijnen van drie maanden (met een maximum van eÂeÂn

jaar) door de behandeling van de zaak ter terechtzitting en door een daad van

onderzoek. Wanneer evenwel de derde termijn niet meer gestuit wordt Ð i.c.

bij afwezigheid van hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een

vonnis van vrijspraak dat aldus op strafgebied kracht van gewijsde verwerft

Ð vervalt de strafvordering drie maanden na de laatste stuiting door verja-

ring. Als, evenwel, de vervolging regelmatig bij rechtstreekse dagvaarding

werd ingesteld binnen drie maanden vanaf de dag waarop de opneming had

moeten plaatsvinden, is de burgerlijke vordering niet verjaard en kan zij

alsnog behandeld worden(464).

(462) Cass. 5 oktober 1999, R.W. 1999-00, 1296, noot A. VANDEPLAS, ,,Over de omvang van

het wederwoord'', voor de uitspraak in hoger beroep zie: Antwerpen 20 mei 1999, AM 2000,

85.

(463) A. VANDEPLAS, ,,Over verjaring inzake recht van wederwoord'', (noot onder Gent

19 januari 1994), R.W. 1996-97, 818.

(464) Gent 19 januari 1994, R.W. 1996-97, noot A. VANDEPLAS, ,,Over de verjaring inzake

recht van wederwoord'' en Corr. Gent 8 november 1996, T.G.R. 1997, 80, die nog verwijzen

naar artikel 27 Voorafgaande Titel Sv. dat sedertdien door de Wet van 10 juni 1998 werd

opgeheven.
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F. RECHT OP DE NAAM

187. De naam in al zijn samenstellende bestanddelen maakt het voorwerp uit

van een persoonlijkheidsrecht, dat zijn titularis toelaat hem te dragen, te

gebruiken en te beschermen tegen aanmatiging door derden(465).

Zoals boven beschreven m.b.t. het recht op privacy en het recht op afbeel-

ding, zou de schending van het recht op naam dus sanctioneerbaar moeten

zijn uit hoofde van het subjectief recht zelf, dat wil zeggen bij enkele

miskenning van de zelfbeschikkingsbevoegdheid van de drager van de naam,

zonder dat een fout in de zin van artikel 1382 B.W. zou moeten bewezen

worden. De voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel is evenwel van

oordeel dat de drager van een naam zich niet louter op grond van zijn

persoonlijkheidsrecht kan verzetten tegen ieder gebruik van een gelijklui-

dende naam als er niet minstens een risico van verwarring is. Een redelijke

verantwoording voor deze visie, die niet strookt met de gevestigde recht-

spraak aangaande de andere persoonlijkheidsrechten, kan gevonden worden

in het feit dat er wegens de naamgelijkheid van meerdere personen anders te

veel processen zouden kunnen gevoerd worden(466). In casu had een bekend

Vlaams acteur op televisie een typetje neergezet dat de voornaam en familie-

naam droeg van eÂeÂn van zijn vroegere klasgenoten. De voorzitter beslist dat

deze laatste zich niet tegen het gebruik van zijn naam kan verzetten, omdat er

geen gevaar voor verwarring bestaat en hij, vermits zijn persoon niets met het

typetje gemeen heeft, niet kan aanvoeren dat de acteur hem op een karika-

turale en bespottelijke manier heeft willen uitbeelden. Het niet-toegestaan

gebruik van zijn naam is bijgevolg niet onrechtmatig(467).

In dezelfde zin oordeelt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat het

gebruik van de afkorting CORA op pamfletten uitgedeeld aan de deur van het

grootwarenhuis Cora slechts een fout is als daardoor verwarring geschapen

wordt en het publiek ertoe gebracht wordt te denken dat dit laatste de

ideologische groepering steunt die dezelfde naam draagt(468).

Ook het gebruik van iemands naam, niet om het recht van deze laatste op zijn

naam te betwisten maar om hem in eigen voordeel aan te wenden in

vergelijkende publiciteit ten behoeve van een eigen creatie, wordt door de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik niet als een inbreuk op het recht op de

naam aangezien, omdat het recht op de naam ertoe strekt een persoon met

zijn werkelijke naam te doen aanwijzen en deze strekking onaangetast is als

(465) Rb. Hasselt Kort ged. 30 januari 1997, Limb. Rechtsl. 1997, 100.

(466) Vgl. A.-C. VAN GYSEL, ,,Examen de jurisprudence (1991 aÁ 1996). Les Personnes'',

R.C.J.B. 1998, (435) 453, nr. 15: ,,Sinon, il serait bien difficile de nommer les personnages de

fiction, qui ont presque toujours un homonyme reÂel!''.

(467) Brussel Kort ged. 12 januari 1994, R.W. 1994-95, 229.

(468) Rb. Brussel 4 december 1996, T.B.B.R. 1997, 329, DAOR 1998, afl. 45, 95, noot

G. BALLON; A.J.T. 1998-99, 142, noot V. CASTILLE, ,,Grenzen of vrijgeleide voor gebruik

van bekende handelsnamen door ideologische verenigingen''.
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men met de naam van een persoon ook werkelijk naar die persoon beoogt te

verwijzen, weze het dan in eigen voordeel(469).

188. De bescherming van de naam kadert in de leer van de persoonlijk-

heidsrechten, maar de naam is als persoonsidentificerend element ook een

bestanddeel van de staat van personen. Dit facet van de naam wordt verder in

het overzicht belicht(470).

G. MORELE INTELLECTUELE RECHTEN

189. De auteur van een creatie van de geest bezit zowel vermogensrechte-

lijke als niet-vermogensrechtelijke Ð ,,moreel'' geheten Ð juridisch be-

schermde belangen bij zijn creatie. Met ,,creatie'' wordt zowel het literair of

artistiek werk bedoeld als de uitvinding en de tekening of het model. Ten

aanzien van elk van hen wordt de bescherming van het moreel belang van de

schepper of uitvinder verzekerd door morele intellectuele rechten. Hoewel

het telkens om persoonlijkheidsrechten gaat(471), wordt dit zelden bevestigd

ten aanzien van uitvindingen, tekeningen en modellen, waar de aandacht

vooral uitgaat naar de economische exploitatie ervan. De morele rechten, die

het literair en artistiek oeuvre en de uit- en opvoering ervan beschermen (de

auteursrechten en de rechten van de uitvoerende kunstenaars), worden als

zodanig beter erkend.

190. De morele auteursrechten beschermen de creatieve persoonlijkheid van

de auteur in nauwe relatie tot zijn werk. Deze morele rechten vinden hun

grondslag in artikel 6bis van de Conventie van Bern van 26 juni 1948 voor

de bescherming van letterkundige werken en kunstwerken en in artikel 1 § 2

Auteurswet.

De morele auteursrechten omvatten een recht op vaderschap, een beschik-

kingsrecht en een recht op integriteit ten aanzien van de creatie. De uit-

voerende kunstenaar geniet analoge morele naburige rechten, m.n. het recht

op vermelding van zijn naam en het recht een onjuiste toeschrijving te

verbieden (artikel 34 Auteurswet)(472).

(469) Rb. Luik 12 december 1997, J.L.M.B. 1998, 819.

(470) Zie verder nr. 240 e.v.

(471) Enigszins anders: A. BERENBOOM, Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins,

Brussel, Larcier, 1997, 138, nr. 95, voor wie de morele (auteurs)rechten geõÈnspireerd zijn op

de persoonlijkheidsrechten, maar ze toch originele rechten met eigen kenmerken zijn, omdat zij

vooral n.a.v. de exploitatie van de creatie te pas komen en dus ook een pecuniaire connotatie

hebben.

(472) A. BERENBOOM, o.c., 137 e.v. en 284 e.v.; J. CORBET, Auteursrecht in A.P.R., Story-

Scientia, 1997, 55-62, nrs. 143-161 en 94-95, nr. 236; C. DOUTRELEPONT, Le droit moral de

l'auteur et le droit communautaire, Brussel, Bruylant, 1997; F. GOTZEN, ,,Le droit moral dans

la nouvelle loi belge relative au droit d'auteur et aux droits voisins'', Ing.-Cons. 1995, 135-146;

A. HOUTART, ,,Droit moral en droit belge'', I.R. D.I. 1998, 210-223.
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191. De afstand van de vermogensrechten m.b.t. een intellectuele creatie

impliceert niet ipso facto de afstand van de morele rechten(473). De lied-

jesschrijver, die titularis gebleven is van het recht op vaderschap t.a.v. een lied

kan, bij wege van een vordering tot staking van de verdeling van de cd waarop

het nummer voorkomt, eisen dat zijn naam erop vermeld wordt(474).

192. Wanneer een persoon een zodanige inbreng heeft gehad bij de creatie

van een collectief werk dat zonder zijn medewerking een bepaalde stripheld

niet zou geboren zijn, dient hij als co-auteur aangezien te worden en heeft hij

uit hoofde van zijn vaderschapsrecht recht op naamsvermelding. Zijn morele

auteursrechten verschaffen hem niet het recht betrokken te worden bij alle

manifestaties, die door de uitgever georganiseerd worden ter promotie van de

strip, aangezien dit recht tot de de patrimoniale auteursrechten behoort.

Daarentegen put hij uit zijn recht om de integriteit van zijn werk te verde-

digen wel de bevoegdheid om betrokken te worden bij de keuze van nieuwe

medewerkers. Deze bevoegdheid strekt zich dan weer niet uit tot de keuze

van de uitgevers, aangezien de integriteit van het werk daardoor niet be-

dreigd wordt(475).

193. Een krantenartikel kan als literair werk bescherming genieten. Het

recht op integriteit verhindert dat een derde het zonder toelating van de

auteur integraal overneemt in zijn verkiezingsdrukwerk. Aldus wordt immers

inbreuk gepleegd op de eer en de reputatie van de journalist, die jegens het

publiek buiten zijn wil om geassocieerd wordt met de politieke overtuiging

van de overtreder. Al wordt door het citaat het werk zelf niet materieel

aangetast, een wijziging van de context van het artikel houdt toch een

schending in van de integriteit van de creatie. Hoewel het recht op integriteit

als persoonlijkheidsrecht beschermd wordt en de krenking ervan dus princi-

pieel zonder aanvoering van een aquiliaanse fout sanctioneerbaar is, verkoos

de eiser in casu toch zijn eis te steunen op artikel 1382 B.W.(476).

194. Het recht op integriteit van een auteur wordt geschonden, wanneer zijn

scenario voor de film Gastons War zonder zijn akkoord in belangrijke mate

herschreven wordt en dit nieuwe scenario aan derden meegedeeld wordt om

er subsidies voor de verfilming voor te bekomen en het nadien ook effectief

als zodanig verfilmd wordt. De voorzitter van de rechtbank rechtsprekend

zoals in kort geding kan de verweerder uit dien hoofde veroordelen tot

staking van de reproductie van het herwerkte of afgeleide scenario(477).

(473) Zie hierover V. CASTILLE, ,,ArreÃteÂ du Gouvernement wallon violant les dispositions du

droit moral'', I.R. D.I. 1999, 85-92.

(474) Voorz. Rb. Brussel 5 augustus 1999, Ing.-Cons. 1999, 484.

(475) Bergen 2 oktober 1997, J.T. 1998, 168.

(476) Rb. Verviers 26 maart 1996, Ing.-Cons. 1997, 188, AM 1996, 340.

(477) Voorz. Rb. Brussel 21 februari 1997, AM 1997, 283, noot J. BLOMME, ,,Het integriteits-

recht op audiovisuele werken''.
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195. De R.T.B.F. schendt zowel het patrimoniaal adaptatierecht als het recht

op integriteit van de schepper van haar logo als zij aan de vorm daarvan

wijzigingen aanbrengt zonder de auteur te raadplegen. Het nieuwe logo staat

immers zo ver van de eerste versie af dat ,,de geest'' waarin zijn schepper het

gecreeÈerd heeft, verloren is gegaan. Het verweer dat de auteur afstand van

zijn rechten heeft gedaan wordt in casu niet bewezen, maar kan, alleszins

voor wat het moreel recht aangaat, niet aangenomen worden aangezien

artikel 6bis van de Conventie van Bern bepaalt dat de auteur gedurende heel

zijn leven zijn morele rechten blijft uitoefenen, ongeacht de overdracht van

de vermogensrechten en artikel 1 § 2 Auteurswet de morele rechten onver-

vreemdbaar acht en de globale afstand van de toekomstige uitoefening ervan

nietig verklaart(478).

196. Niet iedere schending van het recht op integriteit wordt automatisch

gesanctioneerd. In het geval van toegepaste kunst wordt aangenomen dat de

gebruiker het kunstwerk mag aanpassen aan de gebruiksnoden. Vereist is

evenwel dat de aangebrachte wijzigingen technisch nodig en verantwoord

zijn en dat de eer en reputatie van de auteur er niet onder lijdt.

Een logo gecreeÈerd als merk voor een commercieel product b.v. mag in

beginsel, gelet op de utilitaire bestemming van het goed, uit technische

overwegingen door zijn gebruiker vervormd worden. Als deze laatste even-

wel het technisch nut of de technische noodzaak van wijzigingen aan een

logo, dat pas drie jaar in gebruik is, niet aantoont, schendt hij op onrecht-

matige wijze het recht op integriteit van de schepper, ook al raakt hij niet aan

de essentieÈle en globale kenmerken van de originele creatie(479).

197. Alleen de auteur van een literair of artistiek werk heeft het recht de

reproductie ervan toe te staan. Wanneer een tijdschrift Ð i.c. de Journal des

TribunauxÐ een bijdrage, die reeds gepubliceerd is in de lopende jaargang,

nadien nogmaals, maar ditmaal zonder toelating van de auteurs, reproduceert

in een ,,Dossier''-nummer, wordt het vermogensrechtelijk bestanddeel van

het auteursrecht van de auteurs geschonden. Wanneer het tijdschrift daaren-

boven bij de reproductie het voetnotenapparaat weglaat, terwijl de noten vele

nuttige aanwijzingen en belangrijke nuanceringen inhouden die onlosmake-

lijk verbonden zijn met het corpus van de tekst, schendt het tevens het moreel

recht op integriteit van de auteurs en dient de staking van de verdeling van

het tijdschrift bevolen te worden. Zelfs de bewering dat de namaak gestopt

zou zijn door uitputting van de voorraad van de gewraakte publicatie ont-

neemt de auteurs niet hun belang met betrekking tot de vaststelling van de

namaak(480).

(478) Voorz. Brussel 5 augustus 1997, AM 1997, 290.

(479) Rb. Doornik 8 september 1997, AM 1998, 145.

(480) Voorz. Brussel 6 november 1995, AM 1996, 147.
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198. Zonder toelating van de fotograaf eÂeÂn van zijn foto's in gewijzigde

vorm gebruiken in modepubliciteit voor herenkleding schendt andermaal het

reproductierecht en de morele rechten op vaderschap en integriteit van de

fotograaf. De schending van het auteursrecht impliceert een fout die aanlei-

ding geeft tot schade, aldus de rechter. Men herinnere zich de uiteenzetting

hierboven betreffende het onderscheid in sanctionering van inbreuken op

persoonlijkheidsrechten (bewijs van gebrek aan toelating) en op de algemene

burgerlijke zorgvuldigheidsverplichting (bewijs van fout, schade en oorza-

kelijk verband)! De rechtbank te Brussel verantwoordt haar uitspraak met de

motivering dat de overtreding van de auteursrechtelijke voorschriften los-

staat van de goede of kwade trouw van de overtreder. Al zullen de specia-

listen van de onrechtmatige daad deze uitspraak begrijpen als een toepassing

van de onrechtmatige-daadsregel volgens welke de eenvoudige overtreding

van een wettelijk gebod of verbod het voor de toepassing van artikel 1382

B.W. vereiste schuldig gedrag uitmaakt, dan toch wordt in het aangehaalde

vonnis op geen enkele wijze aansluiting gezocht bij de burgerlijke onrecht-

matige daad. Integendeel draagt de rechter er wel zorg voor zijn beslissing te

verantwoorden met de vermelding dat het auteursrecht een objectief en

absoluut recht is(481).

Nog in deze zaak beslist de rechter dat de uitgever van de publicatie waarin

de advertentie opgenomen is medeaansprakelijk is, omdat hij de inhoud van

zijn publicaties niet geverifieerd heeft en niet gecontroleerd heeft of de

verschuldigde rechten waren voldaan. Daarbij is het zonder belang dat de

uitgever niet bij de conceptie van de publiciteit betrokken was. Daarmee stelt

de rechter het verweer van de uitgever terzijde dat hij op grond van artikel 25,

lid 2 G.W. niet kan aangesproken worden. De cascaderegel is nl. niet van

toepassing ten aanzien van fotografische reproducties, omdat zij geen opinie

uitdrukken en er dus geen sprake is van een persdelict(482).

199. Artikel 7, lid 2 Auteurswet bepaalt dat de morele auteursrechten na het

overlijden van de auteur uitgeoefend worden door zijn erfgenamen of legata-

rissen, tenzij de auteur daartoe een welbepaald persoon heeft aangewezen.

Er moet onderscheiden worden tussen de eigendom van het kunstwerk en de

auteursrechten dienaangaande. De stakingsrechter te Brussel oordeelt dat de

morele rechten (evenals de patrimoniale rechten), ongeacht de regels inzake

erfrechtelijke reserve, in onverdeeldheid toebehoren aan de erfgenamen, zelfs

wanneer zij onderling een bepaalde Ð ongelijke Ð verdeling van de kunst-

werken overeengekomen zijn en eÂeÂn van hen intussen zijn aandeel in de

kunstwerken heeft overgedragen aan een derde. Als rechtsopvolger van de

overleden kunstenaar behoudt iedere erfgenaam het recht om in eigen naam,

(481) Rb. Brussel 10 februari 1998 AM 1998, 363.

(482) Vgl. het boven besproken Antwerpen Kort ged. 8 februari 1999, A.J.T. 1998-99, 789,

noot D. VOORHOOF, ,,Boek in verband met zaak Dutroux na kortgeding uit de handel'' en AM

1999, 241, noot D. VOORHOOF.
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zonder tussenkomst van de co-titularissen, herstel te vorderen van de schending

van het auteursrecht(483).

200. Een auteur mag er met het oog op zijn overlijden toe beslissen de

uitoefening van de patrimoniale en morele auteursrechten betreffende zijn

oeuvre onderscheidenlijk over te dragen aan twee rechtspersonen. De stich-

ting, die gelast is met de uitoefening van de morele rechten, zet als het ware,

na het overlijden van de auteur, zijn artistieke persoonlijkheid verder en kan

er zich tegen verzetten dat zonder haar akkoord belangrijke wijzigingen

worden aangebracht aan diens werk. Wanneer m.n. op het achterplat en de

rug van de omslag van een album verkeerde identificatiegegevens worden

vermeld, worden de integriteit van het werk en de eerbied verschuldigd aan

de auteur hierdoor geschonden en kan in rechte worden opgetreden(484).

201. Wanneer een zanger Ð i.c. ging het om Jacques Brel Ð bij leven

beperkt toelating heeft gegeven voor de vertaling in het Russisch en de

vertolking in die taal van eÂeÂn van zijn onuitgegeven chansons mag een

vennootschap voor het beheer van auteursrechten Ð i.c. Sabam Ð deze

toelating na overlijden van de auteur niet uitbreiden. Dit recht behoort alleen

toe aan de rechtverkrijgenden van de auteur. Zoals boven kon vastgesteld

worden met betrekking tot de andere persoonlijkheidsrechten zijn toelatin-

gen inzake auteursrecht van strikte interpretatie. Als slechts toelating ge-

geven werd om het lied in het Russisch uit te brengen, mag dat niet ook in het

Frans. Als Sabam toelating gegeven heeft aan een producent van fonogram-

men om een welbepaald aantal exemplaren van een cd te vervaardigen, geldt

de toelating slechts voor die hoeveelheid. Dat het aantal zo specifiek beperkt

wordt, toont aan dat Sabam zich het recht voorbehoudt de toestemming niet

te hernieuwen. De producent, die, zonder een gebeurlijke hernieuwing af te

wachten, overgaat tot een nieuwe persing, handelt op eigen risico(485).

202. De ongeoorloofde namaak (met vervorming) van de cover van een

Kuifje-album als cover voor een nummer van het weekblad Humo houdt

zowel een schending in van het patrimoniaal reproductierecht van de auteur

als van zijn morele auteursrechten. Het verweer dat het een geval van parodie

of karikatuur betreft, waarvoor de auteur geen akkoord moet verlenen (artikel

21-22 Auteurswet) en dat de reproductie alleszins toegelaten wordt door het

recht op vrije meningsuiting en kritiek gewaarborgd door de artikelen 10 en

14 E.V.R.M., wordt afgewezen met de overweging dat de namaak duidelijk

publicitaire doeleinden dient. Citaten met het doel van kritiek of polemiek

(483) Voorz. Brussel 23 april 1998, AM 1999, 229; vgl. Gent 4 maart 1999, I.R. D.I. 1999, 169:

wanneer een kunstenaar in opdracht heeft gewerkt en de opdrachtgever eigenaar wordt van het

werk, behoudt de kunstenaar, als hij er geen afstand van heeft gedaan, de auteursrechten op het

werk.

(484) Rb. Brussel Kort ged. 17 oktober 1996, AM 1996, 430.

(485) Rb. Brussel Kort ged. 9 februari 1996, AM 1996, 413.
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moeten kort zijn en een integrale reproductie van een cover voldoet niet aan

die voorwaarde. De rechtbank oordeelt nog dat artikel 25, lid 2 G.W. (artikel

18, lid 2 oud) niet van toepassing is inzake namaak en dat de artikelen 10 en

14 E.V.R.M. geen afbreuk kunnen doen aan de in deze casus toepasselijke

voorschriften van de Auteurswet(486).

203. In een ander geschil verwijten de houders van de auteursrechten van

HergeÂ een onderneming zonder hun toelating reproducties uitgegeven en

verkocht te hebben van posters en postkaarten, die een bewerking zijn van

het werk van de striptekenaar. Verweerster roept artikel 22 § 1, 6
o
Auteurs-

wet in om te verantwoorden dat zij voor een parodie of pastiche geen

toelating behoeft. De rechtbank erkent dat er geen wettelijke definitie bestaat

van wat onder parodie moet verstaan worden. Uit de rechtsleer blijkt evenwel

dat, naast andere kenmerken, een parodie bij het publiek moet overkomen als

een zelfstandig origineel werk en de maker ervan niet enkel het inzicht mag

hebben de voordelen van de bekendheid van de auteur van het geparodieerde

werk naar zich toe te halen en diens publiek aan te haken. De bewuste kaarten

en posters ontlenen volgens de rechtbank aan het werk van HergeÂ te veel

klaarblijkelijke elementen om niet als verwarringstichtend beschouwd te

worden. Deze belangrijke overeenstemmingen maken dat het betwiste werk

onvoldoende origineel is om van de exceptie van de parodie te genieten. De

schending van het moreel auteursrecht is dus manifest(487).

204. Het onderscheid tussen, enerzijds, de schending van het moreel recht

op integriteit verbonden aan het werk, dat ertoe strekt via het respect voor de

integriteit van de creatie de eerbied voor de creatieve persoonlijkheid van de

auteur te waarborgen en anderzijds, buiten de context van de Auteurswet, de

schending van de eer en goede faam van een persoon, het weze een auteur, is

voor sommige rechtsonderhorigen, hun advocaten en hun rechters niet altijd

duidelijk. Wanneer men zich tot de rechter wendt, komt het er nochtans op

aan zijn rechtsgrond goed te kiezen, want in het eerste geval ligt die in

artikel 1 § 2 Auteurswet, in het tweede geval in artikel 1382 B.W. en de

herstelvoorwaarden zijn, zoals zopas in herinnering gebracht, niet gelijk-

lopend. Aldus heerste er enige verwarring in een geding aangespannen door

de R.T.B.F. tegen de vereniging, die de auteursrechtelijke belangen verde-

digde van twee nabestaanden van een fotograaf van wie de R.T.B.F. foto's

wou verwerken in een documentaire gewijd aan de omstreden levensloop van

laatstgenoemde Ð deze had tijdens Wereldoorlog II nl. gecollaboreerd. Als

blijkt dat de vereniging die voor de nabestaanden optreedt zich niet over

krenking van de integriteit van het werk beklaagt Ð de foto's waren

trouwens getrouw gereproduceerd geworden Ð maar over het feit dat de

documentaire de fotograaf in een slecht daglicht stelde, overweegt de rechter

(486) Rb. Brussel 8 oktober 1996, AM 1997, 71, verwijzende noot.

(487) Rb. Brussel 15 februari 1996, AM 1996, 319, noot L. VAN BUNNEN.
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dat het geheel van het oeuvre van de fotograaf zijn ambigue levenswandel

weerspiegelt en dat het, geplaatst in zijn historische context, quasi onver-

mijdelijk een niet zo gunstig beeld van de gewezen persoonlijkheid van de

overledene moet weerspiegelen. Zolang de eiser evenwel niet precies aan-

geeft op welke punten de film onterend zou zijn, is de eis onvoldoende

ondersteund om op grond van het moreel auteursrecht Ð de rechter verwart

hier weer Ð de uitzending van de documentaire te verbieden(488).

205. De morele rechten van de auteur of de aanspraken terzake van zijn

rechtsopvolgers kunnen in concurrentie komen met het eigendomsrecht van

de bezitter van het werk. Een afweging van belangen is dan geboden. Hoe-

zeer ook geijverd moet worden voor de bewaring van de integriteit van het

werk en de artistieke persoonlijkheid van zijn schepper, toch is het recht op

integriteit niet eeuwigdurend. De stakingsrechter te Namen lost in die zin het

geschil op tussen enerzijds de stad Namen en anderzijds de dochter van een

kunstschilder en haar echtgenoot en de V.Z.W. Vrienden van de kunst-

schilder. De stad had nl. een beeldend kunstwerk van de schilder, dat op

de muren van een plaatselijk zwembad was aangebracht, laten vervangen

door een nieuwe creatie, omdat het oorspronkelijk werk door de jaren heen

ernstige schade had opgelopen door de vochtig-warme omgeving en door de

chloordampen van het zwembadwater. De stad had er zorg voor gedragen

eerst advies te vragen aan de academie voor schone kunsten. Pas toen bleek

dat een restauratie uitzonderlijk kostelijk zou zijn, was tot vernietiging van

het originele schilderwerk beslist geworden. De voorzitter van de rechtbank

verklaart vooreerst de vordering onontvankelijk voorzover ze uitgaat van de

schoonzoon: als niet-familielid kan hij geen aanspraken laten gelden. De

dochter en de V.Z.W. hebben in beginsel wel de nodige hoedanigheid en het

vereiste belang bij het behoud van de integriteit van het werk. In zijn

belangenafweging legt de voorzitter het overwicht niettemin bij het eigen-

domsrecht van de stad Namen. De schending of de vernietiging van een

kunstwerk, dat zich in een openbare ruimte bevindt, moet nl. anders beoor-

deeld worden dan de schending of de vernietiging van een kunstwerk in een

priveÂ-ruimte. Wie een kunstwerk voor priveÂ-gebruik verwerft mag het om

persoonlijke redenen vernietigen; de vernietiging van een werk op een

openbare plaats kan als een schending van de integriteit ervan aangezien

worden als geen pertinente redenen voor de vernietiging bestaan. De voor-

zitter vindt dergelijke redenen in deze zaak wel, m.n. in het feit dat het niet

zeker was of de restauratie zou slagen, dat ze extreem duur was, dat de

vernietiging kaderde in de totale renovatie van het zwembad, dat de stad niet

over eÂeÂn dag ijs gegaan was door een deskundig advies te vragen en dat de

kunstenaar bij leven al had kunnen weten dat zijn werk schade zou onder-

(488) Rb. Brussel Kort ged. 17 december 1997, AM 1999, 227.
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vinden van zijn omgeving... een redelijk standpunt dat door de annotator van

de beslissing wordt bijgetreden(489).

III. Sancties in geval van persoonlijkheidskrenking

206. Zoals uit wat voorafgaat gebleken is, kan tegen persoonlijkheidskren-

kingen preventief en herstellend worden opgetreden.

207. In de voorwaarden van de artikelen 1 en 7 Antwoordrechtwet kan het

slachtoffer in de eerste plaats pogen het geleden nadeel weg te nemen of te

milderen door een recht tot antwoord in te dienen. Wanneer de uitoefening

van het recht tot antwoord de aansprakelijke niet tot excuses beweegt en hij

zijn standpunt nogmaals kracht bijzet in een naschrift of commentaar bij het

gepubliceerde antwoord, kan de rechter, die naderhand gevraagd wordt de

persoonlijkheidskrenking te beoordelen, beslissen dat het recht tot antwoord

de schade niet heeft kunnen herstellen en kan hij alsnog andere schade-

herstellende maatregelen bevelen zoals de betaling van een geldelijke scha-

devergoeding en de publicatie van de uitspraak(490).

Volgens het Hof van Beroep te Gent is een recht van antwoord op zichzelf

niet bedoeld als een herstel van schade, maar is het een suppletief, bijkomend

recht, waarvan onverminderd de andere rechtsmiddelen kan worden gebruik-

gemaakt(491).

208. Van de mogelijkheid om een verklaring van recht te bekomen, die ertoe

strekt de schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen (artikel 18,

lid 2 Ger. W.), wordt in BelgieÈ nauwelijks toepassing gemaakt. In de periode

waarop dit rechtspraakoverzicht betrekking heeft zijn er geen voorbeelden

van te vinden.

In eÂeÂn uitspraak van de rechtbank te Nijvel houdt de rechter er wel aan om

uitdrukkelijk zijn erkenning van de schending van het recht van de eiser uit te

spreken en daaraan herstelgevolg te hechten. De motivering betreffende de

geleden schade is echter hoogst tegenstrijdig. Na eerst vastgesteld te hebben

dat de verweerder wel degelijk een aquiliaanse fout begaan heeft door

onware informatie te verspreiden over een rijkswachter Ð waarbij al be-

denkingen rijzen want de rijkswachter werd na onderzoek dan toch maar

voor de aangehaalde feiten onder aanhoudingsmandaat gesteld Ð oordeelt

de rechter dat de krenking van de eer van eiser, waarvoor deze provisioneel

1 BEF schadevergoeding vordert, hoofdzakelijk veroorzaakt is door het

aanhoudingsmandaat en door de commentaar van de pers en de publieke

(489) Voorz. Rb. Namen 31 maart 2000, AM 2000, 427, Journ. proc. 2000, afl. 391, 23, noot

Ph. T.

(490) Rb. Brussel 22 november 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12449; Rb. Luik 21 mei 1997,

J.L.M.B. 1998, 814, noot M. NEVE, ,,Du poids des mots''; Rb. Luik 24 juni 1997, AM 1997, 319.

(491) Gent 3 maart 1995, R.W. 1996-97, 540, verwijzende noot, A.J.T. 1995-96, 255, noot

J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE; Gent 14 maart 1995, AM 1996, 159.
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opinie die daarop gevolgd is. Het litigieuze artikel is niet verantwoordelijk

voor de aanslag op eisers goede faam, aldus de rechter! Niettemin krijgt eiser

de gevraagde frank. Aan deze tegenspraak voegt de rechter dan nog de

ongerijmdheid toe dat eiser in zijn recht gekrenkt is en dat de rechterlijke

vaststelling van dit feit moet volstaan om de schade veroorzaakt door het

gewraakte artikel te herstellen(492).

209. Verboden tot verdere inbreuk, wanneer de schending van het persoon-

lijkheidsrecht of -belang aan de gang is en bevelen tot het nemen van

maatregelen, die de schade kunnen beperken of herstellen Ð b.v. inbeslag-

name van een publicatie, verbod van verspreiding, terugname van verspreide

exemplaren en inbewaringneming, schrapping van passages, onherkenbaar-

making van personen, publicatie van een rectificatief bericht... Ð worden

daarentegen zeer frequent uitgesproken(493).

210. Om de doeltreffendheid van deze maatregelen te verhogen wordt vaak

een dwangsom opgelegd.

Enkele voorbeelden van dwangsommen:

10.000 BEF per nummer van de gewraakte publicatie dat per dag in

omloop gebracht wordt(494)

500.000 BEF voor iedere nieuwe publicatie van de litigieuze foto(495)

1.000.000 BEF per vastgestelde overtreding van het verspreidingsver-

bod(496)

per in omloop gebracht exemplaar van het blad waarin

teruggenomen foto's van een model afgedrukt worden en

5.000.000 BEF per inbreuk op het verbod de naaktfoto's ter beschikking te

stellen van derden(497).

Soms wordt aan de toegestane dwangsom een maximum gesteld(498) of

wordt van het opleggen ervan afgezien b.v.:

(492) Rb. Nijvel 11 september 1997, AM 1998, 157.

(493) B.v. Rb. Brussel Kort ged. 14 mei 1997, Bijlage Mediaforum 1997-7/8, B108; Rb.

Brussel 12 maart 1996, J.L.M.B. 1996, 1015, AM 1996, 449, noot F. RINGELHEIM, Journ. proc.

1996, afl. 306, 26, noot F.J., T.B.B.R. 1997 (verkort), 130; Rb. Brussel Kort ged. 23 april 1999

(eerste zaak), J.L.M.B. 1999, 1072, A.J.T. 1999-00, 94, noot K. MARTENS, ,,De overheidsaan-

pak van het sekteprobleem: een stiefmoederlijke behandeling?''.

(494) Rb. Brussel Kort ged. 14 mei 1997, Bijlage Mediaforum 1997-7/8, B108; Rb. Gent Kort

ged. 27 oktober 1998, A.J.T. 1998-99, 354; Antwerpen Kort ged. 4 november 1999, R.W. 2000-

01, 1457, verwijzende noot en AM 2000, 89.

(495) Rb. Brussel 12 maart 1996, J.L.M.B. 1996, 1015, AM 1996, 449, noot F. RINGELHEIM,

Journ. Proc. 1996, afl. 306, 26, noot F.J., T.B.B.R. 1997 (verkort), 130.

(496) Rb. Namen Kort ged. 9 augustus 2000, J.L.M.B. 2000, 1182, noot F. JONGEN en

Mediaforum 2000, 322.

(497) Kh. Brussel 24 februari 1995, Ing.-Cons. 1995, 333, noot L. MULLER, ,,Le droit de

repentir-retrait''.

(498) Rb. Brussel 23 juni 1998, AM 2000, 96 en J.L.M.B. Sommaires 98/1587, J.L.M.B. 1999,

921: 5.000 BEF per dag met een maximum van 1.000.000 BEF.
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Ð omdat niet gevreesd moet worden dat de veroordeelde de beschikking in

kort geding, in afwachting van de uitspraak ten gronde, naast zich neer

zal leggen(499)

Ð omdat de beschikking in eerste aanleg, die uitvoerbaar was bij voorraad,

correct werd uitgevoerd en verwacht mag worden dat dezelfde proces-

houding in hoger beroep zal aangehouden worden(500)

Ð wegens de goede wil van verweerder om reeds de meerderheid van de

gewraakte exemplaren van de publicatie te vernietigen(501)

211. Naast het verbod en bevel worden vooral schadeloosstelling in de vorm

van een pecuniaire vergoeding voor morele en/of materieÈle schade en de

publicatie van de veroordeling uitgesproken.

Morele schade is er bij vaststelling van een inbreuk op een persoonlijkheids-

recht altijd, al was het maar omdat de overtreder, door niet de vereiste

toelating te bekomen, voorbijgegaan is aan de zelfbeschikkingsbevoegdheid

van het slachtoffer. De rechtbanken verlenen lang niet altijd inzicht in de

criteria, die zij hanteren ter begroting van de toegewezen morele schade-

vergoeding. Vaak komt het bedrag van de toegekende vergoeding vrij

arbitrair over. Of de aard van het geschonden belang, de gevolgen voor het

slachtoffer of de houding van de overtreder bepalend waren voor de omvang

van de schadevergoeding blijft veelal in het midden. Als elementen met

betrekking tot het laakbaar gedrag van de dader worden aangevoerd, strekken

zij er meestal enkel toe de inaanmerkingneming te verantwoorden van een

fout in de zin van artikel 1382 B.W. in die gevallen waar deze bepaling

bovenop de inbreuk op het persoonlijkheidsrecht kan worden toegepast.

Misschien legt juist het principieel karakter van de schade, die het gevolg

is van een rechtskrenking, dit onderscheid uit.

Inzake krenkingen van het persoonlijkheidsbelang ,,eer en goede faam'', die,

zoals boven aangegeven, geheel in het kader van artikel 1382 B.W. afge-

handeld worden, wordt in enkele Ð meestal recentere Ð uitspraken expli-

cieter ingegaan op de evaluatie van de schade(502). Vooral in de rechtszaken

aangespannen door leden van de rijkswacht, die belast waren met onder-

zoekingen naar aanleiding van de affaire-Dutroux, wordt veel zorg besteed

aan de evaluatie van de schadeclaim. Zo houdt de rechtbank te Brussel

rekening met de beroepshoedanigheid van het slachtoffer en het aanzien

dat aan zijn functie verbonden is, met de immense media-aandacht die de

zaak krijgt, de extreme betrokkenheid van het publiek en de nadelige weer-

(499) Brussel Kort ged. 21 december 1995, J.T. 1996, 47.

(500) Antwerpen Kort ged. 8 februari 1999, A.J.T. 1998-99, 789, noot D. VOORHOOF, ,,Boek in

verband met zaak Dutroux na kortgeding uit de handel'' en AM 1999, 241, noot D. VOORHOOF,

,,Interdiction de diffusion d'un livre sur l'affaire Dutroux. Censure illicite ou mesure neÂces-

saire?''.

(501) Rb. Brussel Kort ged. 23 oktober 1998, J.L.M.B. 1998, 1748, AM 1999, 100, A.J.T.

1998-99, 352.

(502) B.v. Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 132, noot.
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slag van de aantijgingen in het professioneel milieu en op het welzijn en de

gezondheid van het slachtoffer(503).

212. De toegekende bedragen voor morele schade, al dan niet ex aequo et

bono begroot in functie van eventuele materieÈle schade, varieÈren doorgaans

van eÂeÂn symbolische frank tot 500.000 BEF.

Voorbeelden:

1 BEF wegens betichting van fascistische praktijken(504)

wegens excessieve kritiek op de zangeres en de impressario

van een muziekgroep(505)

wegens schending van de eer van een bekend politicus, die

hiervoor 5.000.000 BEF schadevergoeding vorderde(506)

wegens ongecontroleerde berichtgeving over de rol van een

politicus in het Agusta-schandaal(507)

wegens schending van de nagedachtenis van een vermoord

politicus en van de eer van zijn familieleden(508)

wegens schending van de eer en goede faam van een ge-

meenteraadslid(509)

wegens onjuiste en beledigende berichtgeving waarbij de

genoemde politici in verband werden gebracht met de

Agusta-zaak(510)

wegens schending van de eer van een advocaat door onjuiste

berichtgeving over een rechtszaak waarin hij betrokken

was (511)

wegens schending van het recht van een dief om na tien jaar

vergeten te worden door het publiek(512)

20.000 BEF wegens schending van het recht op privacy(513)

(503) Rb. Brussel, 28 oktober 1999, AM 2000, 113, noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements

Bouffioux-Van Heeswyck et Brewaeys-DelieÁge'', 123; Rb. Brussel 16 november 1999, AM

2000, 117, noot S.-P. DE COSTER.

(504) Rb. Luik 21 mei 1997, J.L.M.B. 1998, 814, noot M. NEVE, ,,Du poids des mots''; Rb.

Namen 26 oktober 1995, J.L.M.B. 1998, 810, noot F.J.

(505) Rb. Brussel 8 februari 1995, J.T. 1995, 707.

(506) Voorz. Brussel 12 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 955, bibliografische noot D. VOORHOOF

(507) Rb. Brussel 13 september 1994, A.J.T. 1994-95, 128, verwijzende noot D. D'HOOGHE,

J.T. 1995, 9, R.W. 1994-95, 955.

(508) Rb. Brussel 12 maart 1996, J.L.M.B. 1996, 1015, AM 1996, 449, noot F. RINGELHEIM,

Journ. proc. 1996, afl. 306, 26, noot F.J., T.B.B.R. 1997 (verkort), 130.

(509) Rb. Dinant 14 december 1988 en Luik 27 juni 1995, J.L.M.B. 1996, 156.

(510) Rb. Brussel 22 november 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12450.

(511) Rb. Brussel 22 november 1994, R.G.A.R. 1995, nr. 12449.

(512) Rb. Namen 27 september 1999, AM 2000, 471.

(513) Rb. Luik 12 december 1997, J.L.M.B. 1998, 819.
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25.000 BEF wegens onrechtmatige berichtgeving over de leiders van een

satanische sekte, die hun een depressie heeft opgeleverd, ex

aequo et bono begroot bij gebrek aan voorlegging van stuk-

ken tot staving van de ingeroepen aanvullende medische

kosten(514)

50.000 BEF wegens publicatie van een privacyschendende foto van een

publiek persoon (ex aequo et bono)(515)

100.000 BEF wegens belediging van een modeontwerpster in een ro-

man(516)

250.000 BEF wegens het zonder medeweten en toestemming uitvoeren

van een hiv-test die achteraf positief bleek te zijn en tot

ontslag uit een dienstbetrekking heeft geleid(517)

wegens schending van het recht op afbeelding van een

privaat persoon (ex aequo et bono)(518)

wegens schending van de eer en goede naam van een relatief

publiek persoon(519)

500.000 BEF wegens schending van het recht op afbeelding en het recht

op privacy van een bekend onderzoeksrechter(520), maar in

hoger beroep herleid tot 1 BEF(521)

wegens schending van het recht op integriteit van een au-

teursrechtelijke creatie, m.n. de ongeoorloofde vervorming

van een logo(522).

213. Zoals men merkt wordt de schadevergoeding wegens schending van eer

en goede faam nog vaak tot eÂeÂn symbolische frank beperkt. Voor andere

persoonlijkheidsschendingen zijn de rechtscolleges royaler. Toch vertonen in

de recentste rechtspraak de morele schadevergoedingen inzake eer en goede

faam de neiging om te stijgen. De eisers deinzen er dan ook niet voor terug

(514) Rb. Charleroi 9 december 1998, AM 2000, 145 en J.L.M.B. Sommaires 99/97, J.L.M.B.

1999, 923.

(515) Rb. Brugge 27 juni 1994, R.W. 1994-95, 473.

(516) Rb. Antwerpen 21 december 2000, A.J.T. 2000-01, 557, R.W. 2000-01, 1460, verwij-

zende noot.

(517) Arbrb. Dendermonde 5 januari 1998, T. Gez. / Rev. Dr. SanteÂ 1998-99, 38, noot J. TER

HEERDT, ,,De geoorloofdheid van een ongevraagde hiv-test bij een aanstellingskeuring en de

gevolgen van een hiv-specifiek ontslag''.

(518) Gent 26 april 1996, R.W. 1999-00, 642.

(519) Rb. Brussel 23 juni 1998, AM 2000, 96 en J.L.M.B. Sommaires 98/1587, J.L.M.B. 1999,

921.

(520) Rb. Brussel 16 december 1997, Journ. proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. JONGEN, J.L.M.B.

1998, 204, AM 1998, 260.

(521) Brussel 5 februari 1999, Journ. proc. 1999, afl. 367, 26, noot F. JONGEN, AM 1999, 274,

noot F. RINGELHEIM.

(522) Rb. Doornik 8 september 1997, AM 1998, 145.
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miljoenenclaims in te dienen, maar worden door de rechtbanken voorlopig

wel weer met de voeten op de grond gezet(523).

Eens te meer moet vastgesteld worden dat persoonlijkheidskrenkingen van

onderzoekers van de Dutroux- en nevendossiers royaal getaxeerd worden.

Hier lopen de schadevergoedingen steeds in de honderdduizenden(524),

desgevallend forfaitair begroot in functie van het aantal verkochte nummers

van de litigieuze publicatie(525). Opmerkelijk is ook de schadevergoeding

ten bedrage van 750.000 BEF, die de veelgetergde onderzoeksrechter M.

DoutreÁwe toegewezen krijgt, wanneer zij, na een eerste maal een veroorde-

ling van een journalist wegens inmenging in haar priveÂ-leven bekomen te

hebben, voor een tweede maal de rechter aanspreekt, omdat de hoofdredac-

teur van het blad zich niet bij de veroordeling van zijn journalist wil

neerleggen en kritiek blijft spuien(526).

Meervoudige krenkingen, b.v. een schending van het vermoeden van on-

schuld gecombineerd met een inmenging in het priveÂ-leven en een schending

van het recht op afbeelding, die samen iemands eer en goede faam hebben

aangetast, worden soms toch maar door 1 BEF morele schadevergoeding

hersteld, b.v. als het slachtoffer zelf heeft geparticipeerd in de fout door

wegens zijn dubbelzinnig gedrag aanleiding te geven tot gerechtelijke ver-

volging. De fout van het slachtoffer wist die van de overtreder niet uit, maar

beõÈnvloedt wel het herstel(527).

In de rechtsleer worden karige herstelvergoedingen van de slachtoffers van

persdelicten niet goed ontvangen. Er wordt op gewezen dat intrusies door de

pers in de persoonlijke levenssfeer zodoende vrijwel niet meer gesanctio-

neerd worden. In het strafrecht geldt immers ook al een feitelijke straf-

feloosheid, gezien persdelicten, omdat zij door het Hof van Assisen moeten

behandeld worden (artikel 150 G.W.), in het recente verleden zo goed als

nooit meer vervolgd zijn geworden(528). In de toekomst zou hierin verande-

ring kunnen komen, vermits artikel 150 G.W. in zijn nieuwe libellering(529)

uitzondering maakt voor persdelicten geõÈnspireerd door racisme en xenofo-

(523) Rb. Brussel 2 april 1996, AM 1997, 314: 250.000 BEF; Rb. Brussel 6 april 2000, AM

2000, 462, noot F. JONGEN, Journ. proc. 2000, afl. 394, 29, noot: 300.000 BEF.

(524) B.v. 500.000 BEF ex aequo et bono voor louter morele schade in Rb. Brussel 28 oktober

1999, AM 2000, 113, noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements Bouffioux-Van Heeswyck et

Brewaeys-DelieÁge'', 123.

(525) A rato resp. van 1 BEF en 0,30 BEF per nummer naargelang de eiser, met een totaal

bedrag van resp. 990.000 BEF en 297.000 BEF: Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 117,

noot S.-P. DE COSTER.

(526) Rb. Brussel 23 december 1999, AM 2000, 138, verwijzende noot.

(527) Rb. Brussel 25 april 2000, AM 2000, 466, Journ. proc. 2000, afl. 406, 24, noot.

(528) J.-P. MASSON en N. MASSAGER, Droit des personnes. Chronique de jurisprudence 1994-

1998, Les dossiers du Journal des Tribunaux nr. 25, Brussel, Larcier, 2000, 23, nr. 12.

(529) Wijz. G.W. 7 mei 1999, B.S. 29 mei 1999, 19310.
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bie, die nu correctioneel afgehandeld kunnen worden(530). In ieder geval,

het huidig gebrek aan overtuigende sancties staat in schril contrast met de

grote winsten, die de media door middel van de inbreuk op iemands persoon-

lijke levenssfeer veelal weten te realiseren. In een streven naar een beter

evenwicht wordt dan ook met verlangen gekeken naar de regelingen inzake

exemplary of punitive damages, die in Angelsaksische rechtsstelsels bestaan

en die toelaten de overtreder te veroordelen tot een geldsom, die de vergoe-

ding van de werkelijke schade overstijgt, omdat men de schuldige daarmee

tevens beoogt te straffen en van nieuwe inbreuken af te houden(531). De

rechtbanken zijn er zich van bewust dat zij die weg voorlopig niet uit mogen,

maarÐ opnieuw in de nasleep vanDutrouxÐ leest men tussen de lijnen van

de uitspraken toch enige spijt als de rechtbank overweegt: ,,Attendu que si les

dommages-inteÂreÃts alloueÂs aÁ une victime d'atteinte aÁ son honorabiliteÂ ne

doivent pas punir l'auteur de l'atteinte, ceux-ci doivent cependant reÂparer le

dommage moral de la manieÁre la plus compeÁte'' en nadien een bijzonder

substantieÈle schadevergoeding toestaat(532).

214. Zelden geeft een rechtbank expliciet uiting aan de beperkte mogelijk-

heden die ze ter beschikking heeft om het slachtoffer van persoonlijkheids-

schade adequaat te vergoeden. De rechtbank te Luik doet dat wel in de

Martin-Schmitt-zaak. Schade van eer en goede faam is moeilijk herstelbaar.

Geld compenseert nooit het werkelijke morele lijden. De rechtbank verwijst

uitdrukkelijk naar het systeem van punitive damages dat hier onbekend is,

zodat het herstel essentieel in de openbare veroordeling van de foutieve

gedragingen van de schuldigen dient te liggen. Ons rechtssysteem springt

krenterig om met morele schade. De sommen die de rechtbanken toekennen

vormen geen echt herstel maar integreren zich in een systeem van morele,

sociale, economische, fiscale en andere waarden. De rechtbank tempert de

miljoenen-schade-eis van de eisers met de laconieke overweging: ,,Les

demandeurs ne perdront pas de vue que si les deÂfendeurs avaient froidement

assassineÂ l'un des leurs, les dommages qu'ils songeraient aÁ reÂclamer, compte

tenu de la jurisprudence habituelle, seraient bien moins eÂleveÂs que leurs

(530) Zie reeds Corr. 7 november 2000, AM 2000, 473 i.v.m. een publicatie die de genocide

tijdens Wereldoorlog II minimaliseert en rechtvaardigt; E. FRANCIS, ,,Bedenkingen bij de

`correctionalisering' van racistisch geõÈnspireerde drukpersmisdrijven'', R.W. 1999-00, 377-

394; V. OST, ,,Le raciste, le diffamateur et le nouvel article 150 de la Constitution'', AM 2000,

27-35.

(531) E. GULDIX en A. WYLLEMAN, ,,De positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten

in het Belgisch Privaatrecht'', Preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van

het recht van BelgieÈ en Nederland, T.P.R. 1999-00, 1654, nr. 44 en 1657, nr. 46.

(532) Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 117, noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements

Bouffioux-Van Heeswyck et Brewaeys-DelieÁge''; Rb. Brussel 23 december 1999, AM 2000,

138, verwijzende noot; Rb. Luik 21 september 1999, AM 2000, 155, noot F. JONGEN, Journ.

proc. 1999, afl. 384, 29; vgl. Rb. Brussel 10 februari 1998, AM 1998, 363 i.v.m. een schending

van morele en patrimoniale auteursrechten, waar de rechtbank een dissuasieve schadevergoe-

ding beoogt om te vermijden dat de schuldige de kosten-batenanalyse van zijn inbreuk maakt.
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actuelles revendications''. Uiteindelijk krijgen zij respectievelijk 75.000 BEF

en 1 BEF toegewezen(533).

215. Uitzonderlijk vragen en krijgen de naaste familieleden (echtgenoot,

kinderen) van de persoon, die in zijn eer en goede naam gekrenkt werd,

herstel van de afgeleide morele schade, die zij door de beschimping opge-

lopen hebben, ook al maakten zij zelf niet het voorwerp uit van de pers-

kritiek(534).

216. De verweerder in een geding wegens schending van de eer en goede

faam stelt vaak een tegeneis in wegens tergend en roekeloos geding, maar het

gebeurt bijna nooit dat deze eis wordt toegewezen(535).

217. Terloops weze opgemerkt dat, in de zeer specifieke context van het

belastingrecht, vergoedingen voor morele schade, die een werkgever uitkeert

aan zijn ontslagen werknemer, omdat deze laatste tengevolge van de omstan-

digheden waarin het ontslag heeft plaatsgehad gekrenkt werd in zijn eer en

goede faam, door de fiscale administratie steevast als een opzeggingsvergoe-

ding onderworpen aan de inkomstenbelasting worden gekwalificeerd. De

hoven en rechtbanken hebben beslist dat zulks slechts terecht is, indien uit

de feitelijke omstandigheden blijkt dat de werknemer daadwerkelijk schade

werd berokkend en de fout van de werkgever in de geldelijke afspraken tussen

partijen precies omschreven werd. De gelijktijdige onderhandeling van de

morele schadevergoeding en de eigenlijke opzeggingsvergoeding en, desge-

vallend, het gelijk bedrag en de gelijke betaling van beide vergoedingen zijn,

daarentegen, factoren, die de fiscale gelijkstelling van de morele schadever-

goeding met de opzeggingsvergoeding verantwoorden. De uitkering van een

forse vergoeding voor morele schade na een korte tewerkstellingsperiode in

samenhang met bijkomende elementen, zoals de erkenning van de werkgever

dat hij een vergissing begaan heeft toen hij de betrokkene om dringende reden

ontsloeg, de medische problemen waarmee deze laatste sedert zijn ontslag te

kampen heeft en de weerklank van het ontslag in de media, laten dan weer

uitschijnen dat de vergoeding geen verband houdt met de arbeidsprestatie en

een echte schadevergoeding is(536).

(533) Rb. Luik 15 december 1999, AM 2000, 160.

(534) Gent 30 september 1994, A.J.T. 1994-95, 220: 50.000 BEF voor de echtgenoot, 10.000

BEF voor ieder kind.

(535) EeÂn uitzondering: Rb. Brussel 8 juni 1999, Journ. proc. 1999, afl. 381, 25, noot

F. JONGEN.

(536) Brussel 15 januari 1998 (twee zaken) en Gent 5 maart 1998, A.F.T. 1998, 296,

commentaar K. VERHEIJEN, Fisc. Act. 1998, afl. 9, 1, 2 en 4, commentaar B. MARISCAL, Fisc.

Koer. 1998, 175, noot; Fiskoloog 1998, afl. 650, 2; J.D.F. 1998, 58.
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218. Al is de publicatie van een rechterlijke beslissing, die een inbreuk op de

persoonlijkheid veroordeelt, een veel gevraagde en veel toegestane maat-

regel(537), er zijn toch gevallen waarin zij geweigerd wordt, b.v.

Ð wegens de goede wil van verweerder om reeds de meerderheid van de

gewraakte exemplaren van de publicatie te vernietigen(538)

Ð omdat zij niet meer opportuun is twee jaar na publicatie van de privacy-

schendende foto(539)

Ð omdat de feiten van te lang terug dateren en de pers er destijds reeds over

bericht heeft(540)

Ð omdat de gerelateerde feiten tien jaar oud zijn en de publicatie de zaak

alleen maar opnieuw onder de aandacht van het publiek zou kunnen

brengen(541)

Ð omdat de feiten al wat gedateerd zijn en de eiser zich in het buitenland is

gaan vestigen(542).

Ð omdat de openbaarmaking van de uitspraak de publicatie in herinnering

zou brengen van de litigieuze foto, die betrekking heeft op een periode

die eiseres als afgesloten wil beschouwen(543).

Beducht voor de vindingrijkheid van de pers verbindt de rechtbank te Brussel

aan de veroordeling tot publicatie van de uitspraak de voorwaarde dat zij

integraal moet gebeuren zonder toevoeging of wijziging ,,qu'il s'agisse de

sous-titres, de ,,chapeau'', de ponctuation ou de caracteÁre''. Zij voegt eraan

toe dat het evenwel niet in haar bevoegdheid ligt de verweerders te verbieden

de uitspraak te becommentarieÈren, omdat een dergelijk verbod perscensuur

zou uitmaken(544). De praktijk wijst uit dat deze hypothese niet uit de lucht

gegrepen is. Journalisten, hoofdredacteurs en uitgevers reageren wel meer

tegen hun veroordeling met een nieuwe publicatie over hetzelfde slachtoffer,

(537) Rb. Luik 21 mei 1997, J.L.M.B. 1998, 814, noot M. NEVE, ,,Du poids des mots''; Rb.

Brussel 13 september 1994, A.J.T. 1994-95, 128, verwijzende noot D. D'HOOGHE, J.T. 1995, 9,

R.W. 1994-95, 955; Rb. Namen 26 oktober 1995, J.L.M.B. 1998, 810, noot F.J.; Rb. Brussel

16 december 1997, Journ. proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. JONGEN, J.L.M.B. 1998, 204, AM

1998, 260.

(538) Rb. Brussel Kort ged. 23 oktober 1998, J.L.M.B. 1998, 1748, A.J.T. 1998-99, 352.

(539) Rb. Brugge 27 juni 1994, R.W. 1994-95, 473.

(540) Luik 27 juni 1995, J.L.M.B. 1996, (156) 160; Rb. Namen 27 september 1999, AM 2000,

471.

(541) Rb. Brussel 6 april 2000, AM 2000, 462, noot F. JONGEN, Journ. proc. 2000, afl. 394, 29,

noot; vgl. Gent 14 maart 1995, AM 1996, 159.

(542) Rb. Brussel 25 april 2000, AM 2000, 466, Journ. proc. 2000, afl. 406, 24, noot.

(543) Rb. Brussel 20 februari 1996, AM 1998, 259.

(544) Rb. Brussel 28 oktober 1999, AM 113, noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements Bouf-

fioux-Van Heeswyck et Brewaeys-DelieÁge'', 123; vgl. Rb. Luik 15 december 1999, AM 2000,

160 i.v.m. een eis om de publicatie van nieuwe eerrovende artikels en foto's van de eisers te

verbieden.
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dat dan opnieuw de weg naar de rechtbank vindt en desgevallend opnieuw

zijn gelijk haalt(545).

De verplichting voor de veroordeelde om tot publicatie over te gaan kan aan

een termijn en een dwangsom worden gekoppeld in geval van vertra-

ging(546).

In bepaalde gevallen wordt slechts de publicatie van bepaalde delen van het

vonnis toegestaan(547) of stelt de rechter zelf de tekst van een te publiceren

bericht op(548). Wat dit laatste betreft oordeelt de kortgedingrechter te

Brussel, in een zaak waarin hij van oordeel is niet te kunnen ingaan op het

gevorderde verspreidingsverbod, dat hij de verweerder evenmin kan veroor-

delen tot de publicatie van een rectificerend bericht waaruit de uitdrukkelijke

herroeping blijkt van gepubliceerde en volgens eiser onware informatie, als

de eiser terzake geen concrete tekst voorstelt. De rechter meent het bericht

zelf niet te kunnen redigeren, omdat de eerbied voor de rechten van de

verdediging vereist dat de tegenpartij zich kan verdedigen op alle elementen

van de vordering inclusief de formulering van het petitum(549).

De rechter te Hasselt bestrijdt de visie als zou een rectificerend bericht, in een

geschil waar de verweerder toegeeft per vergissing foute informatie aangaande

eiser verspreid te hebben, een verkapte vorm van antwoordrecht zijn. Omdat

eiser dus geen antwoord vordert maar een rechtzetting moet hij de tekst ervan

niet voorleggen en kan volstaan worden met de opdracht aan partijen om in

gemeen overleg de tekst van de rechtzetting op te stellen. De rechter bepaalt

nauwkeurig waar, wanneer en hoe de rectificatie dient gepubliceerd te worden.

In casu stelt de annotator van de beschikking de retorische vraag of de

kortgedingrechter niet wat veel hooi op de vork neemt door zich bevoegd te

achten om een periodiek geschrift te verplichten een rechtzetting te publiceren

buiten de modaliteiten van de Antwoordrechtwet om(550).

Als de verweerder uit zichzelf reeds een rectificerend bericht geplaatst heeft,

is het toch nog mogelijk dat de rechter oordeelt dat daardoor niet alle lezers

die van de foute berichtgeving hebben kennisgenomen bereikt zijn geworden

en kan hij hiermee rekening houden bij de begroting van het bedrag van de

schadevergoeding waartoe hij de verweerder veroordeelt(551).

(545) Rb. Brussel 23 december 1999, AM 2000, 138, verwijzende noot, inzake wijlen onder-

zoeksrechter M. DoutreÁwe.

(546) Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 117, noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements

Bouffioux-Van Heeswyck et Brewaeys-DelieÁge''.

(547) Voorz. Brussel 12 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 955, bibliografische noot D. VOORHOOF.

(548) Brussel 14 september 1999, AM 2000, 92.

(549) Rb. Brussel 9 januari 1997, AM 1997, 197.

(550) Rb. Hasselt Kort ged. 13 januari 1997, AM 1997, 316, noot D. VOORHOOF, ,,Versprei-

dingsverbod van weekblad en ,,correctierecht via kort geding''.

(551) Rb. Brussel 2 april 1996 AM 1997, 314.
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Uitzonderlijk wordt de publicatie van de uitspraak ook bevolen als de partij,

die zich over de schending van haar persoonlijkheid heeft beklaagd, wordt

afgewezen(552).

De publicatie van de uitspraak is maar zinvol in de media van het land waar de

schade werd geleden, niet daar waar de overtreder geopereerd heeft en ver-

volgd wordt(553).

Publicatie van de uitspraak in de audiovisuele pers Ð voorlezing van de

uitspraak onder de hoofding ,,gerechtelijk herstel'' b.v. Ð behoort tot de

mogelijkheden, maar wordt zelden bevolen(554).

219. Ten slotte beveelt een rechter al wel eens een zeer specifieke en

originele herstelmaatregel, die dan ingegeven is door de wijze waarop de

verweerder zijn kritiek vorm gegeven heeft. Op de publicatie van een artikel,

waarin de lezers opgeroepen werden om telefonisch via een gratis lezerslijn

of schriftelijk te reageren op de oproep tot boycot van een touroperator Ð

weze het i.c. per vergissing de verkeerde Ð veroordeelt de rechter de

verweerder om de lijn te blijven bemannen gedurende minstens eÂeÂn maand

en de gebeurlijke bellers, faxverzenders en briefschrijvers in te lichten

omtrent de begane vergissing, haar recht te zetten op een wijze die de eiser

voorafgaandelijk heeft goedgekeurd en aan wie erom verzoekt een kopie van

een rectificatiebericht te sturen, dit alles op straffe van een dwangsom van

1.000.000 BEF per dag vertraging of inbreuk(555).

IV. Pers en persoonlijkheidsrechten de lege ferenda

220. Het recht tot antwoord geeft niet altijd afdoend herstel bij schending

van de persoonlijkheid. De regeling m.b.t. het antwoord in de geschreven

pers is verouderd vergeleken bij die m.b.t. de audio-visuele pers en de totale

regeling is weinig geschikt bij vernoemingen via het Internet(556). Op

4 maart 1999 werd door de toenmalige Minister van Justitie een dubbel

wijzigingsontwerp ter vervanging van de Wet van 23 juni 1961 voorge-

(552) Luik 13 september 1996, J.L.M.B. 1998, 806, in casu, voorzover uit het arrest af te

leiden, klaarblijkelijk op eigen gezag van het Hof, maar in de bijzondere omstandigheid dat de

geõÈntimeerden op eigen initiatief het vonnis a quo hadden laten publiceren en de rechters in

hoger beroep met de publicatie van het hervormend arrest de situatie in het belang van

appellanten hoopten recht te zetten.

(553) Trib. Gr. Inst. Parijs Kort ged. 14 en 22 september 1995, J.T. 1996, 194, noot

A. STROWEL, ,,DeÂmeÂleÂs judiciaires autour d',,Une paix royale'' de Pierre Mertens'', Journ.

proc. 1995, afl. 288, 27, noot A. BERENBOOM, ,,Commentaire de l'affaire 'Une Paix Royale'''

en S. DUFRENE, ,,Pierre Mertens, les Princes, l'autoriteÂ de chose jugeÂe et la liberteÂ d'expres-

sion'', Journ. proc. 1995, afl. 289, 29, Parijs Kort ged. 17 december 1996, J.T. 1997, 372 en

Trib. Gr. Inst. Parijs 26 maart 1997, noot D. VOORHOOF, ,,De osmose tussen fictie en realiteit:

een onrechtmatig literair proceÂdeÂ?''.

(554) Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 117, noot S.-P. DE COSTER, ,,Les jugements

Bouffioux-Van Heeswyck et Brewaeys-DelieÁge''.

(555) Rb. Hasselt Kort ged. 13 januari 1997, AM 1997, 316.

(556) T. VERBIEST, ,,La presse eÂlectronique'', AM 2000, 69-79.
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steld(557), dat niet meer besproken raakte wegens de ontbinding van het

parlement, maar nadien opnieuw in beide kamers werd ingediend(558).

Ook de publicatie in de pers van het vonnis van veroordeling, schenkt vaak

geen voldoening, omdat de polemiek er opnieuw door aangezwengeld wordt.

De afhandeling van het geschil voor een burgerlijke rechtbank vraagt tijd. De

uitvoerbaarheid bij voorraad van de uitspraak wordt niet altijd toege-

staan(559) en heeft, zelfs als dat wel het geval is, niet noodzakelijk nog

nuttig effect.

Een beroep op het kort geding kan een beter resultaat geven, maar wordt

gekortwiekt door de beperkingen eigen aan het kort geding: er moet hoog-

dringendheid zijn en er kunnen alleen voorlopige maatregelen worden ge-

troffen. Sommigen vinden in de samenlezing van de artikelen 25 G.W. en 10

E.V.R.M. argumenten om te stellen dat de kortgedingrechter eenvoudigweg

niet gerechtigd is een publicatie- of verspreidingsverbod betreffende pers-

bijdragen uit te spreken: als hij dit doet vooraleer de inhoud van de publicatie

bekend is, schendt hij artikel 25, lid 1 G.W., nadien komt hij in conflict met

de regels van het kort geding en miskent hij de noodzakelijkheidsvoorwaarde

van artikel 10, 2 E.V.R.M.(560).

In een poging om deze tekortkomingen van het systeem enigszins te verhelpen

wordt voorgesteld om, naar Frans voorbeeld, een ,,kort-geding-eerroof'' (,,reÂ-

feÂreÂ-diffamation'') in te voeren, i.e. een procedure ten gronde voor de voor-

zitter van de rechtbank van eerste aanleg, die verloopt volgens de vormen van

het kort geding, zoals de wetgever deze reeds heeft ingesteldm.b.t. het recht tot

antwoord in periodieke audiovisuele uitzendingen(561).

Een ander voorstel strekt ertoe een interpretatieve wet m.b.t. artikel 18 G.W.

uit te vaardigen, die de toegang tot de kortgedingrechter afsluit(562).

(557) Parl. St. Kamer 1998-99, nrs. 2034/1 en 2035/1.

(558) Parl. St. Senaat, 3 december 1999, nr. 2-234/1 en Parl. St. Kamer, 17 december 1999,

nr. 325/1; zie de bespreking van F. JONGEN, ,,L'indispensable reÂforme du droit de reÂponse'', AM

2000, 167-169.

(559) B.v. Voorz. Brussel 12 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 955, bibliografische noot

D. VOORHOOF.

(560) D. DE PRINS, ,,De burgerlijke rechter en de persvrijheid'', R.W. 2000-01, 1451;

D. VOORHOOF, ,,De relatie media en justitie vanuit het perspectief van de persvrijheid en de

vrijheid van expressie en informatie'' in Justitie en media/Justice et meÂdias: drie pre-adviezen

op vraag van de Minister van Justitie, Referaten van het colloquium georganiseerd door de

Senaatscommissie voor de Justitie, 7-9 december 1995, Brussel, Belgisch Staatsblad, 1995, 47,

nr. 4.4.

(561) P. LAMBERT en L. MULLER, ,,Pour un reÂfeÂreÂ-diffamation'', J.T. 1995, 817-818.

(562) D. VOORHOOF, ,,De relatie media en justitie vanuit het perspectief van de persvrijheid en

de vrijheid van expressie en informatie'', l.c., 47-48, nr. 4.4.

TPR 2001 1709



AFDELING III

DE JURIDISCHE STAAT VAN DE PERSOON

(Auteur: G. BAETEMAN)

I. Algemeen

221. Het vrije verkeer van personen in de Europese Unie is niet mogelijk

zonder overlegging van documenten m.b.t. de staat van personen, die meestal

uitgaan van de staat van herkomst van de betrokkene. Daaruit volgt dat de

overheden van een lid-staat van de Unie de getuigschriften en akten m.b.t. de

staat van een persoon, zoals een verbeterend getuigschrift van een geboor-

teakte, afgeleverd door de bevoegde overheid van de andere lid-staten

moeten erkennen, behoudens wanneer aan de juistheid ervan getwijfeld

wordt op grond van ernstige concrete aanwijzigingen van het voorliggend

geval(563).

Een vonnis m.b.t. de staat van de persoon heeft ook het gezag van rechterlijk

gewijsde tegenover derden op grond van de ondeelbaarheid van de staat van

de persoon. Een vonnis van scheiding van tafel en bed betreft de staat van de

persoon, maar niet een vonnis betreffende de vereffening-verdeling dat erop

aansluit(564).

Een vonnis dat met toepassing van artikel 487bis B.W. een persoon in staat

van verlengde minderjarigheid plaatst, is een vonnis dat de staat van de

betrokken persoon wijzigt en dat een volstrekt gezag van rechterlijk gewijsde

heeft. Dat gezag geldt ook t.a.v. de motivering die er de noodzakelijke

grondslag van is, meer bepaald de vaststelling van de ernstige geestelijke

achterlijkheid van betrokkene t.a.v. de toepassing van artikel 1386bis

B.W.(565).

In een arrest van 11 december 1995 bevestigt het Hof van Cassatie dat de

regelmatig gewezen vonnissen van buitenlandse rechtbanken betreffende de

staat van de personen in BelgieÈ gevolg hebben zonder enige uitvoerbaarver-

klaring. Ze worden echter beschouwd als regelmatig gewezen als ze aan de in

artikel 570 Ger.W. vastgestelde vereisten voldoen. De eerbiediging van het

recht van verdediging is eÂeÂn van de vereisten en daaraan is niet voldaan,

wanneer het arrest vaststelt dat de verstoten echtgenote tijdens de rechtsple-

ging noch opgeroepen noch gehoord werd(566).

Wanneer een vreemde rechtbank de echtscheiding tussen twee staatsburgers

van dat land uitspreekt, aanvaardt ze meteen impliciet dat het oorspronkelijk

huwelijk rechtsgeldig tot stand gekomen is, waaruit dan bij weeromstuit

volgt dat de vordering tot nietigheid van het huwelijk op grond van veinzing

(563) Hof van Justitie 2 december 1997, Rev.trim.dr.fam. 1999, 247.

(564) Cass. 20 juni 1996, Pas. 1996, I, 667; Arr.Cass. 1996, 619.

(565) Luik 24 maart 1995, Pas. 1995, II, 8.

(566) Pas. 1995, I, 1136, n.; Arr.Cass. 1995, 1101; R.W. 1995-96, 1339, Rev.trim.dr.fam.

1996, 165.
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voor de Belgische rechtbank, uit hoofde van het gezag van rechterlijk ge-

wijsde niet kan ingesteld worden, zodat ze niet gegrond is(567).

Een in het buitenland uitgesproken vonnis van echtscheiding kan onder de

voorwaarden bepaald bij de wet van 14 juni 1966 betreffende sommige

buiten het Rijk gemaakte akten van de burgerlijke stand in de archieven

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden neergelegd. De neerleg-

ging heeft niet alleen een bewarende uitwerking: desgevallend kan zij de

overschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand ver-

vangen(568).

II. De ambtenaar van de burgerlijke stand

222. De ondertekening van de akte van de burgerlijke stand Ð i.c. op de

huwelijksakte Ð is vanzelfsprekend: de ontstentenis ervan heeft de nietig-

heid van de akte tot gevolg(569).

Elke vergissing heeft niet de nietigheid van de akte tot gevolg, maar wel

desgevallend de verbetering van de akte bij vonnis. Zelf mag de ambtenaar

van de burgerlijke stand de door hem verleden akten niet wijzigen(570).

Wanneer in een geboorteakte een kind erkend wordt door zijn vader, die

alsdan nog gehuwd is met een andere vrouw dan zijn moeder, dan moet

vastgesteld worden dat zulks gebeurt onder schorsende voorwaarde van

homologatie door de rechtbank van eerste aanleg: de ontstentenis van die

vermelding heeft niet de nietigheid van de akte van erkenning, en vanzelf-

sprekend ook niet die van de erkenning zelf tot gevolg; er moet wel een

verbetering van de geboorteakte gebeuren(571).

De actieve rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand bij het opstellen van

de akten van de burgerlijke stand die tot voor enkele jaren praetoriaans werd

aanvaard, werd door recente wetgevingen bevestigd en uitgebreid. De hierna

verder besproken regelingen i.v.m. de akten van aangifte van huwelijk en

m.b.t. het nagaan door hem of voldaan is aan de hoedanigheden en voor-

waarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, zoals nu geregeld na de

wijzigingen ingevoegd door de wet van 4 mei 1999 zijn zeer duidelijk(572).

III. De akten van de burgerlijke stand

A. DE ONTBREKENDE AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND

223. De akten van de burgerlijke stand betreffen de vaststelling van be-

paalde gegevens omtrent de burgerlijke staat van een persoon (geboorte,

(567) Rb. Brussel 8 maart 1995, Rev.trim.dr.fam. 1996, 60.

(568) Rb. Brussel 9 oktober 1996, Div.Act. 1997, 62.

(569) Rb. Hoei 20 september 1994, 176, J.L.M.B. 1994, noot V. BASTIEN.

(570) Rb. Charleroi 16 december 1993, J.L.M.B. 1994, 105.

(571) Luik 14 februari 1995, Rev.trim.dr.fam. 1995, 659.

(572) Zie onderscheidenlijk nr. 284 en nr. 287 e.v.
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huwelijk, echtscheiding en overlijden). Door omstandigheden kan het soms

moeilijk of onmogelijk zijn een bepaalde akte daaromtrent over te leggen.

M.b.t. bepaalde akten wordt een bijzondere oplossing vastgesteld: zo voor

het huwelijk kan de akte van geboorte die moet overgelegd worden vervan-

gen worden door een akte van bekendheid, die dan zelf nog kan vervangen

worden door beeÈdigde verklaring voor de rechtbank (artikel 70-72bis B.W.).

Luidens het door artikel 2 van de wet van 1 maart 2000 gewijzigde artikel 5

WBN kunnen personen die in de onmogelijkheid verkeren zich een akte van

geboorte verschaffen, in het kader van procedures tot verwerving van de

Belgische nationaliteit een gelijkwaardig document overleggen afgegeven

door de diplomatieke of consulaire overheden of nog in geval van onmoge-

lijkheid of zware moeilijkheden om zich voornoemd document te verschaf-

fen, kunnen zij de akte van geboorte vervangen door een akte van bekend-

heid, afgegeven door de vrederechter van de hoofdverblijfplaats.

,,In de akte van bekendheid verklaren twee getuigen, van het mannelijke of

vrouwelijke geslacht, bloedverwanten of geen bloedverwanten, de voorna-

men, de naam, het beroep en de woonplaats van de belanghebbende en die

van zijn ouders, indien deze bekend zijn, de plaats en, zo mogelijk, het

tijdstip van zijn geboorte en de redenen die beletten de akte van geboorte

over te leggen. De getuigen tekenen met de vrederechter de akte van

bekendheid en, indien er getuigen zijn die niet in staat zijn te tekenen of

niet kunnen tekenen wordt dit vermeld (artikel 5 § 2 WBN). De akte van

bekendheid wordt vertoond aan de rechtbank van eerste aanleg van het

rechtsgebied die ze, na de procureur des Konings gehoord te hebben, haar

een homologatie verleent of weigert, naargelang ze oordeelt dat de verkla-

ringen van de getuigen en de redenen die het overleggen van de akte van

geboorte beletten, al dan niet voldoende zijn (artikel 5 § 3 WBN). Indien de

belanghebbende in de onmogelijkheid verkeert, zich zodanige akte van

bekendheid te verschaffen kan die akte, met verlof van de rechtbank, op

verzoekschrift verleend, het openbaar ministerie gehoord, vervangen worden

door een beeÈdigde verklaring van de belanghebbende zelf'' (artikel 5 § 4

WBN).

Dit is dus de herneming m.b.t. de procedures van verwerving van de Bel-

gische nationaliteit van de algemene regeling van de vervanging van de

geboorteakte opgenomen in de artikelen 70-72bis B.W.

Meer algemeen wordt in artikel 64 B.W., zoals gewijzigd door de wet van

4 mei 1999(573), m.b.t. de documenten die moeten overgelegd worden bij de

aangifte van een huwelijk, bepaald dat ,,ieder ander authentiek stuk'' (kan

worden voorgelegd) ,,waaruit blijkt dat in hoofde van de betrokkene is

voldaan van de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk te mogen

aangaan''.

(573) B.S. 1 juli 1999.
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Deze oplossing zou best uitgebreid worden tot alle gevallen waarin een

vereiste officieÈle authentieke akte van de burgerlijke stand niet kan over-

gelegd worden of nog zou dan een vervangend vonnis kunnen aanvaard

worden(574).

B. DE GEBOORTEAKTE

224. De toebedeling van de naam wordt bepaald overeenkomstig de natio-

nale wet. Wanneer nu, in tegenstrijd met de toepasselijke Franse wet, ten

onrechte de naam van een man als vader vermeld werd, moet de geboorteakte

verbeterd worden(575).

Een vonnis van homologatie van een adoptie wordt overgeschreven in de

registers van de burgerlijke stand, en volgens de adoptanten werd daarbij een

vergissing begaan in de vermelding van het geboortejaar van de geadop-

teerde. De adoptanten vorderen het opstellen van een geboorteakte en de

verbetering van de gegevens opgenomen in het bestuurlijk document dat de

geboorteakte vervangt. De rechtbank beveelt de verbetering van de akte van

overschrijving van het homologatievonnis. De procureur des Konings stelt in

zijn akte van beroep dat er geen grond is voor die verbetering omdat de

ambtenaar van de burgerlijke stand het homologatievonnis juist heeft over-

geschreven. Mede op grond van aangebrachte medicale gegevens, aanvaardt

het Hof van Beroep van Luik dat de geboortedatum niet juist is, en, dat met

toepassing van artikel 46 B.W. de geboortedatum mag verbeterd worden.

Terecht stelt J.P. Masson(576) de vraag: in welke akte wordt die verbetering

doorgevoerd. Bij ontstentenis van nadere gegevens in de gepubliceerde tekst

mag aangenomen worden dat dit alleen kan in de akte van overschrijving. De

toepassing van artikel 46 B.W. is betwistbaar: hoe kan ervan uitgegaan

worden dat er geen registers bestaan of dat ze verloren zijn gegaan en hoe

kunnen geneeskundige gegevens gelijkgesteld worden met registers en pa-

pieren, afkomstig van overleden ouders(577)?

Door de wet van 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene wettelijke

bepalingen inzake de voogdij over minderjarigen(578) wordt artikel 50 B.W.

m.b.t. de geboorteakte of rechterlijke beslissingen inzake afstamming gewij-

zigd in die zin dat de kennisgeving van de daaruitvolgende wijzigingen

medegedeeld worden binnen de drie dagen aan de vrederechter van de

woonplaats van het kind in de zin van artikel 36 Ger.W. Ð inschrijving in

(574) B.v. een vonnis dat de vereiste geboorteakte bij een adoptie vervangt. (Gent 1 februari

1996, T.G.R. 1996, 75). In deze zin: A.Ch. VAN GYSEL. ,,Examen de jurisprudence (1991-1996)

Les Personnes'', R.C.J.B. 1998, 440-442, nr. 6.

(575) Rb. Aarlen 19 december 1997, Rev.trim.dr.fam. 1999, 594.

(576) J.P. MASSON en N. MASSAGER, Droit des personnes. Chronique de Jurisprudence 1994-

1998. Les dossiers du J.T., n
o
25, Brussel, Larcier, 2000, 47, nr. 37.

(577) A.Ch. VAN GYSEL, op cit. R.C.J.B. 1998, 441, nr. 6, Luik 11 april 1995, J.L.M.B. 1996,

953.

(578) B.S. 31 mei 2001, tweede uitgave.
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het bevolkingsregister Ð of bij gebreke daaraan aan die van de verblijfplaats

van de minderjarige (gewijzigd artikel 390 B.W.)

C. DE AKTE VAN AANGIFTE EN DE AKTE VAN HUWELIJK

1. De akte van aangifte van het voorgenomen huwelijk

a . A l g emeen

225. De vroegere verouderde afkondiging door aanplakking aan het ge-

meentehuis(579) werd vervangen door een regeling van aangifte van het

voorgenomen huwelijk opgenomen in het door de wet van 4 mei 1999

gewijzigde artikel 63 en door het ingevoegde nieuwe artikel 64 B.W.,

regeling die van toepassing is sedert 1 januari 2000.

Deze nieuwe regeling is tevens afgestemd op de mogelijke toepasbaarheid

t.a.v. vreemdelingen en ze leunt aan bij de administratiefrechtelijke organi-

satie van de bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregisters.

b . De b evo egd e amb t e n a a r v a n de bu r g e r l i j k e s t a n d

226. Zij die een huwelijk willen aangaan moeten daarvan onder voorlegging

van de in artikel 64 B.W. bedoelde documenten, aangifte doen bij de ambte-

naar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande

echtgenoten zijn inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtre-

gister heeft op de dag van de opmaak van de akte van aangifte (artikel 63 § 1,

eerste lid B.W.). Bij ontstentenis van dergelijke inschrijving of bij niet

overeenstemming van de actuele verblijfplaats met deze inschrijving en dit

om gegronde redenen gebeurt die aangifte bij de ambtenaar van de burger-

lijke stand van de actuele verblijfplaats van een van de aanstaande echtge-

noten (artikel 63 § 1, tweede lid B.W.). Voor Belgen die in het buitenland

verblijven, niet ingeschreven in het bevolkingsregister worden volgende

mogelijkheden opengesteld: de aangifte kan gebeuren bij de ambtenaar

van de burgerlijke stand van de gemeente:

1. van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wacht-

register van een van de aanstaande echtgenoten

2. waar een bloedverwant tot en met de tweede graad Ð ouders, broers of

zusters Ð van een van de aanstaande echtgenoten zijn inschrijving heeft

op de datum van de opmaak van de akte

3. van de geboorteplaats van een van de aanstaande echtgenoten

4. of bij ontstentenis van al die mogelijkheden bij de ambtenaar van de

burgerlijke stand van Brussel.

(579) Zie daarover o.m. G. BAETEMAN. Overzicht van het personen- en gezinsrecht, 4
o
Dr.

1993, 345-346, nr. 567-571.
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c . De a ang i f t e z e l f

227. De aangifte van het voorgenomen huwelijk wordt gedaan door eÂeÂn der

aanstaande echtgenoten of door beiden.

Van deze aangifte wordt een akte opgemaakt, die ingeschreven wordt in een

enkel register dat genummerd en geparafeerd wordt zoals bedoeld in artikel

41 B.W. en dat op het einde van het jaar neergelegd wordt op de griffie van

de rechtbank van eerste aanleg (artikel 63 § 2 B.W.).

d . De ov e r t e l e g g en do cumen t e n ( a r t i k e l 6 4 B .W . )

228. Bij de aangifte werden een aantal documenten betreffende ieder van de

aanstaande echtgenoten voorgelegd die samen het dossier m.b.t. het voorge-

nomen huwelijk vormen. Die documenten zijn:

1
o
een eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte. Desgeval-

lend wordt ten deze de reeds vermelde regeling van de artikelen 70-72bis

BW. toegepast(580)

2
o
een bewijs van identiteit

3
o
een bewijs van nationaliteit

4
o
een bewijs van ongehuwde staat en in voorkomend geval een bewijs van

de ontbinding of van nietigverklaring van de vorige huwelijken

5
o
een bewijs van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wacht-

register of van actuele verblijfplaats

6
o
in voorkomend geval, een gelegaliseerd schriftelijk bewijs van instem-

ming met het voorgenomen huwelijk van de bij de aangifte afwezige

aanstaande echtgenoot

7
o
alle andere authentieke stukken waaruit blijkt dat voldaan is aan de

wettelijke voorwaarden.

e . Meded e l i n g v an d e ak t e v an a ang i f t e

229. Indien een van de aanstaande echtgenoten of beiden op de dag van de

opmaak van de akte hun inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of

wachtregister of hun actuele verblijfplaats niet hebben binnen de gemeente,

zendt de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt

onmiddellijk een afschrift van de akte aan de ambtenaar van de burgerlijke

stand van de gemeente van inschrijving in eÂeÂn van die registers of van de

actuele verblijfplaats van de betrokken echtgeno(o)(t)(en) (artikel 63 § 3,

eerste lid B.W.).

Die ambtenaar gaat, bij ontvangst van die kennisgeving, na of er enig

huwelijksbeletsel is en in voorkomend geval meldt hij zulks binnen de tien

dagen na ontvangst van de kennisgeving aan de ambtenaar van de burgerlijke

stand die de akte van aangifte heeft opgemaakt.

(580) Zie nr. 223.
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Zowel de huwelijksaangifte als de mededeling ervan moeten het mogelijk

maken na te gaan of er geen huwelijksbeletselen zijn. Daarom mag dat

voorgenomen huwelijk niet voltrokken worden voÂoÂr de veertiende dag na

de dag waarop de akte van huwelijksaangifte werd opgemaakt (artikel 165

§ 1 B.W.).

f . De s a n c t i e r e g e l i n g

230. 1. De ontstentenis van huwelijksaangifte heeft tot gevolg dat het

huwelijk niet kan worden aangegaan. Luidens artikel 166 B.W. zoals

gewijzigd door artikel 14 van de wet van 4 mei 1999 geschiedt ,,de

voltrekking van het huwelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke stand

die de akte van aangifte heeft opgemaakt''.

2. Wanneer de belanghebbende partijen in gebreke blijven de in artikel 64

B.W.(581) bedoelde documenten over te leggen weigert de ambtenaar van

de burgerlijke stand over te gaan tot de opmaak van de akte (artikel 63 § 4

B.W.).

Hij doet dat bij een met redenen omklede beslissing die zonder verwijl ter

kennis van partijen wordt gebracht. Een afschrift van die beslissing wordt

samen met een kopie van alle nuttige documenten overgemaakt aan de

procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin de

weigering gebeurde. Die weigering wordt ook medegedeeld aan de

ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente aan wie de akte

van opmaak had moeten worden medegedeeld (artikel 63 § 4, derde lid

B.W.)(582).

Door de belanghebbende partijen kan tegen die weigering van de ambte-

naar van de burgerlijke stand binnen de maand na de kennisgeving van

zijn beslissing, beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste

aanleg (artikel 63 § 4, laatste lid B.W.).

3. Indien zonder vrijstelling geen aangifte is gedaan, dan is het huwelijk

nietig (artikel 191 B.W.). Tevens doet de procureur des Konings tegen de

ambtenaar van de burgerlijke stand en tegen de contracterende partijen

een geldboete van 26 tot 200 BEF uitspreken (artikel 192 B.W., gewijzigd

bij artikel 4 W. 1 maart 2000).

g . De i n a c h t t e n emen t e rm i j n e n

231. 1. De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement

waarin de verzoekers voornemens zijn te huwen, kan om gewichtige

redenen vrijstelling van de aangifte verlenen (b.v. huwelijk in extremis)

(artikel 165 § 2 B.W.). Dezelfde bevoegdheid wordt toegekend aan de

(581) Supra nr. 228.

(582) Zie ook nr. 229.
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diplomatieke en consulaire ambtenaar voor de huwelijken te voltrekken

in hun post (artikel 165 § 2, tweede lid B.W.).

2. De aangifte geldt voor zes maanden sinds het verstrijken van de termijn

van veertien dagen vanaf welke het huwelijk mag voltrokken worden. Is

het huwelijk niet voltrokken, dan moet een nieuwe aangifte gedaan

worden. Ook hiervan kan de procureur des Konings afwijking toestaan.

Dat is ook mogelijk in hoofde van de rechtbank die uitspraak doet over het

verzet tegen het huwelijk (artikel 65 § 3 B.W.)(583).

3. De niet inachtneming van de termijnen heeft niet de nietigheid van het

huwelijk tot gevolg (artikel 197 B.W.). Ze leidt enkel tot geldboeten van

de ambtenaar van de burgerlijke stand en voor partijen (artikel 192 B.W.).

2. De huwelijksakte

232. De huwelijksvoltrekking is een plechtig contract. Het opmaken van de

huwelijksakte is essentieel en gebeurt dadelijk na het voltrekken van het

huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand (artikel 75 B.W.). De

huwelijksakte is dus geen vormvereiste van het huwelijk. Zelfs indien de

vereiste formaliteiten zijn nageleefd, kan de enkele wil van de partijen alleen

het huwelijk niet tot stand brengen. Het postume huwelijk is dan ook uitge-

sloten(584).

De huwelijksakte bevat het relaas van de verrichtingen die bij de huwelijks-

voltrekking door en t.o.v. de ambtenaar van de burgerlijke stand werd ver-

richt(585) en bevat tevens een aantal vermeldingen over de eenzelvigheid en

de rechtstoestand van de huwenden en over gegevens die hun aanbelangen

(b.v. hun huwelijkscontract).

Die inhoud is opgesomd in artikel 76, 1
o
-10

o
B.W., dat onlangs nog werd

gewijzigd door artikel 10, a en b van de wet van 4 mei 1999, ingevolge de

opheffing van de aankondiging van het huwelijk (artikel 76, 6
o
B.W. en de

weglating van de vermelding van het beroep van de getuigen (artikel 76, 9
o

B.W.)).

D. DE AKTE VAN OVERLIJDEN

1. De akte van overlijden zelf

233. De inhoud van de akte van overlijden wordt vastgesteld in artikel 79

B.W. Alhoewel het niet wettelijk voorgeschreven is, is het aangewezen dat

(583) Zie verder nr. 285.

(584) Luik 4 maart 1997, J.L.M.B. 1997, 1036, noot Y.H. LELEU; J.T. 1997, 520; zie het vorig

overzicht, T.P.R. 1994, 2104, nr. 66.

(585) A. HEYVAERT, Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed, Gent, Mys & Breesch, 2
o
uitg.

2000, nr. 769, 289; voor de uitzonderingen zie ibid., nr. 770, 289.
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de ambtenaar van de burgerlijke stand dag en uur van overlijden ver-

meldt(586)

2. De aangifte van een levenloos kind

234. De wet van 27 april 1999(587) heeft een artikel 80bis in het B.W.

ingevoegd m.b.t. de aangifte van een levenloos kind. De ambtenaar van de

burgerlijke stand stelt daaromtrent een akte op, wanneer een kind overleden

is op het ogenblik van de vaststelling van de geboorte, door die ambtenaar of

door de door hem toegelaten geneesheer of gediplomeerde vroedvrouw(588).

Die akte van aangifte van een levenloos kind vermeldt:

1
o
de dag, het uur, de plaats van de bevalling, alsmede het geslacht van het

kind;

2
o
het jaar, de dag, de plaats van de geboorte, de naam, voornamen en de

woonplaats van de moeder en de vader;

3
o
de naam, de voornamen en de woonplaats van de aangever;

4
o
de voornamen van het kind, indien om de vermelding ervan wordt

verzocht.

Deze akte wordt op haar dagtekening, ingeschreven in het register van de

akten van overlijden(589).

3. De akte van overlijden van minderjarigen

235. Het door artikel 1 van de wet van 29 april 2001(590) gewijzigde artikel

50, § 2 bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van

overlijden van een minderjarige opmaakt, voortaan gehouden is binnen de

drie dagen erna kennis te geven aan de vrederechter van de woonplaats in de

zin van artikel 36 Ger.W. (= inschrijving in het bevolkingsregister) of bij

gebreke daarvan aan de verblijfplaats van de minderjarige.

(586) Centre de Droit de la famille de l'UCL, TraiteÂ de l'eÂtat civil, Brussel, Larcier, 1978, D.I.

350, nr. 957). Die vermeldingen zijn dus facultatief en gelden als enkele inlichtingen. Elke

belanghebbende kan een ander gegeven daaromtrent aanbrengen, b.v. bij een erfrechtelijke

betwisting (Luik 20 juni 1994, J.T. 1994, 773, R.R.D. 1994, 330, J.L.M.B. 1994, 148;

J.P. MASSON en N. MASSAGER, o.c., 48-49, nr. 38).

(587) B.S. 24 juni 1999.

(588) Over de daaromtrent bestaande problematiek: zie A. DEWILDE ,,De rechtspositie van het

doodgeboren kind en zijn ouders'', R.W. 1998-99, 200-219.

(589) Zie daarover G. BAETEMAN, o.c., 115 e.v., nr. 191 e.v.; P. SENAEVE, Compendium 5
o
uitg.

2001, o.c., 69 e.v., nr. 77 e.v.; Zie ook de Min. Omzendbrief van 10 juni 1999, B.S. 24911;

TWS BWB II op datum.

(590) B.S. 31 mei 2001, 2
o
uitg.
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4. De akte van overlijden van een voogd of van een adoptieve ouder van een

minderjarige, van een persoon in staat van verlengde minderjarigheid of

van een onbekwaamverklaarde

236. Ook die akten van overlijden moeten luidens het hiervoor vermelde

artikel 50 § 2 B.W. voortaan medegedeeld worden binnen de drie dagen aan

de vrederechter van de woonplaats in de zin van artikel 36 Ger.W. (=

inschrijving in de bevolkingsregisters) of bij gebreke daaraan van de ver-

blijfplaats van de minderjarige.

IV. De vorderingen tot verbetering van de akten van de burgerlijke

stand

A. ALGEMEEN

237. De vorderingen tot verbetering van de akten van de burgerlijke stand

moeten onderscheiden worden van de vorderingen van staat: de vorderingen

tot verbetering hebben niet een element van de staat van een persoon tot

voorwerp, doch enkel een bewijs van een element van de staat. De vorde-

ringen van staat strekken tot bescherming van een element van de staat van

de persoon. Er zijn eensdeels de vordering tot vaststelling van staat, die van

declaratieve aard zijn, met name de vorderingen tot inroeping van staat

(onderzoek naar vaderschap, e.a.) en de vorderingen tot betwisting van staat

(betwisting van vaderschap van de echtgenoot, van vaderlijke of moederlijke

erkenning, enz.), anderdeels de vorderingen tot wijziging van staat (echt-

scheiding, adoptie).

Behoudens de inhoudelijke verschillen, zijn de beide soorten vorderingen

onderworpen aan verschillende procedureregels.

De procedure tot verbetering van akten van de burgerlijke stand is geregeld

in de artikelen 1383-1385 Ger.W. Ze worden beslecht door de rechtbank van

eerste aanleg. Ze worden toegewezen aan kamers met drie rechters, luidens

het door artikel 2 van de wet van 3 augustus 1992 gewijzigde artikel 92 § 1,

1
o
Ger.W. Luidens artikel 1384 Ger.W. wordt het verzoekschrift tot verbete-

ring overgelegd aan het openbaar ministerie.

B. TOEPASSINGEN

238. Een vordering tot verbetering is zonder voorwerp wanneer het gaat om

de verbetering van vermeldingen die slechts gelden bij wijze van inlichting

en waaromtrent een vergissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand

niet vaststaat(591).

Wanneer in de geboorteakte de vaderlijke erkenning wordt vastgesteld

zonder te vermelden dat zulks gebeurt onder de opschortende voorwaarde

(591) Luik 20 juni 1994, J.T. 1994, 773, R.R.D. 1994, 330, J.L.M.B. 1994, 148, hiervoor

aangehaald nr. 233.
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van homologatie door de rechtbank, omdat de vader bij de geboorte gehuwd

was met een andere vrouw dan de moeder van het kind dan is er grond tot

verbetering van de geboorteakte(592).

In een aantal gevallen sluit deze problematiek van de verbetering van akten

van de burgerlijke stand, nauw aan bij die van vorderingen tot vaststelling

van staat: dat is nl. het geval van de vorderingen tot wijziging van de

schrijfwijze van een naam in de geboorteakte, waarbij de vraag van de

afstamming betrokken wordt en de vordering tot vaststelling van een gewij-

zigd geslacht, al dan niet vertolkt door een andere voornaam, waarbij een

verwisseling van procedures kan gebeuren.

Daarop wordt verder teruggekomen bij deze bespreking van de rechtspraak

over de vereenzelving van de persoon(593).

V. De bevolkingsregisters

239. De privaatrechtelijke betekenis van de rol van de bevolkingsregisters

neemt sedert enkele jaren gestadig in belang toe: zij bevatten elementen die

toelaten een persoon te vereenzelvigen en hem te lokaliseren m.b.t. de

uitoefening van een aantal privaatrechtelijke rechten (artikel 36 Ger.W.).

Zo b.v. in verband met de hiervoor besproken aangifte van huwelijk (nr. 225

e.v.). Betwistingen m.b.t. de inschrijving in de bevolkingsregisters in casu

van een vreemdeling toegelaten tot verblijf in het land kunnen dan ook slaan

op het subjectieve recht van de betrokken persoon daaromtrent, zodat de

kennisneming ervan toekomt aan de rechterlijke macht en niet aan de Raad

van State(594).

De betwistingen tussen het gemeentebestuur en de betrokken burger zelf over

de inschrijvingen in de bevolkings- en vreemdelingenregisters i.v.m. de

toepassing van de K.B.'s (1, 2 en 3) van 16 juli 1992 behoren uiteindelijk

tot de bevoegdheid van de Raad van State.

VI. De eenzelvigheid van de persoon

A. DE NAAM

1. De familienaam

a . De t o e b ed e l i n g v an d e f am i l i e n a am

240. De familienaam van een persoon wordt uitgesproken en neergeschre-

ven in geschriften. Die vormen van toebedeling kunnen problemen doen

ontstaan wanneer de naam vertaald wordt in het Latijns alfabet, vertrekkende

(592) Luik 14 februari 1995, Rev.trim.dr.fam. 1994, 658.

(593) Naam nr. 241-242, geslacht nr. 248-249.

(594) Cass. Ver.K. 17 november 1994, Pas. 1994, I, 966, concl. adv.gen. B. JANSSENS DE

BISTHOVEN, Arr.Cass. 1994, 979, J.T. 1995, 316, noot B. HAUBERT; Kortged. Brussel 1 april

1999, J.T. 1999, 541.
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uit een Arabisch of Cyrillisch alfabet. In een arrest van het Hof van Justitie

van 30 maart 1993 wordt gesteld dat wanneer de wetgeving van het land van

vestiging een Griekse onderdaan verplicht in de uitoefening van zijn beroep

tot een schrijfwijze van zijn naam over te gaan in andere lettertekens zulks

met het oog op de uitschrijving in de registers van de burgerlijke stand en

wanneer de schrijfwijze zodanig is dat de uitspraak van de naam vervormd is

met het risico dat verwarring kan ontstaan bij zijn mogelijk klieÈnteel, dat dan

artikel 52 van het Verdrag van Rome dat de vrije vestiging in een andere staat

waarborgt geschonden is(595).

M.b.t. de toebedeling van de familienaam heeft het Arbitragehof een aantal

arresten uitgesproken. In antwoord op een prejudicieÈle vraag heeft het

Arbitragehof gesteld dat de regel volgens welke de ouderlijke verklaring

van naamswijziging gedaan dient te worden voÂoÂr de meerderjarigheid van

het kind geen discriminatie invoert tussen meerderjarigen en minderjarigen

(artikel 395 § 3 B.W.)(596).

Op een andere prejudicieÈle vraag heeft het Arbitragehof geantwoord dat het

niet onredelijk is dat de wetgever bepaalt dat, wanneer het kind de naam van

zijn moeder draagt doordat de moederlijke afstamming eerst is komen vast te

staan de vervanging van die naam door die van de vader enkel mogelijk is op

voorwaarde dat vader en moeder daartoe gezamenlijk een verklaring afleg-

gen: de wetgever mag er van uitgaan dat de ouders best geplaatst zijn om

terzake het belang van het kind te beoordelen. De wetgever heeft evenmin

een maatregel genomen die niet aan een objectief criterium beantwoordt of

die niet adequaat is en ook de rechten van de betrokkenen of van derden

worden aldus niet op onevenredige wijze aangetast(597).

Het Arbitragehof heeft evenwel gesteld dat artikel 335 § 3, tweede lid B.W.

het gelijkheidsbeginsel schendt door een onderscheid te maken tussen in

overspel a patre verwekte kinderen en andere buitenhuwelijkse kinderen

wier afstamming van moederszijde voÂoÂr de afstamming van vaderszijde is

komen vast te staan. De bescherming van het wettig gezin die ten deze werd

aangevoerd is geen redelijke verantwoording voor het veto-recht van de

moeder, zonder toezicht van de rechter, te meer daar die vaststelling van

de afstammingsband nog andere gevolgen heeft(598). Toepassingen van dit

(595) Hof van Justitie 30 maart 1993, Jur. 1993, I, 1191, concl. adv.gen. F.G. JACOBS,

Rev.trim. D.H. 1994, 445, noot J.F. FLAUSS.

(596) Arbitragehof nr. 65/94, 14 juli 1994, T.B.B.R. 1996, 209, noot A. DE WOLF; J.L.M.B.

1995, 170, noot D. PIRE; B.S. 3 september 1994, 22543; R.W. 1994-95, 688; A.A. 1994, 839;

Rev.trim.dr.fam. 1994, 751; J.T. 1995, 700, noot A.C. VAN GYSEL.

(597) Arbitragehof nr. 79/95, 28 november 1995, B.S. 17 januari 1996, 918; T.B.P. 1996, 245;

R.W. 1995-96, 1303, noot F. APS; Arbitragehof nr. 64/96, 7 november 1996, B.S. 22 januari

1997, 1126; T.B.P. 1997, 202; A.A. 1996, 803; Rev.trim.dr.fam. 1996, 549, noot; J.Dr.Jur.

1997, 293, noot A. JONCKHEERE; Arbitragehof nr. 63/97, 6 november 1997, B.S. 26 november

1997, 31437; A.A. 1997, 967; T.B.P. 1998, 144.

(598) Arbitragehof 19 mei 1993, B.S. 9 juni 1993.
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arrest werden gemaakt in het arrest van het Hof van Beroep van Luik(599) en

door de rechtbank van Namen(600).

Het belang van de toebedeling van een familienaam wordt onderlijnd in een

arrest van het E.H.R.M. van 11 februari 1994. Het recht op de naam is als

individueel recht, een Mensenrecht. Ook al is er in artikel 8 van het E.V.R.M.

geen uitdrukkelijke vermelding van het recht op een naam toch betreft dit

recht het priveÂ-familiale leven omdat aldus de individuele vereenzelviging

en de verbinding met een familie uitdrukking vinden(601).

Het recht op de naam brengt mee dat een persoon zich ertegen kan verzetten

dat zijn naam gegeven wordt aan een fictief personage in een litterair werk,

wat dan wel veronderstelt dat verwarring mogelijk is(602). De eenvoudige

aanwijzing van een persoon Ð met verwijzing naar zijn professionele

activiteit van komiek Ð in een publicitaire folder zonder enig misbruik

kan geen rechtsvordering verantwoorden(603).

b . De v e r b e t e r i n g en d e v e r a nd e r i n g v an de f am i l i e n a am

241. In het vorige overzicht van rechtspraak (1988-1994) (604) werd ruime

aandacht besteed aan de controverse tussen het Hof van Cassatie en de hoven

en rechtbanken omtrent de grondslag van het recht op naamsverbetering: het

Hof van Cassatie houdt het bij de naam vermeld in de geboorteakte, terwijl

de andere hoven en rechtbanken en de meerderheid van de rechtsleer de

onverjaarbaarheid van het recht op de naam aanvaarden, uitgaande van het

decreet van 6 fructidor jaar II. In de besproken periode zijn er geen verdere

ontwikkelingen.Wel moeten de interessante beschouwingen van Prof. A. Ch.

Van Gysel vermeld worden, die de rangen van de meerderheid van de

rechtsleer vervoegt. Daarvoor grijpt hij terug naar de oorspronkelijke tekst

van het decreet van 6 fructidor jaar II, reactie tegen het decreet van 24

frimaire jaar II dat de vrije naamsbepaling toeliet door enkele verklaring bij

de gemeente. Voortaan geldt daarentegen de vastheid van naam, wat niet

belet dat de verkeerde schrijfwijze kan worden hersteld, waarbij de geboor-

teakte niet zonder meer een doorslaggevende betekenis heeft(605).

M.b.t. de administratiefrechtelijke procedure van naamsverandering, wordt

verwezen naar de studie van J. Sossom ,,Une proceÂdure peu connue: le

changement de nom par la voie administrative. Conditions, modaliteÂs et

(599) 19 mei 1998, J.T. 1998, 811.

(600) 25 november 1996, J.L.M.B. 1997, 516.

(601) E.H.R.M. 11 februari 1994, Rev.trim.D.H. 1995, 53, noot P. GEORGIN; A.C. VAN GYSEL,

,,Examen de jur. 1991-1996, Les Personnes'', R.C.J.B. 1968, nr. 15, 452.

(602) Brussel 12 januari 1994, R.W. 1994-95, 229.

(603) Rb. Luik 12 december 1997, J.L.M.B. 1998, 819.

(604) T.P.R. 1994, 2106-2107, nr. 70-73.

(605) A.Ch. VAN GYSEL, o.c. R.C.J.B. 1998, nr. 16, 454-457.
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effets''(606) en naar de bijdragen van D. Van Grunderbeeck over de ,,Naam-

wet'', ,,Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen''(607).

242. De Belgische moeder van drie minderjarige kinderen, geboren uit haar

huwelijk met een Tunesische vader, die het hoederecht heeft, kan een

naamsverandering vragen voor haar kinderen. De vader stelt een beroep in

bij de Raad van State. Deze gaat ervan uit dat de naamsverandering moet

steunen op ernstige redenen, wat dan niet betekent dat ze alleen kan slaan op

belachelijke of schandelijke namen. Het belang van de kinderen is door-

slaggevend t.o.v. de ouderlijke prerogatieven. Daarbij kan de Raad zijn

beoordeling niet stellen in de plaats van die van de Koning(608).

De Raad van State kan het Koninklijk Besluit dat het verzet tegen de

bestreden naamsverandering verwerpt ook schorsen. Het ernstig middel dat

aangevoerd wordt, is dat de motivering niet adequaat is en het moeilijk te

herstellen nadeel volgt uit de abrupte naamsverandering(609).

2. De voorna(a)m(en)

243. De voornaam van een persoon ligt ten grondslag aan zijn vereenzelvi-

ging en wordt als een persoonlijkheidsrecht gekwalificeerd. Een foutief of

onrechtmatig gebruik ervan kan een vordering tot verzet tegen het misbruik

verantwoorden of een vordering gesteund op artikel 1382 B.W.(610). Ook

het Europees Hof van de Rechten van de Mens gaat ervan uit dat de voor-

naam bijdraagt tot de vereenzelviging van een persoon in de familie en de

maatschappij, waardoor hij het familiaal en priveÂleven betreft. Die keuze van

een voornaam door zijn ouders heeft een besloten en gevoelsmatig karakter,

waardoor ze behoort tot de private sfeer van deze laatsten. Ook al is er geen

uitdrukkelijke vermelding van de voornaam in artikel 8 E.V.R.M., toch is die

bepaling van toepassing op een bezwaar tegen een bepaling van de Franse

wetgeving die de ambtenaar van de burgerlijke stand toelaat de voornaam

,,Fleur de Marie'' voorgesteld door de ouders te weigeren. Nu het Hof

vaststelt dat het kind gewoonlijk en zonder beperking die naam draagt en

dat de Franse rechtsinstanties de in ondergeschikte orde geformuleerde vraag

tot inschrijving van de naam ,,Fleur-Marie'' hebben ingewilligd, wordt door

het Hof gesteld dat de aangevoerde onaangenaamheden onvoldoende zijn om

te besluiten tot een schending van artikel 8 E.V.R.M.(611).

(606) Ann.Dr.Louv. 1994, 89-123.

(607) Comm. Pers IV. (1997).

(608) R.v.St. 27 mei 1994, Arr.R.v.St. 1994, 649, nr. 47.

(609) R.v.St. 10 juli 1995, nr. 54.227; T.B.P. 1996, 120.

(610) Kortged. Hasselt, 30 januari 1997, Limb.Rechtsl. 1997, 100.

(611) E.H.R.M. 24 oktober 1996, Rev.trim.dr.fam. 1997, 162; J.C.P. 1987, II, 20894, noot

E. AGOSTINI.
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3. De adellijke titels

244. Ook al is de adellijke titel geen onderdeel van de naam, toch is hij een

bijkomend gegeven tot individualisering van de persoon.

De draagwijdte van een rechtshandeling Ð i.c. de weigering van uitbreiding

van de titel van baron Ð moet vastgesteld worden met inachtneming van de

historische context.

Wanneer de gegevens teruggaan tot een ver verwijderde tijd kunnen de

beschikbare aanwijzigingen volstaan. Het motief van de bestreden handeling

dat ervan uitgaat dat de overdracht van een titel in de Nederlanden gedurende

de Spaanse overheersing gebeurde volgens de eerstgeborenrang kan dan ook

niet als foutief beschouwd worden(612).

In de rechtsleer zijn twee werken te vermelden naast het in 1982 in de APR

verschenen basiswerk van M. Van Damme, V
o
Adel, Gent, Story, 108 p., het

boek van E. Cusas, Le statut de la Noblesse en France et en Belgique,

Brussel, Bruylant, 1997, 298 p. en dat uitgegeven door de Raad van Adel ter

gelegenheid van zijn honderdvijftigjarig bestaan, Het adelsrecht en de Raad

van Adel(613).

B. DE WOONPLAATS

245. Terecht stelt Prof. P. Senaeve in de laatste uitgave van zijn ,,Compen-

dium van het Personen- en familierecht''(614) vast dat ,,waar de andere

elementen van de staat van de persoon gelden in het geheel rechtsstelsel voor

de toepassing van om het even welke rechtsregel, is dit niet het geval wat de

woonplaats betreft. De lokalisering van een persoon op een bepaald punt

gebeurt op autonome wijze in de onderscheiden rechtstakken''(615). In het

publiek recht worden onderscheiden de kieswoonplaats, de woonplaats voor

maatschappelijke dienstverlening en de militiewoonplaats. Naast de gemeen-

rechtelijke woonplaats in het B.W. (artikel 102 e.v. B.W.), de plaats waar de

persoon zijn hoofdverblijf heeft Ð een subjectief criterium Ð werd in het

Gerechtelijk Wetboek de woonplaats als begrip ingevoerd, geldend voor alle

proceshandelingen en bevoegdheidsbepalingen. De woonplaats is daar de

plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven, een objectief

criterium (artikel 36 Ger.W.).

Daarenboven bestaat in beide domeinen van het privaatrecht de mogelijkheid

tot het kiezen van een woonplaats (artikel 111 B.W.; artikel 39-40 Ger.W.).

246. Dat deze uiteenlopende begrippen aanleiding kunnen zijn tot moeilijk-

heden en verwarring ligt voor de hand. Dat was het geval bij het bepalen van

de woonplaats van een minderjarige bij de pleegvoogden (artikel 108 B.W.)

(612) R.v.St. 7 oktober 1997, Arr. R.v.St. 1997, nr. 68.704; T.B.P. 1998, 447.

(613) Brussel, Larcier, 1994, 274 p.

(614) 5
o
uitg., Leuven, Acco, 2000.

(615) O.c., 148, nr. 303.
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versus de weigering van het gemeentebestuur over te gaan tot de inschrijving

in het vreemdelingenregister(616).

De verandering van woonplaats naar gerechtelijk recht speelde een rol in de

zaak die behandeld werd door de rechtbank van Luik(617). De procureur des

Konings vorderde de nietigheid van het huwelijk. Verwerende partijen lieten

verstek gaan en de rechtbank sprak de nietigheid uit. Het vonnis werd

betekend aan de procureur des Konings en overgeschreven. De man doet

verzet en voert de nietigheid van de betekening aan, omdat hij inmiddels zijn

woonplaats veranderd heeft. De rechtbank ontvangt het verzet, want de

gerechtsdeurwaarder had moeten nagaan of de betekening gebeurde aan de

juiste woonplaats.

De betekening in het buitenland wordt geacht niet te zijn verricht, wanneer de

partij die daarom verzocht heeft de gekozen woonplaats kende van degene

aan wie betekend werd. Wanneer er een gekozen woonplaats is, moet de

betekening aldaar gedaan worden: dit is geen mogelijkheid, maar een ver-

plichting die van openbare orde is (artikel 40, 4
o
lid Ger.W.)(618).

De keuze van woonplaats in procesrecht is een eenzijdige handeling waarin

niet moet toegestemd worden door de wederpartij: het feit ervan kennis te

hebben volstaat(619).

Behoudens de hiervoor vermelde sanctie bij de toepassing van artikel 40,

vierde lid Ger.W. is de sanctie in het geval van de betekening aan een andere

plaats dan die gekozen woonplaats, de betrekkelijke nietigheid, die dan nog

enkel mag ingeroepen worden wanneer schade veroorzaakt werd. Zo b.v.

wanneer de betekening gebeurde aan de advokaat van beroepene en niet aan

de aangewezen gerechtsdeurwaarder(620).

C. HET GESLACHT

1. Algemeen

247. Het geslacht is een element van de staat van de persoon als enkeling,

het is een fysiek kenmerk van de persoon zelf, het bepaalt de juridische

positie van de persoon in de familie en in de samenleving.

Het geslacht wordt, volgens de huidige stand van de wetenschap, bepaald op

grond van een aantal fysieke criteria, en tevens een psychologisch en een

sociaal criterium. De fysieke criteria zijn: morfologische Ð primair en

secundaire geslachtskenmerken Ð gonadisch criterium (teelballen, eierstok-

(616) Brussel 14 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 269.

(617) 4 oktober 1993, J.L.M.B. 1995, 525.

(618) Cass. 9 januari 1997, Pas. 1997, I, 54; Arr.Cass. 1952; Cass. 15 mei 1995, Pas. 1995, I,

495, concl. adv.gen. J.F. LECLERCQ; Arr.Cass. 1995, 474; Rb. Aarlen 19 maart 1997, J.T. 1997,

827; Rb. Luik 24 maart 1993, J.L.M.B. 1995, 929; J.P. MASSON en N. MASSAGER, o.c., nr. 26,

39.

(619) Brussel 4 mei 1995, J.T. 1995, 667.

(620) Brussel 24 juni 1997, J.T. 1998, 72.
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ken), hormonaal, genetisch Ð XY- en XX chromosomen. Het psychologisch

criterium betreft de overtuiging van het toebehoren tot het ene of het andere

geslacht. Het sociaal criterium heeft betrekking op het voorkomen en het

optreden van een persoon in de maatschappij.

Het geslacht wordt niet vastgesteld op grond van eÂeÂn criterium Ð b.v. de

vaststelbare uitwendige kenmerken, zij het dat dit uitwendig geslacht veelal

samenvalt met het geslacht gevormd door het geheel van in- en uitwendige

kenmerken. Die onderscheiden gegevens kunnen in het verloop van jaren

wijzigingen ondergaan, zeker het psychologisch en het sociaal criterium Ð

maar ze kunnen ook door medische interventie Ð die nu wel in ons land

aanvaard wordt Ð geaccentueerd of gewijzigd worden: hormonale en heel-

kundige ingrepen kunnen op het geslacht inwerken.

Omdat bij de vaststelling van het geslacht een aantal criteria kunnen in

aanmerking genomen worden, en het resultaat van de afweging moet uit-

monden in een alternatieve keuze Ð mannelijk of vrouwelijk geslacht Ð

zullen een of meer criteria als doorslaggevend beschouwd worden Ð wat

uiteindelijk een beoordeling in feite zal zijn.

Juridisch kan een probleem ontstaan omdat het geslacht eÂeÂn van de vermel-

dingen is die luidens artikel 56, 3
o
B.W. verplicht in de geboorteakte wordt

opgenomen, waarbij door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt

uitgegaan ,,van een verklaring van een door hem toegelaten geneesheer of

gediplomeerde vroedvrouw of indien zulks niet mogelijk is, door zich

persoonlijk naar het pasgeboren kind te begeven'' (artikel 56 § 4 B.W.).

Uit deze regeling volgt dat de oorspronkelijke aanduiding van het geslacht

uitsluitend gebeurt op grond van de uiterlijk waarneembare morfologische

geslachtskenmerken, dat alsdan op die basis geopteerd wordt voor het ene of

het andere geslacht en dat die vaststelling in de regel definitief is. Principieel

is de staat onbeschikbaar en ten deze is er dan ook geen geslachtskeuze:

vraag is dan wel of er toch niet, uitzonderlijk geen wijziging kan vastgesteld

worden.

Dat is zeker mogelijk bij materieÈle verkeerde vermelding of van afwezigheid

van vermelding van het geslacht in de geboorteakte en zulks bij wege van een

vordering tot verbetering van de akte van de burgerlijke stand (artikel 101

B.W., art 1389-95 Ger.W.).

248. Daarnaast is er de problematiek in de rechtspraak rond inter- en trans-

seksualiteit en dat in het juridisch kader van eensdeels de vorderingen tot

verbetering van de geboorteakte en anderdeels de vorderingen van staat of tot

wijzigingen van staat. Interseksualiteit betreft personen bij wie op basis van

fysische kenmerken een tegenstrijdigheid van geslacht bestaat (hermafro-

disme of dubbelzinnig geslacht) of pseudo-hermafrodisme (genetisch en

gonadisch toebehoren tot een geslacht met uiterlijke kenmerken van het

andere geslacht of dubbelzinnigheid daaromtrent). Transseksualiteit is er in

het geval van personen die de fysische kenmerken hebben van een bepaald

geslacht, maar die psychologisch en sociaal tot het andere geslacht behoren.

1726 TPR 2001



Voor de enen en de anderen kan door medische ingrepen Ð hormonale en

heelkundige Ð het toebehoren tot een bepaald geslacht veranderd of ver-

volledigd worden.

De vordering tot verbetering van de geboorteakte wil bereiken dat de akte

van de burgerlijke stand, in casu de geboorteakte, in overeenstemming

gebracht wordt met de werkelijkheid, die eigelijk dan ab initio niet betwist

wordt. De vordering tot vaststelling van staat daarentegen heeft betrekking

op de wijziging van een wezenlijk bestanddeel van de staat, in casu het

geslacht dat veranderd is(621).

Omdat de vordering tot vaststelling-wijziging van geslacht als vordering

van staat niet wettelijk voorzien was, stond de rechtspraak, voor 1980, af-

wijzend tegenover dergelijke vorderingen.

2. De rechtspraak in de besproken periode

249. De in de rechtspraak behandelde uitzichten van deze problematiek

zijn vrij uiteenlopend doordat niet altijd duidelijk aangegeven wordt of dat

het gaat om fysieke interseksualiteit of transseksualiteit en dat de rechts-

colleges niet altijd een onderscheid maken of het gaat om een vordering tot

wijziging van staat dan wel om een vordering tot verbetering van een akte

van de burgerlijke stand, waarop dan aansluiten de problemen van de al dan

niet retroactiviteit en de wijziging van de akte en de weerslag op het be-

staande huwelijk.

Een overzicht van de in de besproken periode te raadplegen rechtsleer is te

vinden in het overzicht van rechtspraak Droit des personnes(622).

In het vonnis van de rechtbank van Mechelen van 17 maart 1994(623) wordt

een aspect van de transseksualiteit nader toegelicht, de (altijd) onvolledige

overgang van een geslacht en naar het andere en de mate waarin het

morfologisch voorkomen moet voltooid zijn. De rechtbank verklaart de

vordering van staat gegrond in zoverre de betrokkene in de mate van het

medisch mogelijke therapeutisch en heelkundig is behandeld, met dien

verstande dat alle andere grondvoorwaarden vervuld zijn, die aantonen dat

de vermeldingen van de geboorteakte niet meer overeenstemmen met het

feitelijk geslacht waaronder betrokkene zich in de maatschappij vertoont en

geõÈntegreerd is, dat die geslachtsverandering niet alleen het gevolg is van een

willekeurige beslissing of gril en dat het blijvende en onomkeerbaar karakter

van de geslachtswijziging vaststaat. Zo wordt eigenlijk een onvolkomen,

(621) J.P. BRANLARD, Le sexe et l'eÂtat des personnes, Paris L.G.D.J. 1993, 563-564, nr. 1826-

1831.

(622) Chronique de Jurisprudence 1994-98 van J.P. MASSON en N. MESSAGER, uitg. J.T.,

Brussel, Larcier, 2000, 35, nr. 22.

(623) R.W. 1994-95, 889, noot K. UYTTERHOEVEN, Rev.trim.dr.fam. 1995, 740, en de bespre-

king door J.P. MASSON en N. MESSAGER, o.c., 36, nr. 29.
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heelkundig ingrijpen aanvaard(624). De geslachtsaanpassende behandeling

is te aanzien als een bewijsmiddel, dat de andere gegevens vastgesteld door

medische getuigschriften aanvult. De rechtbank van Verviers geeft in een

vonnis van 27 maart 1995(625) een samenvattend overzicht van de rechtsleer

en rechtspraak over het probleem van de transseksualiteit en de gevolgen

ervan t.a.v. de vermeldingen in de geboorteakte. De ingestelde vordering tot

verbetering van de akte van geboorte m.b.t. de verkeerde vermelding van het

mannelijk geslacht en de aansluitende wijziging van de eerste voornaam, die

eigenlijk een vordering tot wijziging van staat is, wordt ontvankelijk ver-

klaard, want er anders over oordelen zou doen blijken van een overdreven

formalisme(626). De rechtbank neemt dan aan dat de geboorteakte kan

aangepast worden, waarbij ze ervan uitgaat dat het oorspronkelijk vastge-

stelde geslacht niet meer overeenstemt met de actuele werkelijkheid, wat dan

ondanks de onbeschikbaarheid van de bestanddelen van de staat, toch tot een

aanpassing kan leiden, omdat de vermeldingen van de akte van de burgerlijke

stand als gegevens voorgeschreven door wetten van politie en veiligheid

moeten overeenstemmen met de werkelijkheid. Zo wordt dan de vordering

ontvankelijk verklaard en vooraleer daarover verder uitspraak te doen wordt

een geneeskundig deskundig onderzoek bevolen dat moet toelaten uit te

maken of de belanghebbende nu van het vrouwelijk geslacht is.

Dezelfde rechtbank van Verviers aanvaardt in een vonnis van 19 maart

1996(627) dat in het geval van zuivere transseksualiteit, een vordering tot

verbetering van de akte van geboorte, ontvankelijk en gegrond is, omdat ze

de staat van de persoon raakt en, wijl elk gegeven van de burgerlijke stand

waarheidsgetrouw moet zijn, derhalve de akte van de burgerlijke stand

verbeterd moet worden in functie van de gewijzigde situatie.

In een vonnis van 22 april 1998(628) stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg

van Luik dat, in geval van transseksualisme, ook al werd geen vergissing

begaan bij het opstellen van de geboorteakte, het recht rekening moet houden

met de wijziging van geslacht gevolg van hormonale behandeling en heel-

kundige ingrepen die tot doel hebben dat fysisch geslacht te doen overeen-

stemmen met het psychisch geslacht. De concretisering van de nieuwe staat

wordt in rechte verwezenlijkt door de aanpassing van de desbetreffende

vermeldingen in de akte van de burgerlijke stand. Daaromtrent moet dan

een vordering van staat ingesteld worden in de vormen van een vordering tot

verbetering van de akte van de burgerlijke stand door een verzoekschrift

voorgelegd aan een kamer van drie rechters. Het tussengekomen vonnis heeft

geen terugwerkende kracht, in acht genomen dat het bestaande huwelijk

(624) Noot K. UYTTERHOEVEN, punt 5, R.W. 1994, 891.

(625) T.B.B.R. 1995, 403.

(626) Zie over de eenvoudige ontvankelijkheid de conclusie van eerste adv.gen. L. DE WILDE

voor Gent 26 maart 1992, Pas. 1992, I, 44 e.v. Ð meer speciaal p. 45 en 46.

(627) J.L.M.B. 1997, 1569.

(628) Rev.trim.dr.fam. 1999, 92, noot Y.H. LELEU; R.R.D. 1998, 303.
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ontbonden werd door echtscheiding en de aanwezigheid van twee kinderen

uit dat huwelijk, waaruit voor verzoeker de beleving van zijn vorige geslacht

blijkt. De aanpassing van de voornaam van verzoeker onder de vorm van

,,vervrouwelijking'' is volgens de rechtbank een logische bijkomende vorde-

ring van de hoofdvordering, zodat geen verdere administratieve vordering

ten deze moet ingesteld worden. Alles lijkt dus mogelijk: een vordering van

staat in de vorm van een vordering tot verbetering, een gerechtelijke voor-

naamswijziging... een rechtzetting van niet bestaande vergissing.

Het Hof van Beroep te Antwerpen gaat in een arrest van 27 januari 1999(629)

ervan uit dat bij ontstentenis van wettelijke regeling van de transseksualiteit

m.b.t. het geslacht van een persoon een vordering van staat kan ingesteld

worden, maar dat die vordering niet gegrond is wanneer betrokkene gehuwd

is en ... gehuwd wil blijven. Aldus moet, volgens K. Uytterhoeven, de

vordering tot wijziging van geslacht voorbehouden blijven aan ongehuwde

personen: het is m.a.w. onverenigbaar met de bestaande huwelijkswetgeving

dat de vordering tot wijziging zou leiden tot het ontstaan van een huwelijk

tussen twee personen van hetzelfde geslacht.

In de loop van de behandeling, blijft de vroeger vastgestelde staat toch de

voorrang hebben ook al is het voorkomen in belangrijke mate gewij-

zigd(630).

3. De rechtsleer

250. Een goed overzicht werd geschreven door L. Van De Wiele en K.

Schatteman onder de titel ,,De erkenning als rechtsbeginsel van het recht op

geslachtwijziging door de Belgische rechtspraak''(631). In de rechtsleer

wordt de problematiek behandeld in het ,,Compendium van het personen-

en familierecht'' van P. Senaeve(632) en in de tweede uitgave van

A. Heyvaerts, Het personenrecht ont(k)leed, 66-67, nr. 162-163.

De ontbinding van het bestaande huwelijk moet voorafgaan aan het inleiden

van een vordering tot wijziging van geslacht. Nietigverklaring van het

huwelijk wegens geslachtsgelijkheid is niet mogelijk. Echtscheiding op

bepaalde grond is ook uitgesloten: de hormonale en heelkundige aanpassing

van de geslachtskenmerken is een therapeutische behandeling van de trans-

seksualiteit. Zoals K. Uytterhoeven vaststelt(633) ,,veronderstelt deze me-

dische interventie een aan de psychische constitutie onderliggende, onweer-

staanbare drang, los van de vrije wil van de transseksueel.''

G. Verschelden in zijn noot in het R.W. 1999-2000, 258 e.v. meent dat de

vaststelling van de geslachtswijziging moet gebeuren door een vordering tot

(629) Rev.trim.dr.fam. 2000, 89, noot Y.H. LELEU; E.J. 1999, 50, noot K. UYTTERHOEVEN;

T.B.B.R. 1999, 220; R.W. 1999-2000, 257, noot G. VERSCHELDEN.

(630) Arbrb. Luik 17 oktober 1995, Chr.Dr.Soc. 1996, 405, noot P. PALSTERMAN.

(631) R.W. 1997-98, 175-183.

(632) 5
o
uitg. 2000, 141, nr. 287 e.v.

(633) Aangehaalde noot nr. 5 in fine E.J. 1999, 53.
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wijziging van staat ,,praeter legem'', onder bepaalde voorwaarden: de trans-

seksueel moet het bewijs leveren van zijn overtuiging niet meer te behoren

tot het in zijn geboorteakte vermelde geslacht, de vordering mag niet het

resultaat zijn van een gril of een loutere bevlieging, de betrokkene moet

medische geslachtsaanpassende behandelingen hebben ondergaan die erop

gericht zijn de biofysische verschijningsvormen in overeenstemming te

brengen met het sociaal beleefde en maatschappelijk aanvaarde geslacht.

Deze wijziging heeft slechts uitwerking ex nunc vanaf de overschrijving in

de registers van de burgerlijke stand. Uit het onderzoek van de gevolgen van

de geslachtsverandering op de geldigheid van het huwelijk(634) stelt deze

auteur dat het besluit van het Hof van Antwerpen op grond van het openbare

orde karakter van de huwelijkswetgeving en huwelijk tussen personen van

hetzelfde geslacht niet kan, niet overtuigend is(635) wat dan bekeken wordt

uitgaande van de E.V.R.M.-regeling. Deze auteur besluit dan tot een nood-

zakelijke aangepaste wetswijziging waarvan de pijlers zouden zijn dat de

ongehuwde staat een wettelijke voorwaarde voor de geslachtswijziging zou

worden en deze zelf een nieuwe objectieve echtscheidingsgrond.

Y.-H. Leleu, in een uitgebreide noot onder het arrest van het Hof van Beroep

van Antwerpen en het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van

Luik(636) met de samenvattende titel ,,Rectification de l'acte de naissance

d'un transsexuel divorceÂ et peÁre de famille'', vat het overzicht van de

problematiek in vijf punten samen.

Eerste punt: de keuze tussen het instellen van een vordering tot verbetering

van de geboorteakte en een vordering van staat heeft een geringe practische

betekenis, tenzij m.b.t. de uitwerking van de gevolgen. De compromisoplos-

sing van de rechtbank van Luik, een vordering van staat in de vormen van een

vordering tot verbetering, lijkt aangepast omdat de wijziging niet voortvloeit

uit een declaratief of constitutief vonnis, maar uit een feitelijk gegeven dat in

de huidige stand van het recht niet kan vastgesteld door enige vordering.

Tweede punt: de vordering gaat niet in tegen het beginsel van de onbeschik-

baarheid van de staat van de persoon. De onbeschikbaarheid is niet onver-

enigbaar met de wijziging van een element ervan, als zulks niet overgelaten

is aan de willekeur van de enkeling en onderworpen aan het toezicht van de

rechtbanken en het openbaar ministerie. In een derde punt stelt Y.H. Leleu

vast dat, in tegenstelling tot het declaratief karakter van een beslissing, geen

terugwerking ex tunc, wordt aanvaard, heel eenvoudig omdat er geen vergis-

sing bij het opstellen van de akte begaan werd(637). De terugwerking zou

ook geen nietigheid van het huwelijk tot gevolg hebben gehad omdat, op het

ogenblik van het huwelijk, de echtgenoten niet van hetzelfde geslacht waren

en er ook geen dwaling omtrent de burgerlijke eenzelvigheid bestond.

(634) II, nr. 44-6, R.W. 1999-2000, 259.

(635) Ibid., 259, nr. 7.

(636) Rev.trim.dr.fam. 1999, 96-100.

(637) Rev.trim.dr.fam. 1999, 98, nr. 4.
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De volgende vaststelling is dat de gerechtelijke wijziging van geslacht niet

voorbehouden is aan de vrijgezellen zonder kinderen, zij het dat het huwelijk

ontbonden moet zijn door echtscheiding of nietigverklaring. Y.-H. Leleu

kritiseert op dit punt het arrest van het Hof van Antwerpen met de vaststelling

dat het E.V.R.M. op dit stuk een brede autonomie laat aan de nationale staten

m.b.t. de erkenning van de rechtsgevolgen van het transseksualisme. Ander-

zijds wijst hij erop dat de toepassing van de vader- en moederlijke afstam-

mingsregels vastgesteld wordt op grond van het geslacht van de transseksu-

eel op het ogenblik van de geboorte(638). Tenslotte wordt de gerechtelijke

voornaamswijziging of de vervrouwelijking ervan door Y.-H. Leleu onder-

schreven.

In zijn overzicht van rechtspraak (639) aanvaardt A. Ch. Van Gysel, onder

verwijzing naar het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 7 april

1992(640), dat de vaststelling van het gewijzigde geslacht kan gebeuren door

een vordering tot verbetering van de akte van de burgerlijke stand ,,sensu

lato'' omdat er eigenlijk in den beginne geen vergissing was. Zo keurt hij het

besproken vonnis van de rechtbank van Verviers goed, zij het dat een

rechtstreekse vordering van staat ook mogelijk is. Een voornaamswijziging

door de rechtbank is volgens hem uitgesloten gelet op de wettelijke regeling

terzake van artikel 3 van de wet van 15 mei 1987(641).

4. Transseksualiteit en de mensenrechten

251. In de rechtsleer is daaromtrent te vermelden de recente volledige studie

van E. Bribosia en A. Weyenberg ,,Le transsexualisme et l'homosexualiteÂ

dans la jurisprudence des organes de controÃle de la Convention europeÂenne

des droits de l'Homme et des juridictions communautaires''(642).

In het arrest Sheffield en Horsham / U.K. van 30 juli 1998(643) bevestigt het

E.H.R.M. de rechtspraak van de arresten Ries en Cosey luidens welke uit

artikel 8 E.V.R.M. geen positieve verplichting kan afgeleid worden om het

recht te erkennen op juridische bevestiging van de feitelijke geslachtsver-

andering van transseksuelen(644).

5. Besluit

252. Het geslacht is een belangrijk bestanddeel van de staat van de persoon

en een even belangrijk gegeven omtrent de persoon. Omdat een aantal

(638) Aangehaalde noot nr. 5, Rev.trim.dr.fam. 1999, 99-100.

(639) (1991-1996), R.J.C.B. 1999, 470 e.v., nr. 26.

(640) Pas. 1992, II, 49 met de andersluidende conclusie van adv.-gen. J.P. GEYSKENS.

(641) R.C.J.B. 1999, 471-472, nr. 26, contra J.P. MASSON en N. MASSAGER, o.c., 37, nr. 23 in

fine.

(642) Rev.dr. U.L.B. 2000, 109-135.

(643) N.J.B. 1998, 1513.

(644) J. MASSON en N. MASSAGER, o.c. Chr. jur. 1994-98, 2000, 37-38, nr. 24; P. SENAEVE,

Compendium, 5
o
Dr., o.c., 146-147, nr. 197-300-1.
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elementen bij de bepaling ervan in aanmerking komen en de juridische

vaststelling vroeg bij de geboorte gebeurt, kunnen zich uitzonderlijk, door

latere ontwikkelingen in de psychologische toestand die dan weer maat-

schappelijke repercussies heeft Ð mede door behandelingen en heelkundige

ingrepen Ð wijzigingen voordoen.

Wanneer er een voldoende wijziging in geval van transseksualiteit vastgesteld

is, kan er aanleiding zijn tot een vordering tot wijziging van staat. Het feit dat

ze niet uitdrukkelijk wettelijk geregeld is Ð zoals in andere domeinen wel het

geval is Ð is niet doorslaggevend om ze niet toe te laten. Een vordering tot

verbetering van de akte van geboorte zal ten deze alleen dan zinvol zijn,

wanneer uit de gegevens blijkt dat er sprake kan zijn van een vergissing in de

akte van geboorte (b.v. wanneer oorspronkelijk twijfel bestond over het juiste

geslacht en dit dan later door ingrepen verduidelijkt is geworden in de andere

zin). Deze verbetering zal in de regel ex tunc uitwerking hebben.

Wanneer de verduidelijking van het beleefde geslacht voldoende geacht

wordt na vastgestelde en therapeutische medisch verantwoorde behandeling

kan de vordering tot wijziging toegewezen worden: deze onomkeerbare

wijziging zal in de huidige stand van de geneeskunde wel van doorslagge-

vende aard zijn maar daarom nog niet een volledige verandering zijn. Ze kan

enkel uitwerking hebben ex nunc vanaf de overschrijving van het vonnis of

arrest en de randmelding in de geboorteakte.

De geslachtswijziging brengt als dusdanig geen nietigheid of ontbinding van

het huwelijk mee en heeft ook geen gevolgen t.a.v. de afstamming van

kinderen. De vordering tot wijziging van staat kan vooralsnog ook niet

toegewezen worden wanneer daardoor een niet op verschillend geslacht

gesteund huwelijk zou ontstaan.

Omdat de voornaamswijziging door een bijzondere wet geregeld is, kan ze

alleen daardoor verwezenlijkt worden: ,,feminisering'' en andere wijzigingen

door de rechtbank zijn uitgesloten.

Deze standpunten kunnen door een eenduidige en duidelijke rechtspraak

verwezenlijkt worden. Wetgevend optreden zou wellicht de rechtszekerheid

dienen, maar is dit wel, gelet op dit toch uitzonderlijk verschijnsel, nodig?

D. DE NATIONALITEIT

1. Algemeen

253. Sedert het laatste overzicht van rechtspraak(645) werd het WBN van

28 juni 1984, verder hervormd door opeenvolgende wetten. Door de wet van

6 augustus 1993 verdween het begrip ,,Belg door geboorte'' uit de nationali-

teitswetgeving, werd het verschil tussen grote en kleine naturalisatie afgeschaft

en werden de voorwaarden om Belg te worden door huwelijk verstrengd.

(645) T.P.R. 1994, 2113-2118, nr. 88-99.
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Aldus werden de regels aangaande de naturalisatie aangepast aan de grond-

wetsherziening van 1 februari 1991.

De wet van 13 april 1995 heeft de naturalisatieprocedure versoepeld. Het

K.B. 13 december 1995 heeft de inhoud van het aanvraagformulier tot

naturalisatie vastgesteld en de bij het verzoek te voegen akten en stavings-

stukken aangevuld.

De wet van 23 december 1998 heeft verschillende wijzen om de Belgische

nationaliteit te verkrijgen vereenvoudigd en geharmoniseerd.

De wet van 1 maart 2000 heeft nogmaals de voorwaarden en de procedure

m.b.t. de nationaliteitsverklaring en de naturalisatie versoepeld.

Deze laatste wet verandert de basisopvattingen van de nationaliteitswetge-

ving, tot dan restrictief georieÈnteerd uitgaande van het ius sanguinis en ius

soli en begeleid door restrictieve toezichtsmaatregelen uitgaande van de

integratiewil. Voortaan wordt vooropgesteld dat de vraag tot het verkrijgen

van de Belgische nationaliteit als dusdanig, een voldoende gegeven is om

deze positief te benaderen.

Aldus wordt ervan uitgegaan dat de vraag zelf tot nationaliteitsverandering

uiteraard niet zonder meer, lichtzinnig gedaan wordt. De evaluatie van die

conceptuele wijziging wordt na eÂeÂn jaar Ð een wellicht te korte termijn Ð

gedaan.

254. Omdat de wijzigingen van de wet van 1 maart 2000 zo fundamenteel

zijn en op de te bespreken rechtspraak een inhoudelijke neerslag hebben

worden ze hierna samengevat.

a. De nationaliteitsverklaring staat voortaan open voor de vreemdeling die

de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt Ð de leeftijdsgrens van dertig

jaar is weggevallen Ð die hetzij in BelgieÈ is geboren en er sedertdien zijn

hoofdverblijf heeft, hetzij in het buitenland is geboren uit een ouder die op

het ogenblik van de verklaring de Belgische nationaliteit bezit, hetzij

sedert tenminste zeven jaar zijn hoofdverblijf in BelgieÈ heeft gevestigd en

die op het tijdstip van de verklaring gemachtigd is of toegelaten werd tot

een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd zich te

vestigen, zulks in toepassing van de vreemdelingenwet. Voor de natio-

naliteitsverklaring is aldus de geboorte in BelgieÈ niet meer vereist, de

verblijfsduur van de tweede categorie is afgeschaft en voor de derde

categorie is het hoofdverblijf tot zeven jaar ingekort (artikel 12bis

WBN). Vreemdelingen die in BelgieÈ gedurende zeven jaar Ð regelmatig

Ð verblijven, hebben aldus een afdwingbaar subjectief recht op het

verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

Ook bij naturalisatie is het hoofdverblijf ingekort tot drie jaar dan wel tot

twee jaar voor de erkende vluchtelingen en staatlozen (artikel 19 WBN).

b. De procedure van nationaliteitsverklaring en naturalisatie worden ver-

sneld afgewikkeld en de advisering krijgt een andere inhoud. De procu-

reur des Konings kan een gemotiveerd negatief advies verlenen binnen de
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maand wegens gewichtige feiten eigen aan de persoon of wanneer de

grondvoorwaarden Ð verblijfsduur, hoofdverblijf, leeftijdsvoorwaarden

e.d. Ð niet vervuld zijn.

Bij negatief advies kan de belanghebbende vragen de zaak aanhangig te

maken bij de rechtbank van eerste aanleg: wordt van deze mogelijkheid

geen gebruik gemaakt dan wordt de verklaring Ð indien de vreemdeling

de grondvoorwaarden daartoe vervult Ð omgevormd tot een naturalisa-

tieaanvraag (artikel 12bis § 3, tweede lid WBN). De integratiewil wordt

aldus niet meer bij de beoordeling betrokken. Ook de dienst ,,Vreemde-

lingenzaken'' en de ,,Dienst Veiligheid van de Staat'' moeten binnen de

maand hun advies geven over de aanvraag.

c. In alle gevallen waarin de overlegging van een geboorteakte vereist is,

kan ze vervangen worden door een akte van bekendheid (artikel 5 WBN,

waarin het bepaalde van artikel 71-72 B.W. overgenomen is)(646).

d. De ondertekening van het aanvraagformulier tot naturalisatie wordt voor-

afgegaan door een verklaring dat de aanvrager zich onderwerpt aan het

E.V.R.M.

e. Zoals de procedure tot nationaliteitsverklaring is voortaan de naturalisa-

tieprocedure kosteloos.

Voor verdere commentaar op de wet van 1 maart 2000 wordt verwezen naar

de grondige Ð zij het politiek gekleurde Ð studie van M.C. Foblets ,,Een

nieuw nationaliteitsrecht? De wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een

aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit''(647).

Na het afsluiten van dit overzicht is het boek van M. Van de Putte en

J. Clement, Nationaliteit, verschenen (A.P.R. Story-Scientia, 2001, 106 p.).

Er kon dan ook niet meer naar verwezen worden in de verschillende onder-

delen.

2. De toekenning van de Belgische nationaliteit

255. Een man is in 1932 geboren in het toenmalige Belgische Congo en kan

de geboorteakte van zijn vader in 1900 geboren in Congo-Vrijstaat niet

overleggen, maar het staat vast dat deze laatste de zoon is van een Belg.

De kleinzoon is dus een Belg door afstamming en wordt aldus aangezien

door de Belgische overheden: hij moet o.m. zijn militaire dienstplicht ver-

vullen. Hij verliest niet die Belgische nationaliteit ook al heeft hij een

gezaõÈriseerde naam aangenomen tijdens zijn verblijf in ZaõÈre(648).

(646) Zie hiervoor nr. 223.

(647) R.W. 2000-2001, 1145-1161.

(648) Rb. Mons 9 april 1997, J.L.M.B. 1997, 1582.
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3. De toekenning op grond van de geboorte in BelgieÈ

256. De beoordeling van het hoofdverblijf is in de verschillende gevallen

aanleiding tot interpretatie. Zo in het geval van toepassing van artikel 11bis

WBNÐ versie wet van 13 juni 1991 Ð wordt door het Hof van Beroep van

Luik in een arrest van 9 september 1997 aangenomen dat de vader toch zijn

hoofdverblijf in BelgieÈ had, ondanks het feit dat hij dikwijls in het buitenland

verbleef hetzij om er zijn vakanties door te brengen hetzij om voordrachten

te geven(649).

In een eerste geval van toepassing van artikel 19bis WBN Ð migranten van

de tweede generatie Ð oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg van

Brussel in een vonnis van 12 februari 1998(650) dat de illegaal in BelgieÈ

verblijvende moeder de vereiste verklaring kan afleggen en dat het begrip

,,hoofdverblijf'' niet in de eng juridische betekenis moet geõÈnterpreteerd

worden, maar wel in de gebruikelijke betekenis, zijnde de plaats waar de

persoon werkelijk woont gedurende een zekere tijd of waar hij het centrum

van zijn belangen heeft zonder er noodzakelijk gedomicilieerd te zijn.

In een vonnis van 14 april 1999(651) stelt dezelfde rechtbank dat het bewijs

van de hoofdverblijfplaats door alle rechtsmiddelen kan worden geleverd,

dat, ondanks de schrapping uit de bevolkingsregisters zowel de declarante als

het betrokken kind hun verblijfplaats hebben behouden en dat, eÂeÂn verklaring

volstaat wanneer blijkt dat de andere ouder niet kan opgespoord worden.

Tijdens de parlementaire voorbereiding werd veel aandacht besteed aan dit

begrip ,,hoofdverblijf''(plaats)(652).

De verwijzingen naar de civielrechtelijke of gerechtelijke woonplaats (arti-

kel 102 e.v. B.W., artikel 36 Ger.W.) lijken niet aangewezen als hanteerbare

begrippen, evenmin als die naar de administratiefrechtelijke in aansluiting op

bevolkings- of vreemdelingenregisters. Wat van belang is, is het feitelijke en

wettelijk verblijf, wat wel blijkt uit de soms specifieke terminologie: hoofd-

verblijf naast hoofdverblijfplaats. Zo moet dan de aangehaalde rechtspraak

goedgekeurd worden.(653).

Het verzet van de procureur des Konings tegen de toekenning van de

Belgische nationaliteit aan minderjarige kinderen van een ouder die het

voorwerp is van een uitwijzingsbevel is niet gegrond, wanneer uit geen

gegeven van het dossier blijkt dat het uitsluitend of zelfs voornamelijk in

haar eigen belang is dat de moeder die verklaring van toekenning van de

nationaliteit heeft gedaan(654).

(649) J.L.M.B. 1997, 1567.

(650) T. Vreemd. 1998, 234, noot.

(651) T.Vreemd. 1999, 249.

(652) Zie daarover M.C. FOBLETS, o.c., R.W. 2000-2001, 1157-1158.

(653) Zie ook Rb. Brussel 28 mei 1997, J.L.M.B. 1997, 1595.

(654) Rb. Nijvel 8 oktober 1998, J.T. 2000, 229.
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4. De verkrijging door nationaliteitsverklaring

257. Ter herinnering: de leeftijdsgrens naar boven is afgeschaft, de geboorte

in BelgieÈ is niet meer vereist, de verblijfsduur voor vreemdelingen met een

Belgische ouder verdwijnt en voor de vreemdelingen in BelgieÈ is hij herleid

tot zeven jaar: het advies Ð niet meer het verzet Ð van de procureur des

Konings moet gegeven worden binnen de maand, zoals het nieuw ingestelde

advies van de Dienst voor Vreemdelingenzaken en de Dienst Veiligheid van

de staat en het heeft geen betrekking meer op wil tot integratie: het mag

derhalve alleen nog betrekking hebben op de nakoming van de wettelijke

voorwaarden en het bestaan van gewichtige feiten eigen aan de persoon. Zeer

algemeen stelt het Hof van Beroep van Brussel dat het verzoek tot verkrij-

ging van de Belgische nationaliteit, ingediend door een Turk, geboren en

gedomicilieerd in BelgieÈ moet worden afgewezen omdat hij niet onafgebro-

ken in het land verbleef. Hij deed immers zijn middelbare en universitaire

studies in Turkije en bracht hier slechts enkele vakanties door(655).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel aanvaardt echter wel dat ver-

klaarster haar hoofdverblijf in BelgieÈ sedert haar geboorte behouden heeft,

ook al heeft zij gedurende vijftien maanden in het buitenland verbleven(656):

een toch wel lange termijn, vinden J.P. Masson en N. Massager(657).

Het verzet van het openbaar ministerie wordt dan weer door dezelfde recht-

bank van Brussel gegrond bevonden, wanneer de betrokkene geschrapt werd

uit het vreemdelingenregister sinds 1969 en het bewijs niet wordt bijgebracht

dat een verblijfplaats in BelgieÈ behouden werd(658).

Het Hof van Beroep van Antwerpen stelt daarentegen dat een verblijf in

Turkije, waarbij de aanvrager en zijn moeder gedurende een bepaalde

periode er daadwerkelijk woonden, niet kan gelijkgesteld worden met een

korte afwezigheid. De aanvrager ging niet naar Turkije om er een vakantie

door te brengen of zijn studies te doen maar omdat er onenigheid was tussen

zijn ouders en zijn moeder in Turkije verbleef(659).

Het verzet Ð nu het negatief advies Ð van het openbaar ministerie gesteund

op gewichtige feiten eigen aan de persoon wordt gegrond bevonden nu de

veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf gesteund is op feiten die doen

blijken van ,,misprijzen voor een andere persoon, zijn fysieke integriteit, zijn

goederen en van afwezigheid van elk menselijk respect''(660). Het verzet

wordt daarentegen verworpen wanneer de betrokkene in eerste aanleg we-

(655) Brussel 19 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 311, noot K. LAMBEIN en W. WAUTERS.

(656) Rb. Brussel 28 mei 1997, J.L.M.B. 1997, 1565.

(657) O.c., 42, nr. 30.

(658) Rb. Brussel 18 november 1995, J.L.M.B. 1996, 952.

(659) Antwerpen 12 januari 2000, A.J.T. 2000-01, 147.

(660) Rb. Brussel 24 mei 1995, J.L.M.B. 1996, 951.
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gens onvrijwillige slagen en verwondingen werd veroordeeld, doch vrijge-

sproken in beroep(661).

Het Hof van Beroep van Gent was van oordeel dat zo een veroordeling in 1992

tot een hoofdgevangenisstraf van drie jaar Ð waarvan dertig maanden met

uitstel Ð wegens diefstal met geweld, een ernstig misdrijf is, dit eÂeÂnmalig

feit, vier jaar voor de verklaring, niet kan aangezien worden als zware

criminaliteit zoals bedoeld door de wetgever of als een uitgesproken weigering

de Belgische wetten na te leven(662).

Wanneer er buiten een eenmalig feit Ð nl. een kassadiefstal gepleegd in de

winkel waar de appellante op leercontract werkte Ð niets aan te merken valt

op haar gedrag en de levenswijze, acht het Hof van Beroep van Antwerpen

dat de nationaliteitskeuze mag worden ingewilligd(663).

De gewichtige feiten eigen aan de persoon zijn niet zonder meer strafrechte-

lijke veroordelingen, maar i.c. stelt het Hof van Beroep van Mons vast dat er

een veroordeling is uitgesproken in 1991 tot acht jaar opsluiting wegens

ernstige feiten van openbare zedenschennis, waarvoor hij nog opgesloten is

en waarop een K.B. van uitzetting genomen werd en meteen blijkt daaruit

zijn misprijzen voor de menselijke persoon en zijn onwil om in de maat-

schappij samen te leven(664).

Een voorwaardelijke veroordeling tot vier maanden gevangenisstraf uit

hoofde van vrijwillige slagen en verwondingen, feiten die dateren uit 1987

en dus vrij verwijderd, de schrapping ervan en het verdere onbesproken

gedrag van betrokkene maken dat ze door het Hof niet meer aangezien

worden als gewichtige feiten eigen aan de persoon, zodat de verklaring

wordt aanvaard(665).

Alles is een kwestie van beoordeling, en dus van motivering, maar de

aangehaalde rechtspraak is zeker niet restrictief te beschouwen.

Het negatief advies moet met redenen omkleed zijn en aan de ambtenaar van

de burgerlijke stand en bij een ter post aangetekende brief aan de belang-

hebbende betekend worden door toedoen van de procureur des Ko-

nings(666).

5. De nationaliteitskeuze

258. De nationaliteitskeuze staat open voor vier categorieeÈn jongvolwasse-

nen die een bijzondere band hebben met BelgieÈ ofwel door hun geboorte op

het grondgebied, ofwel door hun afstamming, ofwel door hun verblijf alhier

(661) Rb. Brussel 22 november 1996, J.L.M.B. 1996, 651.

(662) Gent 20 oktober 1996, R.W. 1997-98, 21.

(663) Antwerpen 3 februari 1998, T.Vreemd. 1998, 51.

(664) Mons 12 januari 1999, J.T. 2000, 274.

(665) Brussel 21 januari 1999, J.T. 2000, 606.

(666) Artikel 12bis § 3 WBN zoals gewijzigd door de wet van 27 december 1998; vgl. Luik

14 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 1215; A.J.T. 1998-99, 316, noot K. LAMBEIN.
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op zeer jonge leeftijd(667). Ook hier mag sedert de wet van 1 maart 2000

noch het openbaar ministerie, noch de rechtbank een onderzoek instellen

naar gegevens omtrent de integratiewil van de aanvrager: het afleggen van de

verklaring zelf geldt als onweerlegbaar vermoeden van die wil. Meteen

wordt het parallellisme met de hervormde naturalisatie doorgevoerd(668).

De rechtspraak daarover moet dan ook niet besproken worden(669). Het Hof

van Beroep van Antwerpen neemt aan dat bij de bepaling van de duur van het

hoofdverblijf niet enkel rekening wordt gehouden met de inschrijving van het

bevolkingsregister. Het gaat ten deze om de beoordeling van een feitelijke

toestand zodat het hoofdverblijf met alle middelen van recht bewezen mag

worden(670).

M.b.t. de toepassing van artikel 14, 2
o
en 3

o
WBN stelt het Hof van Beroep

van Brussel in een arrest van 2 december 1997(671) dat verklaarster welis-

waar in 1984 samen met haar ouders naar Turkije is teruggekeerd en dat zij in

1990 teruggekeerd is naar BelgieÈ, waar hun verblijf destijds onregelmatig

was. Dat verblijf werd dan geregulariseerd. Wat telt, zegt het Hof is de

daadwerkelijke woonst, die bepaald wordt door feitelijke gegevens en die

volstaan om vast te stellen dat voldaan is aan het bepaalde van artikel 14, 2
o

en 3
o
WBN.

Bij de toepassing van het begrip ,,hoofdverblijf'' waarvan sprake in artikel 14

WBN verwijst het Hof van Beroep van Luik in een arrest van 26 januari

1998(672) naar zijn interpretatie van hetzelfde begrip in het hiervoor aan-

gehaald arrest van 9 september 1997 m.b.t. artikel 11bis WBN(673).

Degene die nationaliteitskeuze wil doen en die niet voldoet aan de vereiste van

hoofdverblijf hetzij vanaf de leeftijd van veertien tot achttien jaar, hetzij

gedurende tenminste negen jaar (artikel 14, 2
o
WBN) kan gelijkstelling van

verblijf in het buitenland aanvoeren wanneer hij bewijst een werkelijke band

met BelgieÈ te hebben bewaard (artikel 14, derde lid WBN). Zulke werkelijke

band veronderstelt volgens het Hof van Beroep van Brussel het regelmatig

onderhouden van persoonlijke banden van sociale, culturele, economische of

morele aard met BelgieÈ, zijn samenleving of onderdanen, die dan nog moeten

bewezen worden. Subjectieve gegevens, zoals de onmogelijkheid te wennen

aan de Marokkaanse samenleving, de bevestiging van het bestaan van een

gevoelen van werkelijke verbondenheid met BelgieÈ of het feit dat de broer van

de declarant vijftien dagen voordien de Belgische nationaliteit heeft verkregen

zijn niet gegevens die de werkelijkheid van de banden aantonen(674).

(667) Artikel 13-15 WBN P. SENAEVE, o.c., 5
o
uitg., 170, nr. 382.

(668) P. SENAEVE, Compendium, 5
o
Dr., o.c., 172, nr. 386.

(669) O.m. m.b.t. de taalkennis A.Ch. VAN GYSEL, o.c., R.C.J.B. 1998, 478-479, nr. 33.

(670) Antwerpen 5 november 1996, R.W. 1996-97, 823; T. Vreemd. 1996, 365; J.D.J. 1997,

183, noot J. JACQMAIN.

(671) T.Vreemd. 1998, 77.

(672) T.Vreemd.1998, 328.

(673) Zie nr. 256.

(674) Brussel 9 september 1997, J.L.M.B. 1998, 1214; A.J.T. 1998-99, 229.
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De procedure van nationaliteitskeuze vastgesteld in artikel 15 WBN is een

procedure op tegenspraak, waarbij de procureur des Konings de wettelijke

tegenpartij is van degene die de verklaring doet. Het Hof van Beroep van

Luik zegt in een arrest van 25 maart 1997(675) dat bij ontstentenis van de

aanduiding van het openbaar ministerie als tegenpartij het hoger beroep niet

ontvankelijk is. De omstandigheid dat het openbaar ministerie nog enkel een

negatief advies kan geven en dat de belanghebbende de aanhangigmaking

van de negatief geadviseerde aanvraag bij de rechtbank kan vragen dan wel

dat automatisch de omzetting ervan in een naturalisatieaanvraag kan gebeu-

ren, lijkt wel het contradictoir karakter t.a.v. het openbaar ministerie sterk af

te zwakken. Noch de omzendbrief van 14 februari 1999 (B.S. 9 augustus

1999) na de wet van 22 december 1998, noch die van 25 april 2000 (B.S.

6 mei 2000) na de wet van 1 maart 2000 geven daaromtrent uitsluitsel. In

ieder geval lijkt de strenge sanctie van de onontvankelijkheid van het beroep

op grond van de niet-aanduiding van hun tegenpartij Ð die er eigenlijk nu

geen meer is Ð wel erg verregaand.

6. De verklaring door de vreemde echtgenoot van een Belg

259. Luidens artikel 16 § 1 WBN heeft het huwelijk van rechtswege geen

gevolg meer op de Belgische nationaliteit. Het WBN biedt wel de mogelijk-

heid aan de vreemde echtgenoot van een Belg om de Belgische nationaliteit

te verkrijgen, ingevolge een nationaliteitsverklaring overeenkomstig artikel

15 WBN en mits te voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 16

WBN. Sedert de wet van 6 augustus 1993 is vereist dat de echtgenoten

gedurende drie jaren in BelgieÈ verblijven en in BelgieÈ samen hebben ver-

bleven tot aan de gerechtelijke beslissing. Over de vraag te weten of de

echtgenoten gedurende de hele procedure moeten samenleven dan wel of dit

enkel het geval moet zijn op het ogenblik van de verklaring, was de recht-

spraak verdeeld. In de besproken periode zijn er in de laatste zin het arrest

van het Hof van Beroep van Luik van 29 april 1997(676) en een vonnis van

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 28 september 1995(677). In de

andere zin zijn er de arresten van het Hof van Beroep van Mons van 20 april

1995(678) en 24 mei 1995(679) en een ander vonnis van de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Gent van 4 april 1996(680).

Een arrest van het Hof van Cassatie van 10 februari 2000(681) heeft een

einde gesteld aan deze betwisting: de vereiste van artikel 16 § 2, 1
o
,,zolang

(675) J.L.M.B. 1998, 1202; A.J.T. 1998-99, 230, noot K. LAMBEIN.

(676) Rev.trim.dr.fam. 1998, 33; R.R.D. 1998, 206.

(677) T.G.R. 1996, 2, n.

(678) R.R.D. 1996, 524, noot C. DEBROUX.

(679) J.T. 1996, 37, J.L.M.B. 1996, 948, G. VAN NUFFEL en C. PANIER, IneÂdits de droit de la

famille en de kritiek van J.P. MASSON en N. MASSAGER, o.c., 45, nr. 33.

(680) T.G.R. 1996, 125; T. Vreemd. 1996, 192.

(681) A.J.T. 2000-01, 208, noot K. LAMBEIN; R.W. 2000-01, 554, noot.
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zij samenleven'' houdt in dat de vreemdeling en zijn Belgische echtgenoot in

BelgieÈ moeten samenleven tot aan de rechterlijke beslissing, m.a.w. tijdens

het verloop van de procedure.

Over de realiteit van het samenwonen spreekt het Hof zich niet uit. Spora-

dische ontmoetingen tonen die samenleving niet aan(682). De slotbeschou-

wingen van K. Lambein daarover moeten worden onderschreven: het is niet

vereist dat de huwelijkssluiting de periode van samenleving voorafgaat en

een gemeenschappelijke verblijfplaats is dat ook niet: wel moet er een

echtelijke verblijfplaats zijn in de zin van artikel 213 B.W.(683).

Ten deze werd ook het parallellisme van de procedures en terzake het

toezicht van de rechtbanken doorgetrokken door de wetten van 22 december

1998 en 3 maart 2000. Hier ook wordt het gerechtelijk toezicht beperkt tot de

vervulling van de wettelijke voorwaarden en tot het bestaan van een beletsel

wegens feiten eigen aan de persoon. Het Hof van Beroep van Antwerpen

oordeelde dat een correctionele veroordeling wegens gebruik van een ver-

valst verblijfsdocument en een onwettig verblijf in BelgieÈ geen beletsel zijn,

evenmin als de nietigverklaring van het eerste huwelijk wegens vein-

zing(684).

7. Verkrijging van de Belgische nationaliteit wegens bezit van staat (artikel 17

WBN)

260. Een zeldzaam geval van toepassing is te vinden in het arrest van het

Hof van Beroep van Bergen van 9 april 1997, zij het dat er sprake is van een

persoon geboren uit een Belgische ouder, zelf ook geboren uit een Belgische

ouder, maar die de geboorteakte niet kan overleggen(685). Door de wet van

1 maart 2000 (artikel 8, 1
o
en 2

o
) is bepaald dat het negatief advies van de

procureur des Konings alleen kan uitgebracht worden om reden dat het

beweerde bezit van staat ontoereikend is.

8. De naturalisatie

261. De wet van 1 maart 2000 heeft de voorwaarden tot verkrijging van de

Belgische nationaliteit nogmaals herzien: naast de behouden leeftijdsvoor-

waarde van achttien jaar, is de verblijfsvoorwaarde teruggebracht tot een

hoofdverblijf van drie jaar i.p.v. vijf jaar of twee jaar (i.p.v. drie jaar) voor de

erkende vluchtelingen en staatlozen.

De aanvraag tot naturalisatie bevat ook de verwijzing naar de eerbiediging

van het E.V.R.M.

(682) Mons 14 juni 1995, R.R.D. 1996, 534, n. C. DEBROUX.

(683) K. LAMBEIN, A.J.T. 2000-01, 211.

(684) Antwerpen 10 oktober 2000, A.J.T. 2000-01, 364, noot K. LAMBEIN; in dezelfde zin, na

eerherstel i.v.m. een correctionele veroordeling Brussel 25 november 1999, A.J.T. 1999-00,

218, 803.

(685) J.L.M.B. 1997, 158n.
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Het advies van het openbaar ministerie slaat ook niet meer op de integratie-

wil en wordt geacht gunstig te zijn als het niet gegeven is binnen de maand.

Ook hier worden de adviezen van de Dienst Vreemdelingenzaken en van de

Openbare Veiligheid ingewonnen.

Gans bijzonder is de procedure die gevolgd wordt wanneer er een negatief

advies is van de procureur des Konings op de nationaliteitsverklaring (artikel

12bisWBN) en de nationaliteitskeuze (artikel 15 WBN) en omgezet wordt in

een naturalisatieaanvraag: de Kamer van Volksvertegenwoordigers kan dan,

luidens artikel 21 § 4, tweede lid WBN de aanvrager verzoeken een memorie

van antwoord in te dienen, zo hij dat niet proprio motu heeft gedaan en de

Kamer kan een verder onderzoek bevelen betreffende de redenen waarop het

negatieve advies steunt en over de gegevens vervat in de memorie(686).

In een arrest nr. 75:98 van 24 mei 1998(687) heeft het Arbitragehof een

duidelijke uiteenzetting gegeven van de Belgische doctrinale conceptie

m.b.t. de naturalisatie. De verkrijging van de Belgische nationaliteit door

naturalisatie is, in tegenstelling tot de andere vormen van verkrijging, geen

subjectief recht van de betrokken vreemdeling: ze vloeit voort uit de uit-

oefening van een souvereine beoordelingsmacht van de wetgevende macht,

meer bepaald van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die handeling

komt dan ook niet in aanmerking voor vernietiging door het Arbitragehof op

grond van de ontstentenis van motivering of op grond van discriminatie

tussen aanvragers aan wie ze toegestaan dan wel geweigerd wordt.

Een vreemdeling, wiens naturalisatieaanvraag was verworpen, vroeg de

voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in kort geding

de mededeling te bevelen door de Staat, Kamer van Volksvertegenwoordi-

gers, van het dossier, dat m.b.t. die aanvraag werd aangelegd, zulks op grond

van artikel 32 G.W., bepaling die luidt: ,,ieder heeft het recht elk bestuurs-

document te raadplegen en er een afschrift van te krijgen behoudens in de

gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet en de

regel bedoeld in artikel 134 G.W.''. De vordering terzake wordt afgewezen

omdat uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het om bestuursdocu-

menten moet gaan waaronder dus niet vallen deze die door de wetgevende en

de rechterlijke macht gebruikt worden(688).

Deze opvatting over de naturalisatie zou eerlang van uit een andere aspect

kunnen te berde komen, wanneer zou blijken dat naturalisaties door bedrieg-

lijke handelingen toegekend werden: kan de Kamer op die grond tot de

onttrekking van de toegestane naturalisatie overgaan. Op het eerste gezicht

moet dit kunnen: ,,fraus omnia corrumpit'', al gaat het om een gunst, ook al

(686) Daarover: K. BUYLLE en J. VAN NIEUWENHOVE, ,,Parlementair recht. Kamer wijzigt

reglement betreffende naturalisatie'', T.B.P. 2001, 646-647.

(687) B.S. 7 juli 1998, 21165; J.T. 1998, 710; A.A. 1998, 935; T.Vreemd. 1998, 217; Rev.dr.etr.

1998, 31, noot D. RENDERS; De Burg.St. 1998, 832; T.B.P. 1998, 832; R.W. 1998-99, 1430; J.T.

1998, 710.

(688) Voorz. Rb. Brussel 24 september 1967, J.T. 1998, 710, noot.
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zijn er eigen tekortkomingen van de Kamer tijdens het vooronderzoek en zij

het dat de gevolgen voor de belanghebbende verstrekkend zijn: de beneficiaris

kan immers in geval van niet-herkrijging van zijn oorspronkelijk nationaliteit

een apatride worden, met alle gevolgen vandien ook t.a.v. BelgieÈ(689).

9. De herkrijging van de Belgische nationaliteit

262. Naast het aantal gevallen waarin de nationaliteit kan verloren worden,

correlarium van de toegenomen mogelijkheden tot verwerving van de Bel-

gische nationaliteit, wordt ook de herkrijging van de Belgische nationaliteit

geregeld, voor hen die ooit de Belgische nationaliteit hebben gehad, maar

verloren. Zo is de herkrijging een bijzondere wijze van verwerving van de

Belgische nationaliteit voor gewezen Belgen, ongeacht de wijze waarop die

nationaliteit oorspronkelijk werd verworven.

De herkrijging vereist een verklaring daartoe, door betrokkene zoals om-

schreven in artikel 15 WBN. De onderdanen van het voormalige Belgisch

Congo aldaar geboren voÂoÂr de onafhankelijkheid en die de Belgische nati-

onaliteit verloren hebben door de onafhankelijkheid van Congo kunnen de

Belgische nationaliteit herkrijgen op grond van artikel 24 WBN(690).

Degene die de Belgische nationaliteit verkregen heeft door nationaliteitsver-

klaring met toepassing van artikel 12bis WBN en die daarvan afstand heeft

gedaan kan die Belgische nationaliteit niet opnieuw herkrijgen op grond van

artikel 12bis WBN: dit artikel kan slechts eenmalig toegepast worden. Ze

wordt dan ook terecht afgewezen. De herkrijging moet gevraagd worden op

grond van artikel 24 zegt de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel terecht,

wat meebrengt dat het openbaar ministerie en de rechtbank in voorkomend

geval in hun onderzoek Ð sedert de wet van 22 december 1998 het openbaar

ministerie wanneer het meent geen negatief advies te moeten uitbrengenÐ de

omstandigheden moeten betrekken waarin de afstand werd gedaan en de

redenen waarom de betrokkene de Belgische nationaliteit wil herkrijgen(691).

10. De apatridie of staatloosheid

263. Luidens artikel 1 van het verdrag van NewYork van 25 september 1954

betreffende de status van de staatlozen(692)(693) is de staatloze of apatride

een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving als

onderdaan wordt beschouwd. Krachtens artikel 12 van dat verdrag wordt

het persoonlijk statuut van een staatloze beheerst door de wet van het land

van zijn woon- of verblijfplaats.

(689) Zie daarover verder nr. 263.

(690) Rb. Brussel 23 oktober 1996, Pas. 1996, III, 11, noot F.B.; Jur. LieÁge 1997, 1573, advies

O.M.

(691) Rb. Brussel 6 december 1995, Pas. 1995, III, 48.

(692) Goedgekeurd bij de wet van 12 mei 1960.

(693) B.S. 10 augustus 1960.
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Bij ontstentenis van een enig bevoegd administratief orgaan is de rechtbank

van eerste aanleg bevoegd om een persoon als staatloze te erkennen, de

nationaliteit is immers een gegeven m.b.t. de staat van een persoon (artikel

569, 1
o
en 22

o
Ger.W.). Degene die de hoedanigheid van staatloze inroept,

moet er het bewijs van bijbrengen, maar alle partijen moeten daaraan mee-

werken: de heropening van de debatten wordt met dat doel bevolen(694).

Aansluitend daarop werd verzoeker als staatloze erkend, op grond van een

kruisredenering Ð het ging om een Palestijn uit de Gaza-strook, niet erkend

door IsraeÈl noch door EgypteÐwaaromtrent de Belgische staat geen verdere

gegevens aanvoerde, alhoewel hij dan toch over informatiemogelijkheden

beschikt(695).

In dezelfde richting m.b.t. de bewijsvoering stelde de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Gent dat de rechtbank uiteraard niet alle wetgevingen moet nagaan

om uit te maken of de betrokkene niet de voorwaarden van enige wetgeving

vervult: ze kan zich beperken tot de wetgeving van het geboorteland, die van

zijn ouders of van zijn echtgenote dan wel van zijn verblijfplaats(696).

In dezelfde zin m.b.t. tot een Koerd Rb. Brussel 8 april 1998(697) en nog

m.b.t. een Palestijn Brussel 31 maart 2000(698).

De vordering voor de Rechtbank van Eerste Aanleg wordt bij ontstentenis

van tegenspraak ingeleid bij verzoekschrift, zij het dat een vordering ingeleid

bij dagvaarding tegen de Belgische staat ontvankelijk is omdat ze de ge-

meenrechtelijke weg van inleiding is(699).

VII. De afwezigheid

264. Ook al is de wetgeving m.b.t. afwezigheid helemaal uit de tijd toch

vindt ze nog steeds toepassing.

Een persoon is afwezig wanneer er onzekerheid is en over zijn verder bestaan

en over zijn overlijden(700). In sociaalrechtelijke aangelegenheden zoals

terzake overlevingspensioenen voor arbeiders en zelfstandigen wordt de ge-

lijkstelling van de verklaring van afwezigheid met overlijden aanvaardt(701).

In de gemeenrechtelijke regeling kan iedere belanghebbende de aanstelling

van een voorlopige beheerder van de goederen van de afwezige vorderen

(694) Brussel 27 april 1995, T.Vreemd. 1995, 278, noot L. WALLYN en D. TORFS; Rev.dr.etr.

1995, 308, noot.

(695) Brussel 28 juni 1996, Rev.dr.etr. 1996, 761; T.Vreemd. 1996, 187.

(696) Rb. Gent 24 november 1994, R.W. 1994-95, 25; T.G.R. 1995, 163; T.Vreemd. 1995, 287;

Rev.dr.etr. 1995, 313, noot.

(697) Rev.dr.etr. 1998, 231.

(698) A.J.T. 2000-01, 934.

(699) Rb. Antwerpen 25 november 1996, R.W. 1997-98, 190 en de beschouwingen van

J.P. MASSON en N. MASSAGER, Examen de jurisprudence 1994-98, o.c., 46, nr. 35.

(700) Rb. Luik 4 maart 1996, J.L.M.B. 1996, 893.

(701) Cass. 29 november 1994, Pas. 1994, I, 1019; Arr. Cass. 1994, 1026; J.T.T. 1995, 278;

J.L.M.B. 1995, 1476, noot M. WESTRADE, R.W. 1995-96, 226.
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(artikel 112 B.W.). De rechtbank bepaalt zijn bevoegdheden. Het advies van

het openbaar ministerie daaromtrent blijft vereist(702)(703).

Een Brussels vrederechter heeft een voorlopige beheerder aangewezen bij

toepassing van artikel 112 B.W., veroordeeld tot de betaling van een onder-

houdsgeld aan de achtergebleven echtgenote voor het onderhoud van de

kinderen(704). M.b.t. de verdwijning van een Belg in een vreemd land wordt

het onderzoek voorzien in artikel 116 B.W. gevoerd bij het consulaat van dat

land in BelgieÈ en bij het Belgisch consulaat in dat land(705).

265. Artikel 142 B.W. wordt aangepast door artikel 3 van de wet van de Wet

van 29 april 2001(706) aan de nieuwe regeling inzake het openvallen van de

voogdij: indien een van de ouders overleden is, wordt zes maanden na de

verdwijning van de andere ouder het gezag over de persoon van het kind en

het beheer van zijn goederen voorlopig geregeld overeenkomstig de artikelen

390 e.v. (voorlopige maatregelen, aanwijzing van de voogd, enz.). Hetzelfde

geldt wanneer de afstamming slechts vaststaat t.a.v. eÂeÂn ouder en die ver-

dwenen is (artikel 142, tweede lid B.W.).

Op verzoek van het openbaar ministerie wordt een eensluidend afschrift van

elk vonnis gewezen op grond van de artikelen 112, 113 en 117 B.W.Ðm.b.t.

het vermoeden van afwezigheid Ð toegezonden aan de vrederechter be-

voegd voor de organisatie van de voogdij over de minderjarige kinderen

(artikel 142, derde lid nieuw B.W.).

HOOFDSTUK II

DE STAAT VAN DE PERSOON IN HUWELIJK EN

IN WETTELIJKE EN ANDERE SAMENLEVINGSVERBANDEN

(Auteur: G. BAETEMAN)

AFDELING I

ALGEMEEN

266. De klassieke titel van dit tweede hoofdstuk werd gewijzigd, omdat in

de besproken periode door de wetgever de aanzet werd gegeven tot de

erkenning van andere samenlevingsvormen dan het huwelijk, dit door de

wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning in

werking getreden op 1 januari 2000. Ook al wordt die wettelijke regeling

ondergebracht in eÂeÂn nieuwe titel V bis van Boek III, ,,Op welke wijze

(702) Artikel 114 B.W. en 1226 Ger.W..

(703) Mons 18 maart 1994, Rev.not.b. 1994, 393.

(704) Vred. Brussel 14 mei 1998, J.D.T. 1998, nr. 177, 43.

(705) Rb. Luik 18 februari 1994, J.L.M.B. 1995, 1052, noot A. KOHL.

(706) B.S. 31 mei 2001.
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eigendom verkregen wordt'', na die over de huwelijksvermogensstelsels,

toch wordt daardoor voor bepaalde categorieeÈn van personen, m.b.t. be-

paalde aspecten van hun deelneming aan het rechtsverkeer, hun wettelijke

staat geregeld. Het is verder ook zo dat het gewonnen concubinaat door de

verhoogde maatschappelijke frequentie en door de gewijzigde beoordeling

ervan aanleiding geeft tot meer gerechtelijke tussenkomsten. Tenslotte is er

de recente stijgende belangstelling tot wettelijke erkenning van de ,,blijvende

vereniging'' van personen van hetzelfde geslacht, hetzij gewoon door de

openstelling voor hen van het huwelijk zelf dan wel door de invoering van

een bij het huwelijk aanleunend geregistreerd partnerschap. De inwerking

van het E.V.R.M. en van de rechtsvergelijking spelen daarbij een grote rol.

Over dit laatste onderdeel wordt niet verder uitgewijd. Het volstaat te

verwijzen naar het overzichtelijk werk van P. Senaeve en E. Coene, ,,Ge-

registreerd Partnerschap Ð pleidooi van een institutionalisering van de

homoseksuele tweerelatie'', (Antwerpen, Apeldoorn) en naar de grondige

principieel onderbouwde studie van D. De Schutter en A. Weyenbergh, ,,La

cohabitation leÂgale: une eÂtape dans la reconnaissance des unions entre

personnes du meÃme sexe''(707). Het verder overzicht omvat volgende on-

derdelen:

II. Huwelijk en Echtscheiding

III. De wettelijke samenwoning

IV. Het concubinaat

AFDELING II

HET HUWELIJK EN DE ECHTSCHEIDING

ONDERAFDELING 1

HET HUWELIJK

I. Begripsomschrijving

267. In aansluiting op het gegeven dat nu de ,,wettelijke samenwoning''

erkend wordt en dat de wetgever de vereenvoudiging van de echtscheidings-

wetgeving nastreeft is het aangewezen de eigen kenmerken van het huwelijk

te onderlijnen. Positiefrechtelijk is het huwelijk een door het privaatrecht

beschermde, door de (aanstaande) echtgenoten levenslang gewilde hetero-

seksueel en maatschappelijk erkende levensgemeenschap, waaraan een bij-

zonder vormelijk contract ten oorsprong ligt.

De relevante gegevens zijn: het heteroseksuele en het monogame karakter,

het gegeven dat daardoor een door de echtgenoten levenslang gewilde

samenleving ontstaat Ð wat eigenlijk meer is door het bestendig karakter

(707) J.T. 2000, 93-106 en naar de bundelstudies over ,,L'union libre'' (colloquium van

16 oktober 1992) onder leiding van Ph. De Page en R. De Valkeneer (Brussel, Bruylant,

1992, 356 p.).
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van het huwelijk Ð dat er een levensgemeenschap is van de twee echtge-

noten, die al dan niet tijdelijk de opvang en de opvoeding van kinderen

begeleiden, een samenlevingsvorm, die maatschappelijk-juridisch erkend Ð

en zelfs bevoorrecht wordt, m.b.t. de adoptie(708) Ð wordt met eigen

algemene en bijzondere gevolgen. Deze algemene en bijzondere gevolgen

maken precies dat zo het huwelijk ontstaat door een plechtig vormelijk

contract, het geheel van de huwelijksregeling niet contractueel is: dat wordt

aangetoond door de bijzondere huwelijksverplichtingen en door de eigen

werking van de vermogensrechtelijke regelingen van het primair stelsel en

van het wettelijk of conventioneel huwelijksvermogensstelsel m.b.t. bewijs-,

bestuurs- en toebedelingsregelingen. Het specifiek karakter van de huwe-

lijksverplichtingen werd besproken in twee recente Franse studies, de ene

van J. Roche-Dahan ,,Les devoirs neÂs du mariage. Obligations reÂciproques

ou obligations mutuelles''(709), die er o.m. op wijst dat, in tegenstelling tot

wat het geval is voor de gewone wederkerige contracten inhoudelijk, de

wilsautonomie van partijen niet geldt en evenmin de rechtstreekse afhanke-

lijkheid van de wederkerige prestaties, de andere naar aanleiding van de

Franse wet m.b.t. de P.A.C.S. (= pacte civil de solidariteÂ) waarin D.

Grandsire precies het plechtig permanent Ð eigenlijk levenslang Ð gewilde

karakter van het huwelijk onderlijnt(710).

II. De verloving

268. Een arrest van het Hof van Beroep van Mons van 17 maart 1998(711)

herneemt de klassieke leer over de verbreking van de verloving. De verloving

doet geen enkele persoonlijke verplichting ontstaan in hoofde van de ver-

loofden, zodat een eenzijdige verbreking ervan als dusdanig niet als een fout

kan aangemerkt worden zoals vereist door artikel 1382 B.W. Alleen de

omstandigheden van de verbreking kunnen wijzen op een fout en schade

veroorzaken. De afwezigheid van motivering hoort tot het persoonlijk recht

van verbreking en kan dus niet aangezien worden als een fout. Uit het

gegeven dat er nog geen officieÈle bekendmaking van het huwelijk was

gebeurd, leidt het Hof af dat de verbreking niet te laat is tussengekomen.

III. De huwelijksbureaus en de huwelijks- en relatiebemiddelaars

A. ALGEMEEN

269. In het vorig overzicht(712) werd een bespreking gewijd aan de toen

nieuwe wet 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbu-

(708) Arbitragehof 3 mei 2000, T.B.P. 2001, 271.

(709) R.T.D.C. 2000, 735-758.

(710) ,,L'eÂrosion de la volonteÂ matrimoniale'', in Le roÃle de la volonteÂ dans les actes

juridiques. Etudes aÁ la meÂmoire de A. Rieg, Brussel, Bruylant, 2000, 389-406.

(711) Rev. trim. dr. fam. 1999, 262.

(712) T.P.R. 1994, 2144-2151, nr. 164-169.
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reaus te regelen en te controleren en aan het decreet van het Vlaamse

Parlement van 10 november 1993 houdende maatregelen tot kwaliteitsver-

betering van de dienstverlening voor huwelijks- en relatiebemiddelaars.

De eerste wet werd inmiddels aangevuld door een wet van 11 april 1999

aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 11 april

1993(713). Een K.B. van 4 juni 1999 regelt de minnelijke schikking bij

inbreuken op voormelde wet(714).

Het decreet van het Vlaamse Parlement van 10 november 1993 werd gewij-

zigd bij decreet van 15 juli 1997 houdende de oprichting van een Gezins- en

Welzijnsraad en van een adviserende beroepscommissie inzake gezins- en

welzijnsaangelegenheden(715). Het zijn in essentie wijzigingen die de voor-

dien voorziene adviezen van commissies vervangen door de rechtstreekse

bevoegdheid van de Vlaamse regering.

Bij een besluit van 23 maart 1999 van de Vlaamse regering werd een

uitgebreide en verregaande regeling tot erkenning van huwelijkse en rela-

tiebemiddelaars vastgesteld, die moest in werking treden op 1 januari 2000.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 7 april 2000 werd het besluit van

23 maart 1999 opgeheven(716).

Het Arbitragehof heeft in twee arresten, het ene nr. 105/98 van 21 oktober

1998(717), het andere nr. 95/99 van 15 juli 1999(718) vastgesteld dat de wet

van 9 maart 1993 niet de regels schendt die door of krachtens de Grondwet

zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de

Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten: de federale wetgever heeft door

de wettelijke vaststelling van de contractuele regeling van de verhouding

tussen huwelijksbureaus en clieÈnt maatregelen genomen die de gebruiker van

een dergelijke dienstverlening moeten beschermen.

B. DE RECHTSPRAAK

270. Het toetredingscontract afgesloten tussen een huwelijksbureau en een

persoon om tegen (fikse) vergoeding ontmoetingen te organiseren met een

dame die dan tot een huwelijk of vaste relatie moesten leiden, dat niet voldoet

aan de voorwaarden van de artikelen 4, 6 en 7 van de wet van 9 maart 1993,

die van openbare orde zijn, is volstrekt nietig(719).

Een aantal vonnissen onderlijnen terecht dat huwelijksbureaus enkel gehou-

den zijn tot een middelen- en niet tot een resultaatsverbintenis(720). Die

(713) B.S. 30 april 1999.

(714) B.S. 26 juni 1999, 2
o
uitg.

(715) B.S. 17 september 1997.

(716) B.S. 29 juni 2000.

(717) B.S. 21 januari 1999, 1599, AA 1998, 1301; T.B.P. 1999, 117.

(718) B.S. 17 september 1999.

(719) Vred. Mons 13 december 1994, Turnh.Rechtsl. 1995-96, 96.

(720) Rb. Luik 9 januari 1995, J.L.M.B. 1992, 522; T.R.D. 1996, nr. 5, 21; Rb. Brussel 14 april

1995, J.L.M.B. 1996, 524.
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middelenverbintenis moet dan wel in concreto beoordeeld worden. Dat deed

het Hof van Beroep te Brussel in een arrest van 1 juli 1998(721): uit de

omstandigheid dat de grote meerderheid van de door het bureau voorgestelde

ontmoetingen niet overeenstemmen met de selectiecriteria vastgesteld door

de klant, wordt besloten dat het bureau zijn deel van de overeenkomst niet

heeft uitgevoerd, wat dan leidt tot de ontbinding ervan.

IV. De huwelijksvoorwaarden

A. GRONDVEREISTEN

1. Positieve vereisten

a . P e r s o n en i n l e v en

271. Het huwelijk kan enkel aangegaan worden door in leven zijnde personen.

Indien eÂeÂn van de aanstaande echtgenoten overlijdt voor de voltrekking van het

huwelijk kan het huwelijk niet meer worden gesloten, ook al zou de overledene

zijn wil daartoe ondubbelzinnig hebben doen kennen. Een vonnis kan ten deze

de huwelijksakte niet vervangen(722).

Een huwelijk door een persoon in extremis gesloten Ðmet een bevoordeling

bij huwelijkscontract Ð is geldig(723).

b . De huwba r e l e e f t i j d

272. De door de wet van 19 januari 1990 gewijzigde regeling werd be-

sproken in het vorig overzicht(724). In de besproken periode valt het vonnis

te vermelden van de Jeugdrechtbank van Charleroi dat het huwelijk toestaat,

nu de toekomstige echtgenoten en hun twee kinderen een gezin vormen dat

wenst te steunen op een huwelijk. Deze regel geldt ook t.a.v. een minder-

jarige met dubbele Belgische Marokkaanse nationaliteit, wanneer zij in

Marokko huwt: de Belgische nationaliteit is de voorrangnationaliteit, niet

alleen omdat zulks in overeenstemming is met het verdrag van Den Haag van

12 april 1930, maar vooral omdat betrokkene keuze heeft gedaan in die

richting: ze is in BelgieÈ geboren en heeft er haar woon- en verblijf-

plaats(725).

Om gewichtige redenen kan de Jeugdrechtbank de verbodsbepaling terzake

opheffen. Luidens het door artikel 4 van de Wet van 29 april 2001(726)

gewijzigd artikel 145 B.W. kan het verzoekschrift daartoe strekkende voort-

(721) J.T. 1999, 49.

(722) Luik 4 maart 1997, J.L.M.B. 1997, 1036, noot Y.H. LELEU; J.T. 1997, 520; T.R.D. 1997,

31, nr. 8.

(723) Rb. Brussel 16 november 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 62.

(724) T.P.R. 1994, 1159-2153, nr. 170-174.

(725) Luik 19 maart 1996, Rev. trim. dr. fam. 1997, 923.

(726) B.S. 31 mei 2001, 2
o
uitgave.
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aan ook ingediend worden door de voogd en derhalve kan deze daaromtrent

ook opgeroepen worden voor de Jeugdrechtbank.

c . He t v e r s c h i l l e n d ge s l a c h t

273. De huwenden moeten van verschillend geslacht zijn(727).

Het verschil van geslacht kan enkel worden bepaald op grond van de ge-

slachtsaanduiding in de geboorteakten van de huwenden(728).

d . Ve rwan t s ch ap s b e l e t s e l e n

274. Het huwelijk is verboden tussen alle aanverwanten in de rechte lijn: dit

verbod geldt zowel in de verhouding schoonouder-schoonkind en verder in

graad, als voor de verhouding stiefouder-stiefkind (artikel 161 B.W.).

Van dit huwelijksbeletsel kan geen ontheffing worden bekomen. Dit beletsel

blijft ook bestaan na het overlijden van diegene die die band heeft doen

ontstaan en na echtscheiding.

Door de wet van 27 maart 2001(729) werd artikel 162, eerste lid B.W.

gewijzigd: het beletsel m.b.t. het huwelijk tussen aanverwanten in de tweede

graad, d.w.z. tussen schoonbroer en schoonzuster werd opgeheven. Aanslui-

tend werd artikel 162, tweede lid B.W. dat het verdwijnen van dat beletsel na

overlijden van de echtgenoot die de aanverwantschap had doen ontstaan

bepaalde en de mogelijkheid tot vrijstelling in geval van echtscheiding

geregeld in artikel 164 B.W. opgeheven(730).

e . De t o e s t emming v an d e a an s t a a nd e e ch t g e no t e n

i. De basisopvatting

275. Artikel 146 B.W. luidt: ,,Er is geen huwelijk wanneer er geen toestem-

ming is''. Zo kan een persoon wiens ernstige mentale achterlijkheid manifest

is, geen geldig huwelijk sluiten(731). Daarentegen belet de plaatsing onder

voorlopig bewind t.a.v. de goederen het sluiten van het huwelijk niet,

wanneer de persoon de draagwijdte van de beslissing tot huwen beseft: het

gaat immers om de uitoefening van een essentieel persoonlijk recht, dat ter

beoordeling staat van de betrokkene en waaromtrent de rechtbank niet de

gevoelens moet of mag beoordelen(732).

(727) Zie het hiervoor in nr. 249 besproken arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van

27 januari 1999, R.W. 1999-2000, 257, noot G. VERSCHELDEN; T.B.B.R. 1999, 260; E.J. 1999,

50, noot K. UYTTERHOEVEN; Rev. trim. dr. fam. 1999, 89, Y.H. LELEU.

(728) P. SENAEVE, Compendium, 5
o
Dr. o.c., 528, nr. 1523.

(729) B.S. 11 mei 2001.

(730) G. VERSCHELDEN, ,,Schoonbroer en schoonzus mogen trouwen'', Juristenkrant, 3
o
Jaarg.

nr. 29, 8 mei 2001, 5.

(731) Luik 16 februari 2000, J.L.M.B. 2000, 102.

(732) Rb. Brussel 24 september 1997, J.L.M.B. 1999, 1021, noot G. GENICO.
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De persoonlijke toestemming is een grondvoorwaarde naar Belgisch recht.

Bij een Belgisch-Marokkaans huwelijk was de Belgische vrouw in persoon

aanwezig en stemde toe in het huwelijk. De Marokkaanse man kan volgens

Marokkaans recht vertegenwoordigd worden. De vordering van het openbaar

ministerie tot nietigverklaring wordt afgewezen door de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Leuven bij vonnis van 1 december 1998(733).

De niet-voltrekking van het huwelijk door bijslaap is op zichzelf niet

bepalend om te besluiten dat er geen toestemming was bij het sluiten van

het huwelijk, te meer wanneer partijen het er over eens zijn dat zij overeen-

gekomen waren de voltrekking van de religieuze ceremonie naar Marok-

kaanse gewoonte af te wachten(734).

ii. De ontbrekende of gebrekkige toestemming

1
o
Er kan een totaal gemis aan toestemming zijn

a. EeÂn van de echtgenoten was niet in staat zijn wil te uiten

276. Zulks werd aangevoerd door een vrouw die zelf de nietigheid van haar

huwelijk vorderde. Een van de echtgenoten was niet in staat zijn wil te uiten.

Ze steunde deze vordering op medische getuigschriften: in het ene werd

bevestigd dat zij onderzocht werd de dag zelf van haar huwelijk, na het

verlaten van het hospitaal, en er werd in bevestigd dat zij intellectueel niet in

staat was een belangrijke beslissing te nemen; uit het andere blijkt dat zij

gehospitaliseerd was gedurende twee dagen voor het huwelijk wegens een

,,ernstige depressieve toestand met een zekere graad van farmacologische

geõÈmpregneerdheid''. Het Hof van Beroep van Luik gaat er, terecht van uit,

dat deze medische getuigschriften afgeleverd vier jaar na de voltrekking van

het huwelijk niet aantonen dat deze vrouw niet in staat was de draagwijdte

van het huwelijk in te schatten(735).

b. Het schijnhuwelijk

277. Ten deze is de gegeven toestand heel anders: in hoofde van eÂeÂn van de

formeel huwenden is er volledige afwezigheid van bewuste wil om een

blijvende levensgemeenschap te beleven, dus eigenlijk een ander doel daar-

buiten te verwezenlijken.

De sanctie was volgens een eensluidende rechtspraak de volstrekte nietig-

heid. De wet van 4 mei 1999(736) heeft voor een van de meest voorkomende

vormen van schijnhuwelijk in het ingevoegde artikel 146bis B.W. een uit-

drukkelijke nietigheidsgrond ingevoerd. Dit artikel 146bis B.W. luidt a.v.:

(733) T.Vreemd. 1998, 210.

(734) Brussel 9 december 1997, Div.Act. 1999, 100.

(735) Luik 16 Maart 1993, J.L.M.B. 1994, 1433.

(736) B.S. 1 juli 1999.
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,,Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemmingen

tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van

minstens eÂeÂn van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstand-

brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen

van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van

gehuwden''.

Recente commentaren over deze materie zijn geschreven door Ch. L. Closset

,,AÁ propos de la simulation de mariage et des mariages de nationaliteÂ'', in

Liber Amicorum Prof. Dr. G. Baeteman, Antwerpen, Kluwer 1997, 17-44, R.

Stockx, ,,Uit liefde of voor de schone schijn? Over schijnhuwelijken'', in K.

Raes (ed.), Liefde onrecht Ð Het onmogelijke huwelijk tussen liefde en recht,

Gent, Mys en Breesch, 1998, 175-185.

Mede als een toepassing van het adagium ,,Iura novit curia'' heeft het Hof

van Cassatie door een arrest van 23 februari 1995(737) het cassatieberoep

verworpen tegen een arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 1 februari

1994(738) dat een huwelijk gesloten in Marokko tussen partijen van Ma-

rokkaanse nationaliteit vernietigt wegens veinzing met toepassing van arti-

kelen 1, 4, 1
o
en 27 van het Marokkaans wetboek houdende persoonlijk

statuut, op grond van de vaststelling dat de man niet echt toegetreden is tot

het huwelijk, zoals omschreven in artikel 1 van dat Wetboek, wijl hij niet het

stichten van een gezin op het oog houdt, doch wel het uitsluitend doel, zijn

verblijf in BelgieÈ te vergemakkelijken.

278. In een aantal gevallen werd het huwelijk op grond van veinzing

vernietigd:

Ð het huwelijk gesloten door een Poolse vrouw, met de zoon van de

anderzijds gehuwde vader met wie ze in concubinaat samenleeft, zulks

om haar uitzetting te omzeilen. Ze heeft niet met die zoon samengeleefd

en bij ontstentenis van toestemming gaat het dan om een schijnhuwelijk.

De eerdere ontbinding door echtscheiding heeft niet de onontvankelijk-

heid van de vordering tot nietigverklaring tot gevolg: de rechtsgevolgen

zijn immers duidelijk verschillend(739).

Ð het eerste huwelijk van een Marokkaanse vrouw met een Belg (31 jaar

ouder) in BelgieÈ gesloten niet om een echtelijke samenleving tot stand te

brengen, maar om de Belgische nationaliteit te verkrijgen; die nietigheid,

nu dat huwelijk nooit bestaan heeft, brengt met zich dat het tweede

huwelijk door die vrouw gesloten in Marokko, voÂoÂr het einde van de

echtscheidingsprocedure in BelgieÈ, geldig is en meteen bigamie uitge-

sloten is(740).

(737) Pas. 1995, I, 205; Arr. Cass. 1995, 204; Rev. trim. dr. fam. 1995, 37; R.W. 1995-96, 363.

(738) J.L.M.B. 1994, 599, noot M. LIEÁNARD-LIGNY.

(739) Luik 6 december 1994, Rev. trim. dr. fam. 1996, 43; J.L.M.B. 1996, 958-959.

(740) Luik 13 december 1994, twee arresten, Rev. trim. dr. fam. 1995, 45; J.L.M.B. 1996, 957.
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Ð het huwelijk gesloten tegen betaling van 40.000 BEF eensdeels om de

uitwijzing van de vrouw te omzeilen en anderdeels om de man een hogere

steunbijdrage te verzekeren(741). Dit arrest is ook belangrijk omdat het

vaststelt dat schijnhuwelijken strijdig zijn met de openbare orde, zodat het

openbaar ministerie ambtshalve mag optreden: zulks betekent meteen dat

de schending van de artikelen 8 en 12 E.V.R.M. niet kan ingeroepen

worden.

Ð het huwelijk afgesloten om in BelgieÈ te kunnen blijven, wanneer de

verblijfstoelating afgewezen werd, nu de betrokkenen niet samengeleefd

hebben en de betrokken man voordien aan een andere vrouw voorgesteld

had een schijnhuwelijk aan te gaan(742).

Ð het huwelijk afgesloten om de man een verblijfstitel te doen toekennen,

terwijl de gehuwden nooit samengeleefd hebben, er een geneeskundig

getuigschrift bevestigt dat er geen samenslaap plaats heeft gehad(743).

Ð het huwelijk waaromtrent vaststaat dat de Marokkaanse man niet de wil

had om een echt huwelijk te sluiten, maar het huwelijk heeft willen

misbruiken om zijn verblijf in BelgieÈ te legaliseren(744).

279. De veinzing wordt in een aantal gevallen afgewezen, wat wijst op de

grote appreciatiebevoegdheid van de rechter over de feiten. Enkele voor-

beelden van afwijzing

Ð er is een ,,hinkend'' gebrekkig huwelijk, wanneer het gesloten wordt in

BelgieÈ volgens de gebiedende bepalingen van de Belgische wet, terwijl

de nationale wet van de betrokkenen, i.c. van Marokkaanse nationaliteit,

dergelijk huwelijk voor de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand

niet erkent. Toch kan niet besloten worden tot veinzing, noch uit die

wijze van afsluiting voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, noch uit

de ontstentenis van latere verschijning voor de consulaire overheid, noch

uit de afwezigheid van godsdienstige ceremonie, daar zulke plechtigheid

voorgeschreven is door het Marokkaans wetboek houdende persoonlijk

statuut. Het gegeven dat geen bruidschat betaald werd, kan het huwelijk

als dusdanig niet ongeldig maken: het zou strijdig zijn met de Belgische

internationale openbare orde, als onverenigbaar met de vrijheid en gelijk-

heid van echtgenoten, een huwelijk voor de ambtenaar van de burgerlijke

stand gesloten te verwerpen en niet erkend in het land van de echtge-

noten. Ook de precaire verblijfstoestand van de echtgenoten op het

ogenblik van het huwelijk doet niet terzake, evenmin als het nastreven

van een materieel voordeel niet onverenigbaar is met de oprechte wil om

te huwen. Tenslotte hebben de echtgenoten zes maanden samengeleefd,

(741) Brussel 7 juni 1994, T.B.B.R. 1995, 377 noot J. ROODHOOFT.

(742) Gent 30 juni 1994, R.W. 1994-95, 574; T.R.D. 1995, nr. 3, 247.

(743) Brussel 7 december 1995, J.T. 1996, 224; Brussel 10 mei 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998,

43.

(744) Antwerpen 9 januari 1996, T. Vred. 1996, 71; T.R.D. 1996, nr. 8, 23.
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werden voorlopige dringende maatregelen na een jaar gevorderd door de

man en werd de vordering tot nietigverklaring ingeleid twee jaar na de

sluiting van het huwelijk(745).

Ð het huwelijk in extremis afgesloten, na een langdurige samenleving en

wanneer vaststaat dat de man, hoewel zwaar ziek, bij zijn volle verstand

handelde(746).

Ð wanneer er een korte samenwoning geweest is na het huwelijk en de

scheiding het gevolg is van twisten en slechte verstandhouding(747).

Ð wanneer twijfel bestaat omtrent de echte inzichten van partijen op het

ogenblik van het huwelijk meer bepaald wanneer de houding van de

echtgenoten bij de plechtigheid niet wijst op een huwelijk met bedrieglijk

doel en gegeven de onsamenhangende verklaringen van de echtgenoten

daaromtrent(748).

Ð wanneer de echtgenoten samengeleefd hebben voÂoÂr het huwelijk en de

vrouw eiseres ten tijde van het huwelijk zwanger is en alsdan stappen

gedaan heeft opdat haar echtgenoot haar zou komen vervoegen terwijl zij

het gegeven dat zij zo laat de vordering tot nietigverklaring instelt poogt

uit te leggen door te stellen dat zij zich geen rekenschap gegeven heeft

van de aard van de aangegane verbintenis, en ze veertig jaar oud was op

het ogenblik van het huwelijk(749).

Ð wanneer de veinzing ingeroepen wordt met betrekking tot een huwelijk

van twee personen van Marokkaanse nationaliteit in BelgieÈ voor de

ambtenaar van de burgerlijke stand, en geen bruidschat werd betaald of

huwelijksfeest naar musulmaanse traditie georganiseerd. Inmiddels heeft

de echtgenote-eiseres de Belgische nationaliteit verworven: ze toont

volgens de rechtbank de veinzing niet aan(750). In de kritische noot

onder dit vonnis wijst V. Van Den Eeckhout er terecht op dat de recht-

spraak zich zoals ze stelt ,,op glad ijs beweegt, wanneer navolging van

(rechts)culturele tradities als aanduiding van een reeÈle huwelijkswil

wordt aangewend''(751).

Terecht zijn J.P. Masson en N. Massager kritisch m.b.t. een vonnis van de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 28 mei 1997(752), waarbij de

vordering tot nietigverklaring afgewezen wordt op grond van de overweging

dat de echtgenoot in het buitenland een vordering tot echtscheiding heeft

ingeleid: de vordering tot nietigverklaring raakt immers de openbare orde en

(745) Rb. Brussel 19 oktober 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 54; T.R.D. 1995, nr. 8, 793.

(746) Rb. Brussel 16 november 1994, J.L.M.B. 1996, 960; Rev. trim. dr. fam. 1995, 62.

(747) Rb. Verviers 31 januari 1995, J.L.M.B. 1995, 1435.

(748) Rb. Charleroi 11 mei 1995, Rev.not.b. 1995, 371.

(749) Rb. Brussel 13 december 1995, J.L.M.B. 1996, 959.

(750) Rb. Brussel 9 april 1997, E.J. 1998, 45.

(751) Vgl. Rb. Brussel 2 oktober 1996, J.L.M.B. 1997, 1570, noot C.P.

(752) J.L.M.B. 1998, 1219.
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de vordering in echtscheiding kan niet leiden tot een verzaking aan de

vordering tot nietigverklaring(753).

2
o
De gebreken van de toestemming

280. Luidens artikel 180, tweede lid B.W. kan de dwaling enkel ingeroepen

worden als het gaat om een ,,dwaling in de persoon'', waarmee bedoeld

wordt ofwel een dwaling over de burgerlijke identiteit ofwel over de fysieke

identiteit van zijn persoon(754). De Vrederechter van het eerste kanton te

Antwerpen gaat in zijn vonnis van 9 oktober 1997(755) er terecht van uit dat

de dwaling niet onverschoonbaar mag zijn, wat in voorliggend geval zo is, nu

de man stelt dat de ceremonie in aanwezigheid van twee mannen in Marokko

volgens hem enkel een verloving was en niet een huwelijk.

De rechtbank van Charleroi vernietigt door haar vonnis van 27 februari

1997(756) met toepassing van de Turkse wetgeving, het huwelijk van twee

personen van Turkse nationaliteit, omdat er een duidelijke dwaling over

essentieÈle hoedanigheden van de man bestond in hoofde van de vrouw.

Algemeen wordt aangenomen, dat bedrog bij de afsluiting van het huwelijk

niet als een wilsgebrek kan worden aangenomen noch tot nietigverklaring

ervan kan leiden. ,,En mariage, il trompe qui peut'' is een algemeen gekende

spreuk, niets meer en dus geen algemeen rechtsbeginsel, stelling die reeds

geponeerd werd door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 17 juli

1925(757).

Prof. R. Dekkers stelde in een studie met dezelfde titel ,,En mariage il trompe

qui peut''(758) voor een onderscheid te maken tussen de ,,dolus bonus'',

gewone voorspiegelingen-verbloemingen in het kader van een toenadering

tot het huwelijk, en de ,,de dolus malus'', leugens over essentieÈle gegevens,

die grote schade meebrengen voor het slachtoffer. Dit onderscheid wordt

onderschreven in een vonnis van de rechtbank van Turnhout van 6 februari

1997(759). Een loutere bewering van mogelijke verrijking is geen ,,dolus

malus''(760).

(753) J.P. MASSON en N. MASSAGER, o.c., 86, nr. 93.

(754) P. SENAEVE, Compendium, 5
o
Dr., o.c., 595, nr. 1545; G. BAETEMAN, Overzicht van het

Personen- en gezinsrecht, Antwerpen, Kluwer, 4
o
Dr., 1993, 332, nr. 548.

(755) R.W. 1997-98, 1395, noot J. VERHELLEN, die betrekking heeft op de dubbele nationa-

liteit.

(756) J.L.M.B. 1997, 1595.

(757) Pas. 1925, I, 370, concl. Adv. Gen. A. GESCHEÂ .

(758) R.W. 1957-58, 1177-1180.

(759) R.W. 1997-98, 506.

(760) Zie daarover ook J.P. MASSON, ,,L'annulation du mariage'', in J.P. MASSON, Ph. DE PAGE

en G. HIERNAUX, DeÂmariage et coparentaliteÂ 4
o
Coll. de l'Ass. Droit et famille, Kluwer, 1997,

187, nr. 83.
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281. In de besproken periode is een zeldzaam toepassingsgeval van geweld

als toestemmingsgebrek te signaleren. De vernietiging op grond van geweld

werd uitgesproken door het Hof van Beroep van Mons in een arrest van

7 februari 1995(761) nu gebleken is dat de aanstaande echtgenote Ð van

Marokkaanse nationaliteit Ð onderkomen gezocht had bij een vriendin om te

ontsnappen aan het huwelijk dat haar vader wilde zien sluiten, dat die vader

de deur ingebeukt had van haar verblijf en haar daar met geweld was komen

weghalen. Ze had dan toegestemd tijdens de huwelijksplechtigheid, maar

had, minder dan twee maanden nadien klacht ingediend tegen haar vader

wegens geweld en bedreigingen. De Marokkaanse wet vereist evenzeer als

de Belgische, de persoonlijke vrije toestemming.

f. De toestemming van de ascendenten

282. De wijzigingen daaromtrent door de wet van 19 januari 1990 werden

besproken in het vorige overzicht(762). Toen werd er op gewezen dat ook het

verzet van de ascendenten ,,de redenen van het verzet (moet) bevatten''

(artikel 176 B.W.) en dat ,,indien het verzet wordt afgewezen en een mis-

bruik wordt geacht te zijn, zij die verzet hebben gedaan, tot schadevergoe-

ding worden veroordeeld'' (artikel 179 B.W.).

Om tot schadevergoeding aanleiding te geven, moet het verzet niet alleen

foutief zijn, het moet ook geacht worden een misbruik te zijn, wat de wil

insluit een nadeel te berokkenen door het huwelijk uit te stellen. Zo wordt

geen schadevergoeding uitgesproken lastens de vrouw die geloofde gehuwd

te zijn en die verzet had ingesteld tegen het opvolgende huwelijk van hem die

ze dacht haar echtgenoot te zijn(763).

Luidens het door artikel 5 van de Wet van 29 april 2001(764) gewijzigde

artikel 175 B.W. kan de voogd voortaan omdat de familieraad is afgeschaft

alleen het in dit artikel bedoelde verzet aantekenen.

B. DE VORMVEREISTEN

1. Huwelijksaangifte (artikel 63-64 B.W.)

a . A l g emeen

283. Door de wet van 4 mei 1999 (B.S. 1 juli 1999) is met ingang van

1 januari 2000 de verouderde regeling van het B.W. m.b.t. de afkondiging

van het huwelijk (artikel 63 e.v. B.W.) afgeschaft en vervangen door een

nieuwe regeling betreffende de huwelijksaangifte. Diezelfde wet heeft me-

teen ook de regeling van de formaliteiten betreffende de voltrekking van het

(761) J.L.M.B. 1996, 957, G. VAN NUFFEL en C. PANIER, IneÂdits de droit de la famille, n
o
10.

(762) T.P.R. 1994, 2153-2154, nr. 176-177.

(763) Mons 1 mei 1998, J.T. 1998, 599.

(764) B.S. 30 mei 2001, 2
o
uitg.
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huwelijk gewijzigd (artikel 165 e.v. B.W.) waarbij de actieve rol van de

ambtenaar van de burgerlijke stand centraal staat: bij het nagaan van de

vervulling van de voorwaarden tot het huwelijk en in de strijd tegen de

schijnhuwelijken meer bepaald wanneer daar vreemdelingen bij betrokken

zijn, heeft hij niet alleen toezicht, maar een beslissingsrecht, waarop dan

verdere gerechtelijke beslissingen mogelijk zijn.

b . De n i e uwe r e g e l i n g

284. Wat de aangifte van het voorgenomen huwelijk betreft, wordt verwe-

zen naar wat hiervoor geschreven werd over de akte van aangifte(765).

a. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de regelmatige huwe-

lijksaangifte een akte op, die wordt ingeschreven in het register van de

huwelijksaangifte. In geval van onregelmatige aangifte Ð ontbreken van

de door de wet vereiste gegevens of documenten (artikel 64 B.W.),

onbevoegde ambtenaar Ð weigert hij de akte op te maken. Hij gaat

daarbij ook na of er geen huwelijksbeletselen zijn. Dit volgt uit de

algemene voorliggende nieuwe opvatting omtrent zijn opdracht, uit de

hem voorgelegde documenten (artikel 64 B.W.) en a fortiori uit het

bepaalde van artikel 63 § 3 laatste lid B.W. waarin voorzien is dat de

ambtenaar van de plaats waar een aanstaande echtgenoot ingeschreven is

in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister of van de verblijf-

plaats die in kennis gesteld wordt van de opmaak van de akte van aangifte,

nagaat of er geen huwelijksbeletselen zijn en daarvan kennis geeft binnen

de tien dagen aan degene die de akte van aangifte opstelde.

b. Bij weigering van het opstellen van de akte van aangifte of van intrekking

van de akte brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn met redenen

omklede beslissing zonder verwijl ter kennis van de belanghebbende

partijen. Terzelvertijd wordt een afschrift hiervan, samen met de kopie

van alle nuttige documenten, overgemaakt aan de procureur des Konings

van het gerechtelijk arrondissement waarin de weigering plaats vond

(artikel 63 § 4, tweede lid B.W.).

c. Door de belanghebbende partijen kan tegen de weigering door de ambte-

naar van de burgerlijke stand binnen de maand na de kennisgeving van

zijn beslissing, beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg

(artikel 63 § 4, laatste lid B.W.). Luidens artikel 587, 9
o
Ger.W. kan ook

de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg over dergelijk beroep

uitspraak doen, het wordt ingesteld en behandeld naar de vormen van het

kort geding.

(765) Zie hiervoor nr. 225 e.v.
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c . Ge l d i n g s duu r v a n de a ang i f t e

285. Het huwelijk mag niet worden voltrokken voÂoÂr de veertiende dag na de

datum van opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk (gewijzigd

artikel 165 § 1 B.W.).

Indien het huwelijk niet is voltrokken binnen de zes maanden sinds het

verstrijken van de hiervoor aangegeven termijn, mag het niet worden vol-

trokken dan nadat een nieuwe aangifte van het huwelijk werd gedaan (artikel

165 § 3, eerste lid B.W.).

In geval van verzet tegen het huwelijk of wanneer de ambtenaar van de

burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken, kan de rechter die zich

uitspreekt over de opheffing van het verzet of over het beroep tegen de

weigering het huwelijk te voltrekken, verzocht worden om een verlenging

van de termijn van zes maanden (artikel 165, § 2, tweede lid B.W.).

De procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van het

gerechtelijke arrondissement waarin de verzoekers zinnens zijn te huwen,

kan Ð zoals voorheen m.b.t. de afkondiging Ð om gewichtige redenen

vrijstelling verlenen van de aangifte en ook Ð dit is dan wel nieuw Ð van

zijn kant een verlenging van de geldigheidstermijn van de aangifte toestaan

(artikel 165 § 2, eerste lid B.W.). Dezelfde bevoegdheden worden gegeven

aan diplomatieke en consulaire ambtenaren die de bevoegdheid hebben

huwelijken af te sluiten (artikel 165 § 2, tweede lid B.W.).

2. De voltrekking van het huwelijk (artikel 166-167 B.W.)

a . De a l g emen e r e g e l i n g

286. De voltrekking van het huwelijk geschiedt in het openbaar voor de

ambtenaar van de burgerlijke stand, die de akte van aangifte heeft opgemaakt

(artikel 166 B.W.). Ze heeft plaats op de door partijen aangewezen dag na

verloop van de termijn van aangifte, in het gemeente- of stadhuis.

De ambtenaar van de burgerlijke stand doet, in tegenwoordigheid van twee

getuigen, al dan niet bloedverwanten, aan de partijen voorlezing van de

stukken m.b.t. hun staat en de formaliteiten van het huwelijk, alsook van de

artikelen 212 e.v. B.W., waarna hij van elke partij de ene na de andere de

verklaring ontvangt dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten en hij

verklaart ze door de echt verbonden (artikel 75 B.W.).

Dit geheel van vormvereisten van de huwelijkssluiting bevestigen dat het om

een plechtig en vormelijk contract gaat. Een uitwisseling van toestemmingen

buiten het formele kader dat de wet voorschrijft, kan onmogelijk een huwe-

lijk tot stand brengen(766). In de besproken periode werd een bijzonder

kleurrijk voorbeeld, een ,,boothuwelijk'', beschreven in het arrest van het

Hof van Beroep van Mons van 19 mei 1998(767).

(766) P. SENAEVE, Compendium, 5
o
Dr. o.c., 541, nr. 1559-1.

(767) J.T. 1998, 599.

TPR 2001 1757



b . De t u s s e n koms t v an de amb t e n a a r v an de bu r g e r l i j k e

s t a nd ( a r t i k e l 1 67 B .W . )

i. De weigering het huwelijk af te sluiten

287. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft voortaan de wettelijke

erkende eigen bevoegdheid om de voltrekking van het huwelijk te weigeren

wanneer, volgens hem blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en

voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan of meer algemeen,

indien hij van oordeel is dat de voltrekking van het voorgenomen huwelijk in

strijd is met de beginselen van openbare orde (artikel 167, eerste lid B.W.).

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt die weigeringsbeslissing, met

redenen omkleed, zonder verwijl ter kennis van de belanghebbende partijen,

een afschrift ervan, samen met de kopie van alle nuttige documenten wordt

ter kennis gebracht aan de procureur des Konings van het gerechtelijk

arrondissement waarin de weigering plaats vond en ook aan de ambtenaar

van de burgerlijke stand van de gemeente van inschrijving (artikel 167,

vierde en vijfde leden B.W.).

Tegen die weigering kan dan door de belanghebbende partijen binnen de

maand na de kennisgeving beroep worden aangetekend bij de rechtbank van

eerste aanleg.

ii. Het uitstel van het huwelijk

288. Indien er een ernstig vermoeden is in de richting van de hiervoor

aangegeven gegevens, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de voltrek-

king van het huwelijk uitstellen eventueelÐ dus niet verplicht en niet bindend

Ð na het advies van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondis-

sement waarin de verzoekers zinnens zijn te huwen te hebben ingewonnen en

zulks gedurende ten hoogste twee maanden vanaf de door partijen vooropge-

stelde huwelijksdatum en ten einde bijkomend onderzoek te verrichten.

Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand gedurende die bijkomende

onderzoekstermijn geen beslissing heeft genomen, dan dient hij het huwelijk

te voltrekken ook als is de geldingsduur van de aangiftetermijn verstreken

(artikel 167, derde lid B.W.).

iii. De rechtspraak

289. a. De rechtspraak van de besproken periode m.b.t. de uitsluitende

bevoegdheid van de rechterlijke macht om bevelen te geven aan de

ambtenaar van de burgerlijke stand, o.m. in verband met de onwettige

toevoeging van de voorwaarde van woonplaats(768), i.v.m. het bevel in

kort geding aan de ambtenaar van de burgerlijke stand tot verplichte

(768) Kortg. Brussel 22 februari 1996, J.T. 1996, 802.
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afsluiting van het huwelijk bij ontstentenis van verzet van de procureur

des Konings(769) en m.b.t. de verplichting het huwelijk af te sluiten als er

geen afdoende weigeringsgrond(770) of die i.v.m. de verplichte afkondi-

ging(771) en de binding tussen de afwezigheid van verblijfplaats en

afwijzing van afkondiging(772), moet in het licht van de hiervoor be-

sproken wetswijzigingen niet meer besproken worden.

b. De ambtenaar mag nu, zoals voorheen, enkel de overlegging van de

wettelijk voorgeschreven documenten vorderen (het gewijzigde artikel

64 B.W.)(773). De toekomstige echtgenoot die geen akte van geboorte

kan overleggen, kan daaraan verhelpen door een akte van bekendheid,

gehomologeerd door de rechtbank of nog door een beeÈdigde verklaring,

die vermeld wordt in de huwelijksakte (artikel 70-72bis B.W.). In het ene

en het andere geval moet betrokkene een regelmatige woonplaats in

BelgieÈ hebben(774). De mogelijkheid om die verklaring voorzien door

artikel 72bis B.W. af te leggen, wordt afgegeven, wanneer niet onbetwist

vaststaat dat betrokkene voldoet aan alle grondvoorwaarden. I.c. is het

getuigschrift van ongehuwde staat niet gelegaliseerd, nu daarop een

onleesbare handtekening voorkomt(775) of nog wanneer het verkregen

werd met bedrieglijke middelen(776).

c. De commandant van een feestboot, onder Franse vlag, kan ook al is er een

talrijk publiek, een aankondiging en een quasi-huwelijksakte opgenomen

in het logboek, geen huwelijk afsluiten: dit schijnbaar huwelijk moet wel

vernietigd worden(777).

Daarentegen wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming

van partijen ontvangen heeft en hen in naam van de wet verbonden door het

huwelijk heeft verklaard, kan hij niet meer Ð ingevolge de nadien gestelde

vragen Ð de verdere verrichtingen stopzetten en weigeren de huwelijksakte

te tekenen. De rechtbank van Hoei gaat in haar vonnis in op de eis van de

procureur des Konings waarbij de ,,akte'' nietigverklaard wordt. Nochtans

zoals J. Masson en N. Massager opmerken: het huwelijk was gesloten zodat

(769) Kortg. Luik 18 februari 1997, Rev.dr.etr. 1997, 53, noot L. WALLYN; J.L.M.B. 1997,

1050 T.R.D. 1997, nr. 8, 32.

(770) Brussel 21 februari 1992, J.T. 1996, 802.

(771) Brussel 22 oktober 1996, T.Vreemd. 1996, 389; Rev.dr.etr. 1996, 763.

(772) Rb. Antwerpen 17 november 1994, T.Vreemd. 1996, 390, noot.

(773) Rb. Hoei 17 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 1577.

(774) Rb. Ieper 25 juni 1995, T.B.B.R. 1996, 58.

(775) Kortg. Antwerpen 6 mei 1997, De Burg.St. 1998, 476.

(776) Kortg. Antwerpen 30 juni 1997, De Burg.St. 1998; 477.

(777) Het reeds geciteerde arrest van het Hof van Beroep van Mons van 19 mei 1998, J.T.

1998, 599.

TPR 2001 1759

/secure/DocumentView.aspx?id=rn81440&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn82491&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90861&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90969&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90970&amp;origin=TPR


de akte moet ondertekend worden. De procureur des Konings had dan

moeten de nietigverklaring van het huwelijk vorderen wegens veinzing(778).

V. De nietigheid van het huwelijk

290. Bij het onderzoek van de voorwaarden tot het huwelijk werden meteen

de gronden tot nietigverklaring aangegeven: de ontstentenis van huwbare

leeftijd (nr. 272), de ontbrekende of gebrekkige toestemming, het schijn-

huwelijk (nr. 275 e.v.), de ontbrekende aanwezigheid van de ambtenaar van

de burgerlijke stand (nr. 289).

Een interessant arrest m.b.t. overeenkomsten inzake de nietigverklaring van

een huwelijk werd op 11 mei 1994 uitgesproken door het Hof van Beroep van

Brussel(779). Twee Belgen huwen alleen kerkelijk in ItalieÈ op 25 april 1954.

De scheiding van tafel en bed wordt toegelaten bij vonnis van 4 september

1973 van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dinant, het beroep daarente-

gen wordt verworpen bij arrest van het Hof van Beroep van Luik van

22 januari 1975, dat overgeschreven wordt op 19 juni 1995 in de registers

van de burgerlijke stand van Brussel. Gelijklopend willen de echtgenoten de

nietigverklaring van hun huwelijk vervolgen voor de kerkelijke rechtbanken.

Met het oog daarop worden drie overeenkomsten gesloten: bij deze eerste

wordt vastgesteld dat de man de medewerking van de vrouw wenst met het

oog op die nietigverklaringsprocedure, bij de tweede wordt bepaald dat de

man al de kosten van de procesvoering zal dragen en dat de vrouw 400.000

BEF zal deponeren bij een notaris als waarborg voor haar vlotte medewer-

king en in de derde wordt vastgesteld dat de vrouw de vordering zal inleiden,

wel op kosten van de man. De hele procedure voor de kerkelijke rechtbanken

wordt niet tot een goed einde gebracht en alle hoop op een goede afloop

wordt opgegeven. Partijen vragen dan de omzetting van de scheiding van

tafel en bed in echtscheiding, die overgeschreven wordt in de registers van de

burgerlijke stand op 9 juni 1988. De ex-echtgenoot vraagt dan op grond van

de volledige ontstentenis van medewerking de toewijzing van de geconsig-

neerde 400.000 BEF en de terugbetaling van een onverschuldigde som van

252.000 BEF intresten inbegrepen, terwijl de ex-echtgenote de uitbetaling

van de geconsigneerde 400.000 BEF vordert. Het Hof van Beroep verklaart

in het vermelde arrest de overeenkomsten nietig, want strijdig met de

openbare orde nu ze betrekking hebben op de staat van de personen.

(778) Rb. Hoei 20 september 1993, J.L.M.B. 1994, 276, noot V. BASTIAEN, J.P. MASSON en

N. MASSAGER, Chron. Jurisprudence 1994-1998, o.c., 81-82, nr. 87.

(779) Pas. 1993, II, 90, d.i. de juiste publicatievermelding: T.B.B.R. 1996, 120, noot

V. MARQUETTE; Rev. trim. dr. fam. 1996, 25, noot J. VAN BOXSTAEL.
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VI. Het putatief huwelijk

291. Een stand van zaken omtrent de rechtstheoretische opvatting van het

putatief huwelijk is te vinden in de studie van R. Van Eeckhout ,,Het putatief

huwelijk''(780).

Een wel heel streng standpunt wordt ingenomen door het Hof van Beroep van

Luik m.b.t. een Marokkaans-Belgisch huwelijk: er wordt volgens het Hof

geen enkel gegeven aangebracht omtrent het bestaan van het huwelijk als

instelling en in die richting wordt geen enkel bewijs aangebracht m.b.t. de

organisatie van het ,,grote feest, naar musulmaanse traditie''.

Terecht wijzen J.P. Masson en N. Massager er op dat de goede trouw enkel

moet bestaan bij het sluiten van het huwelijk en dat de begeleidende omstan-

digheden eigenlijk niet ter zake zijn(781).

Heel anders is de benadering van het Hof van Beroep van Mons in het reeds

aangehaalde geval van het ,,huwelijk'' afgesloten tijdens een groot feest op

de plezierboot langs de Franse Azurenkust, dat er van uitgaat dat de goede

trouw in concreto moet beoordeeld worden, dat de dwaling in rechte in

aanmerking komt zo goed als de dwaling in feite en dat de goede trouw moet

bestaan op het ogenblik van het huwelijk: de voordelen van het putatief

huwelijk worden toegekend aan de gedupeerde vrouw(782).

ONDERAFDELING 2

ECHTSCHEIDING

(Auteur: S. BROUWERS)

I. Inleiding

292. In het betrokken tijdsbestek wordt het echtscheidingsgebeuren geken-

merkt door een aantal substantieÈle wijzigingen aan de geldende wetgeving

die allen een meer humane en soepeler benadering ervan beogen:

Ð Wet 30 juni 1994(783) houdende wijziging van artikel 931 Ger.W. en

van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding.

Ð Wet 13 april 1995(784) betreffende de gezamelijke uitoefening van het

ouderlijk gezag.

Ð Wet 20 mei 1997(785) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het

Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding.

(780) Jura Falconis 1996-97, 243-269.

(781) Luik 19 mei 1936, Rev. trim. dr. fam. 1997, 213.

(782) Mons 19 mei 1998, J.T. 1998, 599.

(783) B.S. 21 juli 1994.

(784) B.S. 24 mei 1995.

(785) B.S. 27 juni 1997.
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Ð Wet 16 april 2000(786) tot wijziging van artikel 232 B.W. en van de

artikelen 1270bis, 1309 en 1310 Ger.W. met betrekking tot echtscheiding

op grond van feitelijke scheiding.

Ð EG verordening (1347/2000) van 29 mei 2000(787) betreffende de be-

voegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in

huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor ge-

meenschappelijke kinderen.

Verder is er nog het arrest van het Arbitragehof van 3 mei 2000 (nr. 48/2000)

dat stelt dat de uitkering na echtscheiding op grond van feitelijke scheiding

(artikel 307bis B.W.) waar deze niet beperkt is tot 1/3 van de inkomsten van

de uitkeringsplichtige echtgenoot, discriminatoir is t.o.v. de uitkering ver-

schuldigd ingevolge artikel 301 B.W.(788).

Ingevolge een arrest van 17 december 1998 van het Hof van Cassatie wordt

het begrip overspel uitgebreid tot homoseksuele relaties(789).

Dat het verlangen naar meer emancipatie van de echtgenoten bij het zoeken

naar conflictoplossing zich ook uit in de keuze van echtscheidingsvorm blijkt

hieruit dat in 1990 nog 52,10% van de echtscheidingen gevoerd werden op

grond van bepaalde feiten tegen 47,90% door onderlinge toestemming. In

1996 was de verhouding echter verschoven van 29,63% tegen 70,37%

(E.O.T.) wat toch spectaculair mag genoemd worden(790).

Voor de eerste bibliografie i.v.m. de Wet van 30 juni 1994 wordt verwezen

naar het vorige overzicht van rechtspraak Personen- en familierecht(791).

Sedertdien zagen nog talrijke publicaties over de nieuwe wetgeving het licht,

waaronder, zonder afbreuk te doen aan de andere, kan verwezen worden

naar:

Ð APS, F., ,,Kroniek van het echtscheidingsrecht (1994-1998)'', R.W. 1998-

99, 1403-1412;

Ð BOLLIAU, G. (ed.), Divorce. Commentaire pratique, Diegem, Kluwer Ed.

Jur. Belg., losbl., z.p.;

Ð BROUWERS, S. (ed.), Bestendig Handboek Echtscheiding, Antwerpen,

Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ, losbl., z.p.;

Ð DEMARS, S., ,,Les proceÂdures en divorce. La reÂforme de la reÂforme. Loi

du 20 mai 1997'', in Les dossiers du Journal des Tribunaux, nr. 14,

Brussel, Larcier, 1997, 184 p.;

(786) B.S. 19 mei 2000.

(787) Pb. L 30 juni 2000, 19.

(788) B.S. 5 juli 2000 (2
de
uitgave), 23843, J.L.M.B. 2000, 1060, noot Y.H.L., J.T. 2000, 539,

E.J. 2000, 78, noot K. VANLEDE, Rev. not. b. 2000, 381, Div. Act. 2000, 50, R.W. 2000-2001,

339, T.B.B.R. 2000, 507, noot E. VIEUJEAN; Rev.trim.dr.fam. 2000, 371.

(789) R.W. 1998-99, 1075, noot F. APS; E.J. 1999, 25, noot P. SENAEVE; T.B.B.R. 1999, 245

noot Y.-H. LELEU; R. Cass. 1999, 112, noot P. BORGHS.

(790) Zie P. SENAEVE, ,,Recente statistische gegevens omtrent huwelijk en echtscheiding'',

E.J. 2000, 103.

(791) T.P.R. 1994, 2180, nr. 216.
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Ð DE WOLF, A., ,,Overzicht van rechtspraak (1994-2000) Ð Overspel als

grond tot echtscheiding (artikel 229 B.W.), E.J. 2001, 2-24;

Ð DUELZ, A., Le droit du divorce, Brussel, De Boeck UniversiteÂ, 1996, 2
o

uitg., 427 p.;

Ð HERBOTS, K., ,,Overzicht van rechtspraak (1994-2000). De echtscheidig

op grond van grove beledigingen, gewelddaden en mishandelingen (arti-

kel 231 B.W.)'', E.J. 2000, 86-103;

Ð MASSON, J., DE PAGE, P., HIERNAUX, G. (eds.), DeÂmariage et co-paren-

taliteÂ: Le droit belge en mutation, Brussel, E. Story-Scientia, 1997, 305

p.;

Ð MASSON, J., POULEAU, V., ,,La loi du 20 mai 1997 modifiant le Code

judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les proceÂdures en divorce'',

Rev. trim. dr. fam. 1997, 500-554;

Ð MAUS, M. en MOEYKENS, F. (eds.), Het echtscheidingsrecht geactuali-

seerd, reeks Actueel recht, Brugge, Die Keure, 1996, 190 p.

Ð SENAEVE, P., ,,De Reparatiewet van 27 december 1994 betreffende de

echtscheidingsprocedure'', E.J. 1995, 2.

Ð SENAEVE, P., en PINTENS, W. (eds.), De hervorming van de echtschei-

dingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen. Commentaar op de

Wetten van 30 juni 1994, 27 december 1994 en 20 mei 1997, Antwerpen,

Maklu, 1997, 425 p.

Ð VAN GYSEL, A., ,,Observations sur la loi du 20 mai 1997'', Div. Act. 1997,

98-102.

Ð X, ActualiteÂs du droit du divorce, Brussel, Bruylant, 1996, 167 p.

Ð X, CBR Jaarboek 1997-1998, Acualia Familierecht, Antwerpen, Maklu,

1998, 31-269.

II. Echtscheiding op grond van bepaalde feiten

A. GRONDEN

1. Overspel

a . Homos ek s u e l e r e l a t i e s

293. Terwijl deze problematiek nog in mineur aanwezig was in het vorige

overzicht van rechtspraak(792) is dit voor het huidige besproken tijdsbestek

niet meer het geval.

De controverse in rechtspraak en rechtsleer omtrent de vraag of het over-

spelig gedrag zich beperkt tot de geslachtsgemeenschap tussen personen van

onderscheiden geslacht dan wel of uitbreiding tot een homoseksuele relatie

mogelijk is, zal zich aanvankelijk nog voortslepen.

(792) T.P.R. 1994, 2173, nr. 202.
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De meerderheid in de rechtspraak en rechtsleer is van oordeel dat de bewijs-

voering, door middel van artikel 1016bis Ger.W. als alternatief geldt ingevolge

de depenalisering van het overspel(793).

De minderheidsopvatting beroept zich op de voorbereidende werkzaamhe-

den om te stellen dat ook homoseksuele relaties onder overspel begrepen zijn

en dat artikel 1016bis Ger.W. werd ingevoerd om inbreuken op de verplich-

ting van getrouwheid vast te stellen. Zodoende is het proces-verbaal van

vaststelling niet door nietigheid aangetast, ingevolge het feit dat in het

eenzijdig verzoekschrift, voorafgaand aan de machtiging, het geslacht van

de persoon, die vermoed werd als zijnde de partner van de overspelige

echtgenoot, niet werd vermeld(794).

In een belangrijk arrest van 17 december 1998 heeft het Hof van Cassatie dan

een einde gesteld aan deze controverse(795).

Het Hof stelt dat voor overspel in de zin van artikel 229 B.W., niet nood-

zakelijk vereist is dat een gehuwde persoon geslachtsgemeenschap heeft met

iemand van het andere geslacht, die niet zijn echtgenoot is. Dergelijk over-

spel kan met toepassing van artikel 1016bis Ger.W. vastgesteld worden bij

gerechtsdeurwaardersexploot(796).

Kwalificeert de rechter ten gronde de vastgestelde feiten niet als overspel,

omdat er onvoldoende aanwijzingen van geslachtsgemeenschap zijn, dan

kunnen de vaststellingen voortaan ook geldig als bewijs van grove beledi-

gingen worden aangevoerd.

In een eerder arrest van 19 oktober 1995 had het Hof van Cassatie reeds

beslist dat artikel 1016bisGer.W., 1316 B.W., 8.1 E.V.R.M. en 15 Gec. G.W.

en algemene rechtsbeginselen niet verhinderen dat een proces-verbaal van

vaststelling van overspel als bewijsmiddel wordt gebruikt voor een echt-

scheiding op grond van grove beledigingen(797).

Van een andere orde is de vraag of homoseksualiteit die louter intellectueel is

en passief, d.w.z. niet gepaard gaande met een overspelige relatie of beledi-

gende handelingen en evenmin heimelijk is, een grond tot echtscheiding kan

zijn. Het standpunt dat homoseksualiteit op zich een seksuele perversiteit zou

zijn werd immers verlaten. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik was in

(793) P. SENAEVE, ,,Voorwerp en aanwending van het P.V. van vaststelling van overspel

artikel 1016bis Ger. W.'', (noot onder Cass. 19 oktober 1995), E.J. 1996, 36; Arr. Cass. 1995,

905; Pas. 1995, I, 936; Voorz. Luik 2 september 1994, Rev. trim. dr. fam. 1996, 185; F. APS,

,,De vaststelling bij deurwaardersexploot van homoseksuele relaties in het kader van een

echtscheidingsprocedure'', noot onder Rb. Antwerpen 24 november 1994, R.W. 1995-96,

510; Antwerpen 18 december 1995, R.W. 1996-97, 364.

(794) Rb. Nijvel 9 mei 1995, J.T. 1995, 612; Rev. trim. dr. fam. 1997, 380; Rb. Nijvel

29 oktober 1996, J.T. 1997, 116.

(795) R.W. 1998-99, 1075, noot F. APS; E.J. 1999, 25, noot P. SENAEVE; T.B.B.R. 1999, 245,

noot Y.-H. LELEU; R. Cass. 1999, 112, noot P. BORGHS.

(796) Zie in dezelfde zin: Luik 21 december 1998, J.L.M.B. 1999, 807, noot Y.-H. LELEU;

R.R.D. 1999, 40, Div. Act. 1999, 103; Rev. trim. dr. fam. 1999, 525.

(797) E.J. 1996, 34, noot P. SENAEVE;R.W. 1995-96, 1036; Pas. 1995, I, 936; Arr. Cass. 1995, 905.
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een dergelijk geval van mening dat de betrokken echtgenoot moest weten dat

zulk gedrag voor zijn echtgenote toch zwaar beledigend was en deze zich

terecht ,,bedrogen'' kon voelen(798).

b . B e l e d i g e nd ka r a k t e r v a n h e t o v e r s p e l

294. De trend in de rechtspraak om bij de beoordeling van het overspel meer

de klemtoon te leggen op het aspect van het beledigend karakter dan op het

aspect overspel zelf, zet zich door.

Daarbij is men eerder geneigd om alle omstandigheden in aanmerking te

nemen en zich niet meer te beperken tot de drie klassieke gronden t.w. de

aanmoediging tot, provocatie of instemming met het overspel(799).

Voormelde trend houdt een gevaar in voor het overhellen naar een auto-

matisme van het ,,niet beledigend overspel'' en daarmee gepaard gaande het

vervagen van de grens tussen het overspel als echtscheidingsgrond en de

grove belediging(800).

Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt evenwel dat de hoven en rechtbanken

het beledigend karakter niet aannemen Ð of althans aan de verwerende

echtgenoot de mogelijkheid bieden hiervan het tegenbewijs te leveren Ð

voor eerder frappante gevallen. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Luik in

een arrest van 24 februari 1997 dat in een geval waarbij een echtgenoot zich,

met de loutere bedoeling een onderhoudsgeld te verkrijgen, beroept op een

overspel dat 23 jaar geleden is ontstaan, en bovendien 5 jaar na de feitelijke

scheiding van partijen Ð hoewel die nog ruim contact met elkaar onder-

hielden Ð het beledigend karakter ontbreekt(801).

Hetzelfde Hof oordeelde dat, zelfs wanneer een echtgenoot een vonnis kan

voorleggen waarin hij met succes zijn vaderschap heeft betwist, en daaren-

boven een betrapping op overspel, de andere echtgenoot de mogelijkheid

moet krijgen om het niet-beledigend karakter aan te tonen indien de feiten die

daartoe worden aangevoerd, ernstig genoeg en pertinent zijn(802).

Het ontbreken van enig beledigend karakter leidde de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Luik af uit het discrete karakter van de verhouding van de vrouw

met haar minnaar, bovendien reeds enkele jaren beeÈindigd wanneer de

echtgenoot zijn echtscheidingsvordering instelde, terwijl die zelf een kind

had uit een overspelige relatie. De Rechtbank voegt er nog aan toe dat de

vrouw haar minnaar had voorgesteld aan haar echtgenoot en dat beide

(798) Rb. Luik 8 juni 2000, Rev. trim. dr. fam. 2000, 382, met afkeurende noot N. DANDOY.

(799) Rb. Nijvel 25 november 1997, J.T. 1998, 186; A. DE WOLF, ,,Overzicht van rechtspraak

(1994-2000) Ð Overspel als grond tot echtscheiding (artikel 229 B.W.)'', E.J. 2001, 23-24.

(800) Zie ook A. DE WOLF, l.c. , 21.

(801) Luik 24 februari 1997, J.L.M.B. 1997, Rev. trim. dr. fam. 1997, 366;Div. Act. 1997, 158;

F. APS, ,,Kroniek van het echtscheidingsrecht (1994-1998)'', R.W. 1998-999, 1407.

(802) Luik 14 oktober 1996, J.T. 1997, 275; Rev. trim. dr. fam. 1997, 104; Luik 17 februari

1997, J.T. 1997, 521.
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mannen gedurende jaren een professionele samenwerking hadden uitge-

bouwd(803).

Ook het Hof van Beroep te Bergen oordeelde dat een echtgenoot zich niet

kan beroepen op het beledigend karakter van een vastgesteld overspel wan-

neer diezelfde echtgenoot reeds 3 jaar voordien in een procedure van drin-

gende voorlopige maatregelen voor de vrederechter heeft te kennen gegeven

de huwelijksband te willen verbreken om openlijk een concubinaatsrelatie

met een andere partner aan te gaan(804).

In dezelfde zin oordeelt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel(805) dat

het overspel gepleegd na 2 jaar scheiding, terwijl de zogezegd beledigde

partner met een derde persoon samenleeft, niet het beledigend karakter

vertoont dat vereist is om een vordering tot echtscheiding te rechtvaardigen.

Voor het Hof van Beroep te Antwerpen volstaan wederzijdse overspelige

relaties niet om het beledigend karakter van het overspel te weerleggen. Echt-

genoten zijn elkaar getrouwheid verschuldigd, en dit zolang het huwelijk duurt.

De ene echtgenoot zal niet van zijn getrouwheidsplicht ontslagen worden door

het enkele feit dat de andere echtgenoot zelf ontrouw is en met een andere

partner gaat samenleven(806).

Enigszins verregaand is een arrest van het Hof van Beroep te Bergen. Ter

gelegenheid van een persoonlijke verschijning van partijen voor de eerste

rechter had de man verklaard dat zijn echtgenote een minnaar had gehad en

zelfs meerdere en dat het haar recht was met haar leven te doen wat zij wou.

Op grond hiervan was het Hof van mening dat het overspel van zijn echt-

genote voor de man niet beledigend kon zijn(807).

295. Waar overspel weliswaar vermoed wordt beledigend te zijn(808) is het

de echtgenoot die beweert geen beledigend overspel te hebben gepleegd die

het bewijs van preciese omstandigheden moet leveren(809).

Dit principe werd toegepast door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus-

sel(810) waar zij stelde dat het bewijs dat het overspel begaan door eÂeÂn van

de echtgenoten niet beledigend zou zijn voor de andere echtgenoot moet

worden geleverd door diegene van hen die de plicht tot getrouwheid niet is

nagekomen. Het bewijs kan volgen hetzij uit een gemeenschappelijke wil

van de echtgenoten om elkaar hun volledige vrijheid terug te geven, hetzij uit

(803) Rb. Luik 23 april 1998, Rev. trim. dr. fam. 2000, 260.

(804) Bergen 2 november 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 63.

(805) 29 oktober 1996, J.T. 1997, 116.

(806) Antwerpen 7 december 1999, A.J.T. 2000-2001, 439, noot C. JONCKERS; zie ook

Antwerpen 9 mei 2000, A.J.T. 2000-01, 719.

(807) Bergen 16 november 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 286.

(808) Cass. 17 januari 1985, R.W. 1985-86, 1565.

(809) Zie daarover het overzicht 1981-1987, T.P.R. 1988, 468 e.v., nr. 87 e.v.

(810) 10 januari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 79.
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het gedrag van een echtgenoot waardoor de andere impliciet ontheven is van

de plicht tot getrouwheid.

Zowat alles dat hiervoor werd aangehaald is Ð bij wijze van besluit Ð terug

te vinden in het volgende vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Aarlen(811): ,,Overspel is op zich geen absolute grond tot echtscheiding. Het

kan immers uitgelokt, geduld of bevorderd zijn door de andere echtgenoot,

hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.

Het is slechts een grond tot echtscheiding wanneer het voortvloeit uit een

fout die smadelijk en beledigend is voor de echtgenoot die er het slachtoffer

van is. Het tijdsverloop tussen het ogenblik van de scheiding en het overspel

volstaat op zich niet om het ernstig beledigend karakter te ontnemen, maar

het moet vergezeld zijn van andere omstandigheden. De voorafgaande on-

trouw van de echtgenoot op zich is evenmin voldoende om de afwezigheid

van belediging aan te tonen, op straffe compensatie van de fouten te aan-

vaarden.''

2. Gewelddaden, mishandelingen en grove beledigingen

a . A l g emeen

296. Om als echtscheidingsgrond in aanmerking te kunnen komen moet het

ingeroepen feit voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

1. Het moet een tekortkoming zijn aan een huwelijksplicht, hetzij in enge zin

zoals opgesomd in de artikelen 212, 213 en 221, 1
o
lid B.W. hetzij meer

algemeen aan de zgn. ,,onbenoemde plichten'', zoals een elementair

gebrek van respect en aandacht voor de echtgenoot, de zgn. ,,foi con-

jugale''.

2. De tekortkoming moet van erge aard zijn.

3. Vrijwillig en toerekenbaar.

4. Een beledigend karakter hebben.

5. Zich situeren tijdens het huwelijk(812).

297. Deze algemene principes worden in de besproken periode door de

rechtspraak bevestigd.

Zo werd geoordeeld dat de blijvende afkeer van de moeder t.o.v. het gemeen-

schappelijke kind wiens aanwezigheid zij weigerde in de echtelijke woning

en aan wie zij verhinderde contacten te hebben met de vader, een grond tot

echtscheiding is(813).

(811) 19 maart 1999, J.T. 1999, 582.

(812) Zie hierover meer: D. PIGNOLET, ,,Echtscheiding op grond van grove beledigingen'',

Jura Falc. 1995-96, 63-94.

(813) Bergen 7 april 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 101, noot J.-P. MASSON.
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Anderzijds zijn karakterieÈle onverenigbaarheden op zichzelf geen grond tot

echtscheiding(814).

De ingeroepen feiten kunnen op zichzelf niet ernstig genoeg zijn maar wel in

hun geheel, aldus een geregelde dronkenschap, met agressief gedrag tot

gevolg, het beledigen van de echtgenoot zowel thuis als op het werk, en

dit in het bijzijn van derden en het weigeren van verrichten van huishoude-

lijke taken (wassen, koken)(815).

Daar staat dan weer tegenover dat ook eÂeÂnmalige feiten zwaarwichtig genoeg

kunnen zijn.

De echtgenoot die eÂeÂnmaal met een andere vrouw op reis gaat, de echtgenoot

die eÂeÂn enkele nacht doorbrengt in een bordeel met de uitgave van een

redelijk hoog bedrag van de gemeenschappelijke rekening (80.000 BEF), de

echtgenoot die eÂeÂnmalig opzettelijk en brutaal in het aangezicht van zijn

echtgenote slaat, rekening houdend met de aard en de ernst van de gevol-

gen(816).

298. De rechter ten gronde is voor zijn beoordeling van de feiten niet

gebonden door eerdere beslissingen van de strafrechter omtrent dezelfde

feiten.

Aldus werd geoordeeld dat het feit dat de echtgenote werd veroordeeld

wegens valsheid in geschriften die erin bestond een volmacht op de bank-

rekening van haar man te hebben opgesteld, als dusdanig geen grove beledi-

ging was die tot echtscheiding kon aanleiding geven(817).

Nopens het vrijwillig en toerekenbare karakter van de tekortkoming en het

feit dat het niet altijd gemakkelijk is daarin een grens te trekken, kan

verwezen worden naar een arrest van het Hof van Beroep te Brussel(818).

Hierin oordeelde het Hof dat de echtgenoot die reeds 30 jaar lijdt aan

chronische zware depressiviteit, waarvan de gezondheidstoestand door de

echtgenote gekend is en die niet gepaard gaat met enige andere mentale

ziekte, zelf het onderscheid moet kunnen maken tussen de onaangename

gedragingen die de echtgenote bereid is te accepteren omwille van zijn ziekte

en waardoor zij zich dan ook niet beledigd voelt, en die gedragingen die de

grens van de verdraagzaamheid overschrijden. De geuite doodsbedreiging

(814) Gent 29 april 1996, A.J.T. 1996-97, 295, noot E. DE GROOTE.

(815) Brussel 1997/AR/3670, 3 december 1998, onuitg., aangehaald door K. HERBOTS, ,,Over-

zicht van rechtspraak (1994-2000) Ð De echtscheiding op grond van grove beledigingen,

gewelddaden en mishandelingen (artikel 231 B.W.)'', E.J. 2000, 87, nr. 14; zie ook Gent

18 oktober 1999, A.J.T. 2000-2001, 117, hier ging het om insinuaties over ontrouw van de

echtgenoot, onvrede met zijn militaire loopbaan en verwaarlozing van het huishouden.

(816) Brussel 21 maart 1995, Echtsch. 1995, 68; Luik 1998/AR/613, 8 juni 1999, onuitg.;

Brussel 1998/AR/284, 21 januari 1999, onuitg., aangehaald door K. HERBOTS, l.c., 88, nr. 17.

(817) Rb. Aarlen, 10 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 1576; T.B.B.R. 1998, 58; zie ook de

rechtspraak aangehaald door K. HERBOTS, l.c., 88, nr. 18 en 20.

(818) 1997/AR/1638, 19 november 1998, onuitg., aangehaald door K. HERBOTS, l.c., 89, nr. 24.
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(met een mes in de hand), waarvan de echtgenoot duidelijk de zwaarwichtig-

heid besefte, kon zodoende niet gerechtvaardigd worden door zijn ziekte.

299. De vereiste van het beledigend karakter van de tekortkoming vervolle-

digt de vereiste van de vrijwilligheid. Zij moet beoordeeld worden in het licht

van de omstandigheden eigen aan de zaak en van het beledigend karakter

ervan voor de andere echtgenoot. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Luik

dat de intimiteit van de verweerster met een derde in principe een verzuim

van de huwelijkse plichten uitmaakt. Deze fout moet nochtans een beledi-

gend karakter hebben, dat in casu ontbreekt, rekening houdend met het feit

dat de man verschillende opeenvolgende keren is weggegaan, met de om-

standigheden die daarrond hingen en de manier waarop de vrouw en de

kinderen dit telkens hebben beleefd(819).

Hier wordt het soms moeilijk om niet in een foutcompensatie te vervallen. De

door het huwelijk ontstane rechten en plichten zijn wederzijds en van

openbare orde. De automatische opheffing ervan doordat eÂeÂn van de echt-

genoten zijn huwelijksplichten niet nakomt, is niet mogelijk. De andere

echtgenoot blijft verplicht de huwelijksplichten en rechten te eerbiedigen.

Eveneens is en blijft hij verantwoordelijk voor zijn daden, resp. onthoudin-

gen(820).

Dat de tekortkoming zich moet situeren tijdens het huwelijk is de evidentie

zelf ervan uitgaande dat het moet gaan om inbreuken op huwelijksplichten en

deze juist ontstaan met de huwelijkssluiting. Een toepassing hiervan vinden

we in een arrest van het Hof van Beroep te Bergen dat stelt dat de weigering

van een echtgenote om de door haar reeds bekomen echtscheiding te laten

definitief worden (door in hoger beroep te gaan) geen grond tot echtscheiding

is in het voordeel van de andere echtgenoot (die daartoe in hoger beroep een

tegenvordering had gesteld) omdat de houding van de echtgenote geen

tekortkoming was aan de wederzijdse huwelijksplichten. Bovendien situ-

eerde de grief zich na het vonnis van echtscheiding (weliswaar niet definitief

zijnde)(821).

300. Overeenkomstig de artikelen 1284-1285 Ger.W. vervalt de echtschei-

dingsvordering wanneer de echtgenoten zich hebben verzoend, hetzij vlak na

de feiten, hetzij na het inleiden van de echtscheidingsvordering.

De verzoening bestaat uit een wilsovereenkomst waarbij de beledigde echt-

genoot vergiffenis schenkt en de schuldige echtgenoot de vergiffenis aan-

vaardt door de wil te uiten niet meer te hervallen in zijn fouten. Het bewijs

van de verzoening moet geleverd worden door diegene die de verzoening

(819) Luik 29 januari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 346.

(820) Zie hierover meer K. HERBOTS, l.c., 90, nrs. 30-32 en de onuitgegeven rechtspraak in de

voetnoten.

(821) 13 september 1999, E.J. 2000, 34, noot P. SENAEVE.
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inroept. De omstandigheid dat het samenleven nog enige tijd heeft voortge-

duurd is niet voldoende om de verzoening aan te tonen(822).

Verder werd door het Hof van Beroep te Luik geoordeeld dat de vergiffenis

geschonken door de echtgenote in twijfel diende te worden getrokken, indien

uit omstandigheden blijkt dat de partijen eerder in het belang van hun

gehandicapte zoon terug zijn gaan samenwonen, dan dat ze het echtelijk

leven wilden voortzetten(823).

Het feit dat de echtgenote haar man tijdens zijn opsluiting heeft bezocht en

dat ze van haar schoonouders materieÈle steun heeft genoten, betekent niet dat

ze haar echtgenoot heeft vergeven(824).

b . Gewe l dd ad en en m i s h ande l i n g e n

301. In de betrokken periode dient verwezen te worden naar de Wet Part-

nergeweld van 24 november 1997 gelet op de incidentie ervan op de echt-

scheidingsgronden(825).

Deze wet beoogt voornamelijk het geweld tegenover vrouwen en kinderen te

bestrijden. Artikel 410, derde lid Sw. voorziet in een verzwarende omstan-

digheid in geval van opzettelijke verwondingen of slagen toegebracht aan de

echtgenoot, overeenkomstig artikel 398 tot 405 Sw., ongeacht of zij samen-

leven, al dan niet een duurzame affectieve en seksuele relatie onderhouden

dan wel feitelijk gescheiden zijn. Tevens werd de verschoningsgrond vervat

in artikel 413 Sw. afgeschaft, hetgeen tot gevolg heeft dat eveneens doodslag,

verwondingen of slagen strafbaar zijn en artikel 410 Sw. erop van toepassing

is, wanneer de dader dergelijke feiten pleegt ten overstaan van zijn echtge-

noot en medeplichtige op het ogenblik dat hij ze op overspel betrapt. In dit

laatste geval zal de feitenrechter niet verhinderd worden om verzachtende

omstandigheden in acht te nemen.

Teneinde deze geweldplegingen efficieÈnter te kunnen bestrijden werd even-

eens artikel 46 Sv., betreffende de gevallen van ontdekking op heterdaad,

gepleegd binnenshuis, aangepast. Op grond van artikel 46, 2
o
Sv. wordt de

mogelijkheid geschapen om een huiszoeking uit te voeren in de woning,

wanneer de echtgenoot, slachtoffer van partnergeweld hierom verzoekt. Daar

de tekst van artikel 46 Sv. niet op limitatieve wijze de plaats van de strafbare

feiten, zijnde het huis definieert, kunnen deze onderzoeksdaden verricht

worden ongeacht of de woning toebehoort aan het slachtoffer dan wel aan

de dader. Indien dergelijke feiten zich voordoen in een woning van een

derde, zal deze laatste wel toestemming moeten geven tot de huiszoeking.

(822) Bergen 22 september 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 510.

(823) Luik 13 oktober 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 265.

(824) Rb. Doornik 30 juni 1997, J.L.M.B. 1997, 1584; E.J. 1998, 92, noot E. COENE.

(825) B.S. 6 februari 1998, L. STEVENS, ,,De wet van 24 november 1997 strekkende om het

geweld tussen partners tegen te gaan'', E.J. 1998, 18-32.
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Tenslotte moet opgemerkt worden dat voormelde vaststellingen, ingevolge

de wijziging van artikel 1 van de Wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de

tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden

verricht, eveneens mogelijk zijn tussen 9 u. 's avonds en 5 u. 's ochtends.

c . De v e r p l i c h t i n g t o t s amenwon i ng

302. Volgens een vaste rechtspraak, die in de besproken periode niet is

gewijzigd, is het louter verlaten van de echtelijke woonst geen grond tot

echtscheiding op zichzelf, voor zover het feit niet gepaard gaat met

andere omstandigheden die wel een grievend karakter verlenen aan de

verlating van de woonst(826).

Zo vormt de plotse en onaangekondigde verdwijning uit de echtelijke ver-

blijfplaats, al dan niet tezamen met het gemeenschappelijke kind, wel een

grove belediging in de zin van artikel 231 B.W.(827).

Algemeen wordt aanvaard dat een echtgenoot geen derden (d.i. anderen dan

de gemeenschappelijke kinderen) bestendig in de echtelijke verblijfplaats

mag opnemen dan met instemming van zijn echtgenoot.

Aldus werd geoordeeld dat het weliswaar nobel en respectabel is om familie-

leden op leeftijd niet aan hun lot over te laten, maar dat het opnemen van een

familielid (in casu de adoptieve moeder van de echtgenote) zonder akkoord

van de echtgenoot ontoelaatbaar is. Het verblijf van het familielid mag niet

worden geeÈist in geval haar aanwezigheid duidelijk de echtelijke verstand-

houding verstoort, bij de overige gezinsleden ontevredenheid uitlokt, en

aldus de verhoudingen tussen het koppel en in het gezin destabiliseert(828).

303. De samenwoningsplicht houdt ook de plicht in tot geslachtsverkeer,

hoewel noch de voortplanting noch seksualiteit essentieÈle bestanddelen zijn

van het huwelijk(829).

Wat onder ,,normaal geslachtsverkeer'' dient te worden verstaan is in de

rechtspraak nergens uitdrukkelijk terug te vinden.

Te vermelden is een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik

dat stelt dat de vrijheid van gedachte en meningsuiting veronderstelt dat de

echtgenote het recht heeft om de opvattingen van haar keuze aan te hangen,

zodat opvattingen ontleend aan een extremistisch katholicisme geen echt-

scheidingsgrond in de zin van artikel 231 B.W. kunnen uitmaken. De wil van

de echtgenote om aldus slechts tijdens de periode van vruchtbaarheid sek-

suele betrekkingen te hebben met het oog op een snelle voortplanting, in

(826) Gent 10 oktober 1994, A.J.T. 1994-95, 163, noot P. HOFSTROÈ SSLER.

(827) Gent 15 maart 1996, A.J.T. 1996-97, 117, noot K. LAMBEIN; Rb. Luik 11 maart 1998,

Rev. trim. dr. fam. 1999, 117.

(828) Brussel 1998/AR/1067, 14 december 1999, onuitg., aangehaald door K. HERBOTS, l.c.

94, nr. 48.

(829) E. COENE, ,,Geloof als echtscheidingsgrond'', (noot onder Rb. Doornik 30 juni 1997),

E.J. 1998, 94, nr. 9.
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combinatie met haar weigering om anticonceptiemiddelen te gebruiken, kan

niet als echtscheidingsgrond worden ingeroepen(830).

d . De v e r p l i c h t i n g t o t g e t r o uwhe i d

304. Buiten het geval van een bewezen (al dan niet homoseksueel) overspel

kan elke andere vorm van seksuele ontrouw als een krenking van de ge-

trouwheidsverplichting beschouwd worden.

Zo ondermeer het erkennen door de echtgenoot, 3 jaar na de inleiding van de

echtscheidingsvordering, van 2 kinderen verwekt bij een andere vrouw dan

zijn echtgenote, dat het bestaan van een vroegere buitenechtelijke relatie doet

vermoeden(831).

De verkrachting door de echtgenoot op de persoon van de nicht van zijn

echtgenote tijdens het samenleven van de echtgenoten maakt tegelijk over-

spel en gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen uit(832).

Belangrijke uitgaven van de man in bordelen zijn grove beledigingen, doch

laten niet toe het bestaan van een overspel vast te stellen(833).

e . Ve r p l i c h t i n g t o t h u l p e n b i j s t a n d

305. De hulpplicht tussen de echtgenoten is materieel van aard. De finan-

cieel sterkere echtgenoot is verplicht om zijn levensstandaard te delen met de

financieel zwakkere echtgenoot. Bovendien dienen de echtgenoten, volgens

hun mogelijkheden, bij te dragen in de huwelijkslasten (artikel 221, eerste lid

B.W.).

De bijstandsplicht daarentegen is eerder moreel, immaterieel van aard. De

echtgenoten zijn verplicht elkaar de nodige aandacht, respect en genegenheid

te tonen.

In de betrokken periode is hierover verschillende rechtspraak te vinden.

Zo oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat er een grove belediging bestaat

wanneer een echtgenoot bij derden leningen aangaat en hen verzoekt het

bestaan daarvan niet bekend te maken aan de andere echtgenoot, zulks terwijl

deze laatste gans zijn bedrijfsinkomen besteedde aan de behoeften van het

gezin, en zelfs zijn loon volledig aan zijn echtgenote afstond en eveneens na

zijn werkuren arbeid verrichtte(834).

Alcoholmisbruik kan Ð zelfs als het te wijten is aan een lichamelijke of

psychische ziekte Ð een grove belediging zijn, wanneer het gewoonlijk of

herhaald voorkomen ervan een normaal huwelijksleven onmogelijk maakt of

(830) Rb. Doornik 30 juni 1997, E.J. 1998, 92, noot E. COENE; J.L.M.B. 1997, 1584.

(831) Luik 11 december 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 341.

(832) Rb. Doornik 30 juni 1997, J.L.M.B. 1997, 1584 en E.J. 1998, 92, noot E. COENE.

(833) Luik 25 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 271.

(834) Luik 10 december 1996, J.L.M.B. 1997, 1027, J.T. 1997, 547; Div. Act. 1997, 156.
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wanneer de betrokken echtgenoot op onrechtmatige wijze weigert zich te

laten behandelen(835).

Het alcoholprobleem van de man was voldoende bewezen. De jarenlange

verslaving en de ellendige gevolgen hiervan zowel op moreel als op finan-

cieel vlak voor het gezin, maken een zware belediging uit voor de echt-

genote(836).

Door zonder enige omzichtigheid de afwezigheid van gevoelens van liefde te

uiten ten opzichte van zijn echtgenote, door te verklaren dat hun huwelijk een

fout was, dat hij van een andere vrouw hield en dat hij niet van houding zou

veranderen, is de echtgenoot zijn bijstandsplicht niet nagekomen en heeft hij

een houding aangenomen die een ernstige belediging vormt(837).

f . De zgn . o nb eno emde huwe l i j k s v e r p l i c h t i n g en

306. Voorbeelden van schending van de elementaire plicht tot respect en

eerbied (la foi conjugale) vinden we terug in volgende rechtspraak.

Twisten en scheldpartijen omtrent onbenulligheden, die duiden op zekere

karakterieÈle eigenschappen van de echtgenoten of eÂeÂn van hen, kunnen niet

als grove belediging beschouwd worden, zeker niet wanneer deze uitlatingen

zich in de beslotenheid van de gezinswoning afspelen(838).

Zelfmoordpogingen kunnen beledigend zijn voor de andere echtgenoot,

afhankelijk van de omstandigheden waarin ze plaatshadden(839).

Na 25 jaar huwelijk het noodzakelijk vinden om met de echtgenote te

communiceren via kleine cynische resp. denigrerende resp. autoritaire en

dominant klinkende briefjes, in plaats van de eventuele problemen via een

gesproken dialoog op te lossen, is beledigend(840).

Het voeren van een echtscheidingsprocedure kan slechts beledigend zijn als

de beweringen van de eiser tot echtscheiding beledigend en ongegrond

zijn(841).

Evenmin is het beledigend om een procedure van echtscheiding door onder-

linge toestemming om te zetten in een procedure op grond van grove

beledigingen wanneer hiervoor een geldig motief voor handen is. In casu

kwamen de homoseksuele relaties van de echtgenoot aan het licht(842).

(835) Brussel 27 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 57; F. SWENNEN, ,,Alcoholmisbruik, onrecht-

matige behandelingsweigering en de bewijsproblemen daaromtrent in de procedure tot echt-

scheiding'', A.J.T. 1998-99, 49-56.

(836) Antwerpen 13 januari 1999, T.B.B.R. 2000, 174.

(837) Bergen 22 september 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 510.

(838) Gent 29 april 1996, A.J.T. 1996-97, 295, noot E. DE GROOTE.

(839) Rb. Nijvel 13 oktober 1998, Div. Act. 1999, 13.

(840) Brussel 1998/AR/246, 23 maart 2000, onuitg., aangehaald door K. HERBOTS, l.c., 102,

nr. 87.

(841) Rb. Aarlen 21 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 1580; J.T. 1998, 476.

(842) Rb. Nijvel 9 mei 1995,Div. Act. 1995, 127, J.T. 1995, 612; Rev. trim. dr. fam. 1997, 380.
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Het feit een procedure tot echtscheiding niet voort te zetten, kan opzichzelf

niet als beledigend worden beschouwd. De echtgenoot die zulke procedure

heeft ingeleid, is niet verplicht ze verder te zetten. Hij kan gegronde persoon-

lijke redenen hebben Ð van morele, familiale, religieuze, financieÈle of

andere aard Ð om zijn vordering niet verder te zetten.

Het niet verder zetten van de procedure zou maar als beledigend kunnen

worden beschouwd in de veronderstelling dat bewezen zou zijn dat zulks in

hoofdzaak werd ingegeven door het verlangen zijn echtgenoot te schaden of

te kwetsen.

Het feit dat een echtgenoot op de datum van het vonnis van afwijzing de

klachten die hij tegen zijn echtgenoot aanvoerde niet afdoende heeft kunnen

bewijzen, laten geenszins toe die klachten als leugenachtig of beledigend te

beschouwen(843).

Indien de echtgenoot wist of moest weten dat zijn vordering redelijk gezien

totaal geen kans maakte, vertoont zijn ingesteld (incidenteel) hoger beroep

een tergend en roekeloos karakter en is hij schadevergoeding verschul-

digd(844).

Een strafrechtelijke veroordeling vormt op zichtzelf geen grond tot echt-

scheiding(845).

De echtscheidingsrechter is evenmin gebonden door het gezag van gewijsde

van de strafrechtelijke uitspraak(846).

De vrijspraak van verweerster uit hoofde van familieverlating impliceert niet

noodzakelijk de afwezigheid van elk beledigend karakter ten opzichte van

haar man betreffende haar houding m.b.t. de kinderen na haar vertrek uit de

echtelijke woning(847).

Omgekeerd achtte het Hof van Beroep te Gent het beledigend karakter niet

bewezen, ondanks de strafrechterlijke veroordeling van de echtgenote we-

gens niet-afgifte van de kinderen. Deze had duidelijk eerder gehandeld uit

toegeeflijkheid aan de wensen van haar kinderen (die hun vader niet wilden

zien), dan dat ze wenste haar echtgenoot te beledigen(848). Een gelijkaardige

beslissing vinden we in een arrest van het Hof van Beroep te Bergen(849).

Nopens alcoholverslaving wordt verwezen naar de uitspraken hoger aange-

haald sub. e. Verplichting tot hulp en bijstand (nr. 305).

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de onaangename gedra-

gingen van een, aan eÂeÂn of andere ziekte te wijten, alcoholverslaafde echt-

(843) Brussel 12 november 1998, Div. Act. 1999, 125.

(844) Luik 17 maart 1997, J.L.M.B. 1998, 708; J.T. 1997, 500; Rev. trim. dr. fam. 1998, 252.

(845) Zie I. ARNAUTS, ,,De strafrechtelijke veroordeling als grond tot echtscheiding'', Jura

Falc. 1997-98, 221-259.

(846) Luik 20 november 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 340; Luik 14 oktober 1996, J.T. 1997,

257; Rev. trim. dr. fam. 1997, 104.

(847) Brussel 5 mei 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 500.

(848) Gent 13 februari 1995, Echtsch. 1995, 93.

(849) Bergen 22 november 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 288.
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genoot waarvan de andere echtgenoot bereid is deze te aanvaarden juist

omwille van zijn ziekte, en die gedragingen die de grens van de verdraag-

zaamheid overschrijden.

Omgekeerd dient de alcoholverslaafde echtgenoot zijn lichamelijke en gees-

telijke gezondheid in stand te houden of te laten verzorgen. Een weigering

om zich in te zetten tot resp. een vroegtijdige beeÈindiging van de ontwen-

ningsbehandeling, vormt een ernstige tekortkoming aan de huwelijksver-

plichtingen(850).

Vermelden we in dit kader nog een arrest van het Hof van Beroep te Luik

dat stelt dat geõÈsoleerde feiten van drankmisbruik, zelfs indien ze bekritiseer-

baar zijn, moeten geplaatst worden in een context van gemeenschappelijk

leven van 20 jaar en deze kunnen geen vordering tot echtscheiding recht-

vaardigen, zulks wanneer deze feiten niet de frequentie en de ernst bereiken

zoals vereist door artikel 231 B.W.(851).

Feiten door een echtgenoot gepleegd ten nadele van een derde (meestal doch

niet noodzakelijk de gemeenschappelijke kinderen) voor zover er terugwer-

king is (injure par ricochet) op de andere echtgenoot, kunnen ook als grove

belediging in aanmerking komen.

Een toepassing hiervan vinden we in een vonnis van de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brugge waarbij de gemeenschappelijke zoon in het ziekenhuis

werd opgenomen naar aanleiding van een zelfmoordpoging. Uit het neuro-

psychiatrische verslag blijkt dat de familiale problematiek, m.n. het alcoho-

lisme van de vader hierin een belangrijke rol speelt, nochtans heeft hij zelf de

handeling gesteld die tot de opname heeft geleid. Het betreft geen handeling

die de echtgenoot-vader heeft gepleegd op de persoon van zijn zoon. Bijge-

volg kan hier geen sprake zijn van grof beledigend gedrag in hoofde van de

eerstgenoemde(852).

B. HET BEWIJS

307. De algemene regel geldt ook hier dat de eiser het bewijs dient te

leveren.

Inzake overspel daarentegen staat het beledigend karakter vast tenzij de

verweerder het bewijs van het tegendeel levert.

Inzake de grove beledigingen, mishandelingen en gewelddaden dient de

eisende partij het bewijs te leveren van de grove tekortkoming aan de

huwelijksverplichtingen.

(850) K. HERBOTS, l.c. 100-101, nrs. 80-81.

(851) Luik 30 juni 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 506.

(852) Rb. Brugge 8 mei 1995, T.W.V.R. 1997, 25, noot.
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1. Getuigenverhoor

308. Een zeer nauwkeurige beschrijving van de vereisten waaraan de voor

een getuigenverhoor gekwoteerde feiten moeten voldoen is te vinden in een

arrest van het Hof van Beroep te Luik(853).

Volgens het Hof is een getuigenbewijs overeenkomstig artikel 915 Ger.W.

slechts toegestaan wanneer het betrekking heeft op bepaalde en terzake

dienende feiten. Opdat een feit bepaald is, moet het zo exact mogelijk in

tijd en ruimte worden geplaatst, op enigerlei wijze zichtbaar, hoorbaar of

merkbaar zijn geweest voor de personen die worden opgeroepen om te

getuigen, en kan het dus op dezelfde wijze worden betwist.

Opdat een feit terzake dienend is, moet hetzelfde feit enerzijds een echt-

scheidingsgrond zijn of samen met andere elementen in aanmerking worden

genomen bij de beoordeling van de fouten die de echtgenoot worden ver-

weten, en mag het anderzijds niet met een ander bewijsmiddel zijn aange-

toond, en op voorwaarde dat het tegendeel nog steeds niet is bewezen.

De verklaringen die worden afgelegd door degene die de echtscheiding

vordert, zijn geen getuigenissen. Ze kunnen nochtans in aanmerking worden

genomen als vermoedens(854).

Hoewel de rechtspraak de indirecte getuigenis niet op absolute wijze ver-

werpt, neemt zulks niet weg dat er redenen zijn om zich terughoudend op te

stellen daar de essentie van het verhoor van een getuige het verzamelen van

informatie is die hij persoonlijk heeft kunnen vaststellen en de feitenrechter

niet kan worden geconfronteerd met een groot aantal inlichtingen, zelfs

gewone geruchten waaruit hij onmogelijk bewijskrachtige gegevens kan

halen. Het zonder beperking toelaten van de indirecte getuigenis is trouwens

van aard de rechten van de verdediging op ernstige wijze te verzwakken,

omdat de indirecte getuigenis daarenboven de uitdrukking dreigt te worden,

via de verklaringen van de getuige, van de grieven van eÂeÂn van de partij-

en(855).

In de regel is de rechter die een getuigenverhoor beveelt, gebonden door deze

beslissing en mag hij ten gronde niet beslissen vooraleer het getuigenverhoor

wordt gehouden.

Die verplichting houdt evenwel op wanneer de partijen aan wie de mogelijk-

heid is gegeven getuigen te doen horen, aanhoudend en foutief nalaten dit te

doen. De rechter die een dergelijke fout vaststelt, miskent het recht van

verdediging en de wettelijke bepalingen over het getuigenverhoor niet als hij

op grond van die fout de onzorgvuldige partij vervallen verklaart van haar

recht de getuigen te doen horen(856).

(853) 21 april 1998, J.T. 1998, 797.

(854) Rb. Aarlen 16 januari 1998, T.B.B.R. 1998, 253.

(855) Rb. Brussel 28 april 1997, J.L.M.B. 1998, 381, noot P.H.

(856) Cass. 12 februari 1999, R.W. 1999-2000, 1035.
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2. Geschriften

a . B r i e v en

309. In het algemeen geldt het briefgeheim wat maakt dat de instemming

van de afzender en de bestemmeling noodzakelijk zijn om te worden voor-

gelegd.

Tussen de echtgenoten moet dit echter genuanceerd worden omdat zij het

recht hebben een zeker toezicht uit te oefenen op de naleving van de

huwelijksverplichtingen door de andere.

De briefwisseling door een echtgenoot aan een derde geadresseerd, kan

aangevoerd worden om als bewijs van een grief, grond tot echtscheiding,

te dienen voor zover de echtgenoot die gewag heeft gemaakt van de brief-

wisseling, geen beroep heeft moeten doen op ongeoorloofde middelen om

zich deze te verschaffen.

Zolang geen enkele gerechtelijke beslissing afzonderlijke woonplaatsen

toegestaan heeft, heeft een echtgenoot het recht de echtelijke woonst te

betreden en er van de aan zijn echtgenote geadresseerde brieven kennis te

nemen en ze in bezit te nemen zonder een strafrechtelijke inbreuk te

plegen(857).

Brieven door een derde geschreven aan een echtgenoot mogen eveneens

voorgebracht worden tenzij de afzender gebonden is door het beroepsgeheim

zoals een geneesheer, notaris, advocaat, enz. of nog wanneer ze een bepaald

vertrouwelijk karakter hebben(858)

Brieven aan een advocaat blijven steeds buiten de bewijsvoering. Dit abso-

luut karakter kreeg evenwel een lelijke deuk door het arrest van het Hof van

Cassatie van 12 november 1997 dat stelt dat een klieÈnt de briefwisseling

gevoerd met zijn advokaat mag voorbrengen in rechte(859).

Verregaand is ook het arrest van het Hof van Cassatie van 27 januari 2000

waarin wordt aanvaard dat vertrouwelijke briefwisseling waaruit de homo-

seksualiteit blijkt van eÂeÂn van de echtgenoten, wordt gebruikt in de procedure

tot het bekomen van voorlopige maatregelen hoewel in deze procedure de

schuldvraag niet relevant was(860).

De belangrijkste beperking inzake brieven is dat zij niet mogen verkregen

worden op onrechtmatige wijze, b.v. door misbruik, bedrog, list, diefstal,

(857) Brussel 24 april 1997, Rev. trim. dr. fam. 1997, 371; J.L.M.B. 1998, 359; Div. Act. 1998,

89 noot M. LIENARD-LIGNY.

(858) Luik 9 oktober 2000, J.T. 2001, 74.

(859) Cass. 12 november 1997, J.L.M.B. 1998, 5, noot R. RASIR.

(860) Cass. 27 januari 2000, J.L.M.B. 2000, 1195 met afkeurende noot van F. APS, R.W. 2000-

2001, 812, noot F. APS; J.T. 2001, 74.
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enz. Het zal de partij zijn die zich verzet tegen de aanwending van de brieven

die het bewijs dient te leveren van het onrechtmatig verwerven ervan(861).

b . Med i s c h e g e t u i g s c h r i f t e n , a n d e r e a t t e s t e n en v e r s l a g en

310. De eiseres kan zich volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Aarlen

in de echtscheidingsprocedure niet beroepen op medische getuigschriften die

de geestelijke gesteldheid van haar echtgenoot beschrijven, aangezien zulke

dokumenten onder het medisch beroepsgeheim vallen(862).

Medische attesten en de briefwisseling van een partij met zijn arts en

advocaat zijn beschermd door het beroepsgeheim. Zelfs als de andere echt-

genoot er niet op onrechtmatige wijze van in het bezit is gekomen, mag hij ze

niet in een procedure tot echtscheiding gebruiken zonder de toestemming van

de betrokken echtgenoot (vgl. supra sub. a. Brieven (nr. 309)). Een echtge-

noot mag medische dokumenten die op hemzelf betrekking hebben, vrij

gebruiken(863).

De vordering tot echtscheiding mag niet worden bewezen door een des-

kundig verslag waaruit blijkt dat de eiser niet de biologische vader zou zijn

van zijn minderjarige zoon. Het stuk moet uit de debatten worden geweerd

wegens miskenning van het priveÂ-leven van moeder en zoon en wegens

schending van het beroepsgeheim t.a.v. de zoon(864).

Een gelijkaardige beslissing nam het Hof van Beroep te Luik m.b.t. een kopij

van een sociaal verslag opgesteld op verzoek van het parket in het kader van

een vordering in kort geding(865).

In strijd met de gangbare rechtspraak meende de Rechtbank van Eerste Aanleg

te Antwerpen dat een bewijs van samenstelling van het gezin waaruit blijkt dat

de echtgenoot samenwoont met een andere vrouw dan zijn echtgenote en een

geboortekaartje waarbij de echtgenote en een andere man als ouders worden

aangeduid, geen voldoende bewijzen van belediging in de zin van artikel 229-

231 B.W. zijn(866).

c . Ve r s l a g e n v an p r i v eÂ - d e t e c t i v e s e n e en z i j d i g e v a s t s t e l -

l i n g e n van e en g e r e c h t s d e u rwaa r d e r

311. Het opstellen van clandestiene vaststellingen van een priveÂ-detective of

gelijkaardige eenzijdige vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder, kunnen

(861) Rb. Nijvel 25 november 1997, J.T. 1998, 186; Brussel 24 april 1997, J.L.M.B. 1998, 359;

Rev. trim. dr. fam. 1997; E. DE GROOTE, ,,Grove beledigingen en echtscheiding'', (noot onder

Gent 29 april 1996) en Antwerpen 26 juni 1996, A.J.T. 1996-97, 302.

(862) Rb. Aarlen 18 november 1994, J.T. 1995, 500.

(863) Brussel 27 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 57.

(864) Rb. Tongeren 3 december 1993, Limb. Rechtsl. 1994, 95.

(865) Luik 9 oktober 2000, J.T. 2001, 74.

(866) Rb. Antwerpen 9 februari 1995, R.W. 1995-96, 550.
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als dusdanig en zonder bijkomende bewijselementen, niet het bewijs van het

overspel leveren(867).

Nochtans wordt de toelaatbaarheid van de bewijsvoering door middel van

detectiverapporten bevestigd door artikel 7, lid 2 van deWet van 19 juli 1994

tot regeling van het beroep van priveÂ-detective en zij geldt in zoverre het

recht op privacy niet wordt geschonden, door bijvoorbeeld clandestien foto's

te nemen in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen of zonder toestem-

ming de priveÂ-woonst te betreden. Als bewijs dient het rapport van een

priveÂdetective gekwalificeerd te worden als een vermoeden, hetwelk op zich

niet volstaat om als sluitend bewijs aanvaard te worden. Zoals door de

heersende rechtspraak wordt geoordeeld, kan echter, ingevolge de souverei-

ne beoordeling van de feitenrechter, het detectiverapport wel het bewijs

leveren van de ingeroepen echtscheidingsgrond indien het bevestigd wordt

door andere overeenstemmende, gewichtige vermoedens(868).

In dezelfde lijn ligt het arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat stelt dat

in het kader van een procedure tot echtscheiding gegrond op de artikelen 229

en 231 B.W. een verslag dat werd opgesteld door een priveÂ-detective en dat

bestemd is om het bestaan aan te tonen van een overspel kan aanvaard

worden als bewijsmiddel in zoverre de in dat verslag vervatte vaststellingen

in concreto en met voorzichtigheid worden beoordeeld.

Een overzicht van de door de echtgenote ontvangen en gegeven telefoonge-

sprekken in de echtelijke woonplaats maakt geen onwettige aantasting uit

van het recht op eerbied van het priveÂ-leven, wat tussen echtgenoten niet

absoluut is. Een vaststelling die uitgaat van een derde en volgens dewelke de

echtgenote werd gezien aan boord van een voertuig dat toebehoort aan een

andere man dan haar echtgenoot kan daarentegen niet volstaan om het

bestaan van een buitenechtelijke relatie vast te stellen. Maar, gevoegd bij

de andere bewijsmiddelen kan zij een bijkomende aanwijzing zijn voor het

bestaan van overspel(869).

d . He t P .V . v a n v a s t s t e l l i n g v an ov e r s p e l

312. De depenalisering van het overspel in 1987 heeft geen invloed gehad op

de grond tot echtscheiding ervan en gaf aanleiding tot het invoeren van

artikel 1016bis Ger.W. als bijzondere vorm van bewijsvoering.

Een tweede vaststelling van overspel op grond van eenzelfde beschikking

van de voorzitter is toelaatbaar voor zover de eerste vaststelling geen of

onvoldoende aanwijzingen bevat voor het beweerde overspel(870).

(867) Brussel 29 april 1997, E.J. 1997, 135, noot F. APS; Antwerpen 26 juni 1996, A.J.T. 1996-

97, 297, noot E. DE GROOTE en Brussel 4 februari 1999, J.L.M.B. 2000, 833.

(868) F. APS, ,,Toelaatbaarheid en bewijswaarde van verslagen van een priveÂ-detective in het

kader van een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten'', (noot onder Brussel

29 april 1997), E.J. 1997, 136 e.v.

(869) Brussel 24 februari 1998, J.L.M.B. 1999, 1513.

(870) Rb. Hasselt 31 maart 1998, E.J. 1999, 45, noot P. SENAEVE.
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Een vaststelling van overspel in verschillende arrondissementen kan ofwel

worden gevraagd aan elk van de bevoegde voorzitters ofwel aan eÂeÂn van hen.

Deze is dan bevoegd voor elk arrondissement een gerechtsdeurwaarder aan te

stellen, zulks op basis van de samenhang. Deze samenhang wordt gerecht-

vaardigd omwille van de getrouwheidsplicht tussen de echtgenoten(871).

Wanneer een vaststelling van overspel werd opgemaakt op verzoek van een

persoon die geen partij is in het geding en wanneer geen enkele uitleg werd

verstrekt over de omstandigheden die een partij hebben toegelaten in het

bezit te komen van deze vaststelling, dan dient deze uit de debatten te worden

geweerd, op straffe van een manifeste schending van het recht op eerbiedi-

ging van het priveÂ-leven. In casu had eiseres gepoogd de vaststelling van

overspel uit een ander geding met andere partijen in haar geding aan te

wenden(872).

De vaststelling van overspel door een gerechtsdeurwaarder heeft niet de

bewijskracht van een authentieke akte. De feitenrechter beoordeelt souverein

de bewijskracht van zulk stuk dat nochtans een bijzondere waarde bezit in de

mate dat het uitgaat van een gerechtsdeurwaarder in opdracht van het ge-

recht, bijgestaan door een officier of een politieagent(873).

M.b.t. de omvang van de bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder, was het

Hof van Beroep te Luik van oordeel dat deze een verklaring mag uitlokken

als ze de noodzakelijke aanvulling is van zijn vaststellingen en ze toelaat het

onderzoek te beperken. De deurwaarder moet volgens het Hof alle handelin-

gen kunnen stellen die een noodzakelijk en logisch gevolg zijn van de

materieÈle vaststellingen die hem duidelijk overkomen. In casu werd aan de

deurwaarder verweten vaststellingen te hebben gedaan in het belendende

pand van hetgene dat hij mocht betreden, verder verklaringen te hebben

uitgelokt van bewoners van het laatstgenoemde pand, en gedreigd te hebben

heel de woning te zullen doorzoeken indien de betrokken man niet uit zijn

schuilplaats te voorschijn kwam(874).

Tot slot is het voor de betrokken periode nuttig te verwijzen naar een arrest

van het Hof van Cassatie van 19 oktober 1995 dat stelt dat noch artikel 8

E.V.R.M., noch artikel 15 G.W., noch enige wetsbepaling verhindert dat een

P.V. van vaststelling overspel wordt aangewend als bewijsmiddel bij een

vordering tot echtscheiding op grond van grove beledigingen (artikel 231

B.W.)(875).

(871) Arrondrb. Luik 16 november 2000, J.L.M.B. 2001, 471.

(872) Rb. Charleroi 2 maart 1999, J.L.M.B. 2000, 815.

(873) Luik 18 november 1997, J.L.M.B. 1998, 374, noot; Rev. trim. dr. fam. 1998, 277.

(874) Luik, 29 juni 1999, T.B.B.R. 2000, 612.

(875) Cass. 19 oktober 1995, E.J. 1996, 34, noot P. SENAEVE; R.W. 1995-96, 1036; Div. Act.

1996, 119; Pas. 1995, I, 936; Arr. Cass. 1995, 905.
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3. Geluidsmateriaal en foto's

313. Het clandestien, zonder toestemming van de betrokkene, maken van

foto's, is strijdig met artikel 8 E.V.R.M., zodat deze stukken niet als bewijs

kunnen worden gebruikt(876).

Hetzelfde geldt voor de heimelijk opgenomen telefoongesprekken(877).

In zoverre foto's of telefoongesprekken met instemming van de andere

echtgenoot werden genomen, kunnen deze enkel als vermoeden gelden en

kan deze vorm van bewijsvoering slechts aanvaard worden wanneer blijkt dat

gevaar voor verstandhouding tussen de partijen uitgesloten is.

Op dit vrij streng standpunt is in recente rechtspraak meer nuancering en

versoepeling te merken.

Aldus oordeelde het Hof van Beroep te Luik in een arrest van 27 oktober

1998 dat op dezelfde wijze als de ontdekking van compromitterende doku-

menten zoals brieven, dient te worden toegelaten dat audio- en videoopna-

mes worden gemaakt buiten het weten van de echtgenoot. Zulks om reden dat

het recht op de eerbiediging van het priveÂ-leven en het principe van het

briefgeheim binnen de verhouding tussen echtgenoten beperkt wordt door

het wettelijk recht van een echtgenoot om zich ervan te vergewissen dat de

andere echtgenoot zijn echtelijke plichten nakomt, waaronder de plicht tot

samenwonen en trouw. Dit evenwel op voorwaarde dat de opnames ofwel op

een toevallige manier ofwel op een vrijwillige manier werden bekomen

zonder provocatie noch schending van de fundamentele burgerlijke rechten

zoals de onschendbaarheid van de woonplaats(878).

In een ander arrest was het Hof van Beroep te Luik van mening dat het

afluisteren en opnemen van telefoongesprekken niet onwettig was daar dit

slechts geõÈsoleerd en beperkt in de tijd voorgevallen was(879).

Verder is er het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 30 november

1999 dat op de eis van appellant om geõÈntimeerde te verplichten een aantal

(al dan niet uitgeschreven) cassettes voor te leggen, niet ingaat, niet omdat

het over cassettes gaat maar op grond van de overweging dat het elke partij

vrij staat ter ondersteuning van de door haar ingeroepen grieven het bewijs-

materiaal voor te leggen dat zijzelf meent te moeten voorleggen(880).

De vraag of een procespartij zelf opgenomen telefoongesprekken tussen haar

en iemand anders als bewijs kan aanwenden, wordt thans ook door het Hof

(876) Luik 29 januari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 346.

(877) L. ARNOU, Juridische beteugeling van afluisteren en onderscheppen van telecommuni-

catieberichten, lezing gehouden op de studiedag Hoe vertrouwelijk is telefoon of telefax?,

Leuven 8 juni 1994, 12.

(878) Luik 27 oktober 1998, R.R.D. 1999, 38; Rev. trim. dr. fam. 1999, 516; E.J. 2000, 29,

noot F. APS.

(879) Luik 18 januari 1999, T.B.B.R. 2000, 620; contra Rb. Brussel 10 december 1998, Div.

Act. 1999, 69.

(880) Brussel 30 november 1999, A.J.T. 1999-2000, 725, noot G.L. BALLON.
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van Cassatie positief beantwoord: ,,Krachtens artikel 8, lid 1, EVRM, en 17,

lid 1 IVBPR, heeft eenieder recht op eerbiediging van zijn priveÂleven, zijn

gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Hij die een telefoongesprek

voert, kan het recht op eerbiediging van zijn priveÂleven, zijn gezinsleven,

zijn huis en zijn briefwisseling, vermeld in de voornoemde artikelen, niet

inroepen ten aanzien van de deelnemer aan dit gesprek, daar hij zelf deze

deelnemer deelachtig maakt aan het voorwerp van dat recht.''(881).

4. Bekentenissen

314. De bekentenis is een toegelaten bewijsmiddel op voorwaarde dat be-

driegelijke verstandhouding uitgesloten is. Hieronder wordt verstaan een

heimelijke verstandhouding tussen de partijen om de echtscheiding op die

manier te bekomen(882).

Wanneer elke collusie uitgesloten is, dient de bekentenis als bewijsmiddel te

worden aanvaard(883).

Ingevolge het nieuwe artikel 1270bis Ger.W. werd deze vorm van bewijs

uitgebreid naar de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding (arti-

kel 232 B.W.).

De bekentenis kan zich voordoen onder de vorm van een verklaring, afgelegd

tijdens een strafonderzoek of voor de vrederechter in een procedure gevoerd

tussen partijen op grond van artikel 223 B.W. of de spontane verklaringen

afgelegd ten overstaan van de gerechtsdeurwaarder bij een vaststelling van

overspel en geacteerd in het desbetreffend proces-verbaal(884).

C. DE PROCEDURE

1. De verzoening

315. De echtscheidingseis zal door het inroepen van de exceptie van de

verzoening, zijnde een verweermiddel, niet toelaatbaar worden verklaard.

Gezien de bepalingen omtrent echtscheiding tot de openbare orde behoren

kan deze exceptie op ieder ogenblik in de loop van het geding worden

ingeroepen.

Volgens de gevestigde rechtspraak veronderstelt de verzoening dat de echt-

genoten overeenkomen om het echtelijk leven voort te zetten, ondanks de

ernstige tekortkomingen van eÂeÂn van hen (het materieel element), dat de

(881) Cass. 9 januari 2001, Juristenkrant, 13 maart 2001, 5, weergave L. ARNOU.

(882) Rb. Hasselt 10 januari 1995, Limb. Rechtsl. 1995, 60.

(883) Brussel 13 juni 1996, E.J. 1997, noot; Rb. Aarlen 10 januari 1997, T.B.B.R. 1997, 446;

J.T., 1998, 460: het vonnis herinnert er tevens aan dat wanneer de bekentenis in de conclusie

voorkomt, enkel ondertekend door de raadsman van deze procespartij, de advocaat over een

bijzonder mandaat dient te beschikken, en verwijst hieromtrent naar het Cassatiearrest van

15 juni 1990, Pas. 1990, I, 1169; Arr. Cass. 1990, 1315.

(884) Brussel 13 juni 1996, E.J. 1997, 29, noot K. TOBBACK.
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beledigde echtgenoot vergiffenis schenkt (het moreel element) terwijl de

schuldige echtgenoot deze vergeving aanvaardt en uiting geeft van zijn

intentie om eveneens het echtelijk leven voort te zetten, zonder nog te

hervallen in hetzelfde laakbaar gedrag(885).

Het loutere feit dat het echtelijk leven gedurende zekere tijd werd voortgezet,

volstaat dan ook niet opdat de verzoening zou kunnen aangevoerd wor-

den(886).

De rechter kan de exceptie van verzoening sinds de feiten niet meer aan-

vaarden nadat hij over deze feiten een getuigenverhoor heeft toegestaan.

Bovendien kan hij deze exceptie niet ambtshalve opwerpen(887).

2. Rechtsingang

316. Ingevolge de afschaffing van de verzoeningsfase door de Wet van

30 juni 1994 wordt de echtscheidingsprocedure gevoerd volgens het gemeen

procesrecht, behoudens uitzonderingen die uitdrukkelijk in de afdeling be-

treffende de echtscheiding op grond van bepaalde feiten opgenomen zijn.

De echtscheidingsvordering wordt ingeleid bij dagvaarding of door vrij-

willige verschijning van de partijen (artikel 706 Ger.W.). Het dagvaardings-

exploot kan naast de vordering tot echtscheiding ook de voorlopige maat-

regelen bevatten.

Ook al is zulks het geval, enkel de bodemrechter is bevoegd om uitspraak te

doen over de eventuele nietigheid van het exploot wanneer niet is voldaan

aan de vereisten van artikel 1254, par. 2 Ger.W.(888).

Opdat de rechtbank de betwisting omtrent de voorlopige maatregelen naar de

voorzitter kan verwijzen, is evenwel vereist dat het exploot van dagvaarding

voorziet in een vordering tot regeling van deze maatregelen. Bij gebreke

hieraan, zelfs indien bij wege van conclusies, neergelegd op de inleidende

zitting voorlopige maatregelen gevorderd worden, is de rechtbank niet bij

machte om de zaak naar de voorzitter te verzenden. Zij kan enkel gevat

worden van de echtscheidingsvordering door middel van de dagvaarding en

onmogelijk op grond van conclusies.

De gedingpartij die op voorlopige maatregelen aanstuurt, zal in deze situatie

verplicht zijn een dagvaarding in kort geding uit te brengen(889).

In dezelfde zin oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt dat op

grond van artikel 1254, par. 1 Ger.W. de inschrijving op de rol van zaken in

kort geding niet mogelijk is op basis van conclusies(890).

(885) Nijvel 4 april 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 194.

(886) Bergen 22 september 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 510.

(887) Antwerpen 10 februari 1998, E.J. 1998, 130, afkeurende noot P. SENAEVE.

(888) Verplichte vermeldingen: Kort Ged. Brussel 24 mei 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 74.

(889) Rb. NeufchaÃteau 31 oktober 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 365, noot J.-P. MASSON.

(890) Rb. Hasselt 10 januari 1995, Limb. Rechtsl. 1995, 56, noot.
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Wordt er geopteerd voor twee afzonderlijke dagvaardingen(891) nl. eÂeÂn in

echtscheiding en een ander in kort geding dan stelt zich de vraag in welke

volgorde deze exploten moeten worden betekend. Het Hof van Beroep te

Bergen oordeelde in dat verband als volgt: verweerder werd gedagvaard ten

gronde en in regeling van de voorlopige maatregelen middels twee exploten

waarvan de kopijen in zijn afwezigheid op dezelfde dag op zijn woonplaats

werden achtergelaten. Volgens de vermeldingen die door de gerechtsdeur-

waarder op het origineel van de exploten werden aangebracht, werd de kopij

van de dagvaarding ten gronde 5 minuten na de kopij van de dagvaarding in

regeling van de voorlopige maatregelen betekend. Deze omstandigheid is

zonder invloed op de regelmatigheid van de dagvaarding tot regeling van de

voorlopige maatregelen, des te meer daar de kleinste tijdseenheid waarnaar

de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek verwijzen inzake de betekenin-

gen, een dag is zonder dat er moet rekening worden gehouden met het uur

waarop het achterlaten van de kopij van het exploot zich situeert(892).

3. Wijziging of aanvulling van de echtscheidingsvordering

317. Zoals de tegenvordering kan de echtscheidingsvordering worden ge-

wijzigd en aangevuld door middel van een op tegenspraak genomen con-

clusie. Bijgevolg kan de eiser zich op nieuwe feiten beroepen in de loop van

de procedure, die niet gesteund zijn op feiten aangehaald in de akte van

rechtsingang, zodat artikel 1268 Ger.W. moet beschouwd worden als een

uitzondering op het gemeen procesrecht en meer bepaald op artikel 807

Ger.W.

Een aanvullende vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten,

die gesteund is op een vaststelling van overspel, terwijl de oorspronkelijke

eisende partij in eerste aanleg een getuigenbewijs had gevorderd, is in hoger

beroep ontvankelijk. In dat geval worden de in eerste aanleg ingestelde

vordering tot getuigenverhoor en het hoger beroep dat in dat opzicht tegen

het aangevochte vonnis is ingesteld, zonder voorwerp(893).

De vraag stelt zich of artikel 1268 Ger.W. ook van toepassing is op echt-

scheidingsvorderingen die voÂoÂr de inwerkingtreding van de Wet van 30 juni

1994 werden ingeleid. Krachtens artikel 3 Ger.W. heeft deze wet onmiddel-

lijke werking, zodat ze eveneens van toepassing is op procedures, aanhangig

gemaakt voÂoÂr 1 oktober 1994. Dit betekent dat na voormelde datum, middels

conclusies, nieuwe feiten kunnen ingeroepen worden in het kader van een

hangende echtscheidingseis(894).

(891) Infra E. De voorlopige maatregelen, nr. 327-350.

(892) Bergen 16 september 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 630.

(893) Brussel 16 september 1997, J.L.M.B. 1997, 1696.

(894) Cass. 14 november 1997, R.W. 1998-99, 1466; P. POPELIER, Toepassing van de wet in de

tijd, in A.P.R., Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 73-74, nr. 111-112.
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Hierbij moet opgemerkt worden dat iedere proceshandeling dient beoordeeld

te worden, overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op het ogen-

blik dat deze proceshandeling wordt gesteld.

Bijgevolg zullen nieuwe feiten, aangehaald in conclusies, ter griffie gedepo-

neerd voÂoÂr de in werking treding van de Wet van 30 juni 1994 niet kunnen

aangevoerd worden, ook al doet de rechtbank na de in werking treding

uitspraak over de echtscheidingseis.

318. Verder stelt zich de vraag of bij wege van conclusie, de echtschei-

dingsvordering, ingeleid op grond van artikel 231 B.W., naderhand in de

loop van de procedure kan gewijzigd worden in een vordering overeenkom-

stig artikel 232 B.W.

Volgens een eerste strekking in de rechtsleer en rechtspraak is het mogelijk

om de rechtsgrond van de oorspronkelijke echtscheidingsvordering aan te

passen en te wijzigen in de loop van het geding. Artikel 1268 Ger.W. bepaalt

uitdrukkelijk dat deze vorderingen niet als een nieuwe vordering worden

beschouwd, zodat de procedure welke ook de wijziging is die zich in de loop

van het geding voordoet, beschouwd moet worden als bestaande vanaf de

initieÈle echtscheidingsvordering. Deze strekking gaat er vanuit dat in zo-

verre de vordering binnen het kader van de echtscheidingsprocedure op

grond van bepaalde feiten blijft, de oorspronkelijke eis kan gewijzigd en

uitgebreid worden in het kader van een tegensprekelijk geding bij middel van

conclusies(895).

Bovendien maken het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek een tweedelige

indeling van de echtscheidingsgronden en -vorderingen, met name enerzijds

op grond van bepaalde feiten, en anderzijds door onderlinge toestemming.

Met betrekking tot de territoriale bevoegdheid (artikel 628, 1
o
Ger.W.) dient

deze indeling geeÈerbiedigd te worden, de echtscheidingsvordering op grond

van bepaalde feiten laat immers geen forumkeuze toe. Het is volgens C. De

Busschere dan ook duidelijk dat de wetgever bepaald heeft dat de echtschei-

ding op grond van feitelijke scheiding behoort tot, en beschouwd moet

worden als een echtscheiding op grond van bepaalde feiten(896).

Aldus is een wijziging in een oorspronkelijke vordering op grond van artikel

231 B.W. in een eis overeenkomstig artikel 232 B.W. volgens deze strekking

in de rechtsleer en rechtspraak mogelijk, in zoverre de vijfjarige (thans

tweejarige) feitelijke scheiding gebeurt in de loop van het hangend geding.

(895) Rb. Aarlen, 21 november 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 648; J.-L. RENCHON, ,,La

reÂforme des proceÂdures de divorce'', Rev. trim. dr. fam. 1994, 167: G. DE LEVAL, ,,La loi du 30

juin 1994 et les dispositions relatives aux proceÂdures du divorce pour cause deÂtermineÂe

(commentaire provisoire)'', Colloque LieÁge, 28 oktober 1994, 3; S. DEMARS, ,,DeÂveloppements

reÂcents en matieÁre de divorce pour cause de seÂparation de faits: analyse de la loi du 16 avril

2000 et de l'arreÃt de la Cour d'Arbitrage du 3 mai 2000'', Rev. trim. dr. fam. 2000, 347-349.

(896) C. DE BUSSCHERE, ,,Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding'', in Echtscheiding,

P. SENAEVE (ed.), Leuven, Acco, 1990, 76.
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De andere strekking stelt daartegenover dat artikel 1268 Ger.W. uitsluitend

betrekking heeft op feitelijkheden doch geenszins op het voorwerp van de

echtscheidingseis, hetgeen dus betekent dat de omzetting van een vordering

tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten in een vordering op grond van

vijf jaar (thans twee jaar) feitelijke scheiding aan de voorwaarden van artikel

807 Ger.W. moet blijven voldoen(897).

Deze stelling gaat er van uit dat beide echtscheidingsvormen niet hetzelfde

voorwerp hebben.

De vraag moet gesteld worden of deze stelling nog kan gehandhaafd blijven

nu er na het arrest van het Arbitragehof van 3 mei 2000 m.b.t. de toepasselijk-

heid van de eenderde grens op uitkeringen na echtscheiding op grond van

feitelijke scheiding, niet zoveel verschillen meer overblijven(898). Boven-

dien is er het arrest van het Hof van Cassatie van 15 september 1994 dat stelt

dat het voorwerp van beide echtscheidingsvorderingen hetzelfde is namelijk

de ontbinding van het huwelijk(899).

Voormelde stelling van P. Senaeve wordt bijgetreden door het Hof van

Beroep te Gent, stellende dat een wijziging van de echtscheidingseis op

grond van artikel 231 B.W. in een vordering gesteund op artikel 232, eerste

lid B.W. slechts mogelijk is indien artikel 807 Ger.W. werd nageleefd.

Zodoende vereist deze wijziging een op tegenspraak genomen conclusie en

moet de echtscheidingseis op grond van de vijfjarige (thans tweejarige)

feitelijke scheiding gesteund zijn op een feit dat reeds in de inleidingsakte

werd vermeld. Daar geen nieuwe vordering wordt gesteld, oordeelde het Hof

dat rechtsgeldig voor het eerst in graad van hoger beroep toepassing van

artikel 807 Ger.W. gemaakt werd.

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat in hetzelfde arrest, het Hof poneert

dat aan de vereiste duur van vijf jaar feitelijke scheiding slechts dient te zijn

voldaan op het ogenblik van de neerlegging van voormelde conclusie en niet

zoals door het Hof van Cassatie wordt geeÈist, reeds ten tijde van de oor-

spronkelijke echtscheidingsvordering(900).

(897) P. SENAEVE, ,,De procedure tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten'', in

P. SENAEVE en W. PINTENS (eds.), De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het

hoorrecht van minderjarigen'', Antwerpen, Maklu, 1994, 113-115; M. HEYMANS, ,,Wet van

30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de

bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding'', in R. DE CORTE (ed.), Nieuwe

wetgeving, een eerste commentaar, Gent, Mys & Breesch, 1994, 21-23.

(898) Arbitragehof 3 mei 2000, B.S. 5 juli 2000 (2
de
uitgave), 23843.

(899) Cass. 15 september 1994, R.W. 1994-95, 1091; Arr. Cass. 1994, 746; Pas. 1994, I, 728

en infra v. Combinatie van verschillende echtscheidingsvorderingen, sub nr. 320.

(900) Cass. 31 januari 1986, Arr. Cass. 1985-86, 726, concl. Adv. Gen. E. KRINGS,Pas. 1986,

I, 641; Gent 11 maart 1996, E.J. 1996, 76, noot P. SENAEVE; Gent 2 februari 1998, T.G.R. 1998,

109; in dezelfde zin Rb. Turnhout 9 januari 1997, R.W. 1997-98, 164 en Rb. Hasselt 7 maart

2000, Limb. Rechtsl. 2000, 130, noot.
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4. De tegenvordering

319. Zolang de hoofdvordering hangende is, kan bij wege van conclusie een

tegeneis worden geformuleerd. Zulke tegeneis is slechts ontvankelijk in

zoverre de rechtbank nog door de hoofdvordering is gevat. Van zodra een

eindvonnis is uitgesproken is dit niet meer het geval en zal de verwerende

partij genoodzaakt zijn een echtscheidingsvordering bij wege van dagvaar-

ding in te stellen vooraleer het vonnis, dat de echtscheiding op hoofdvorde-

ring uitspreekt, kracht van gewijsde heeft bekomen(901).

Dit betekent eveneens dat wanneer de eiser afstand heeft gedaan van zijn

hoofdvordering alvorens de tegeneis is gesteld, deze laatste niet-ontvankelijk

is. De eiser kan wel degelijk eenzijdig, alvorens de wederpartij conclusies ter

griffie neerlegt, afstand doen van zijn rechtsvordering. Indien de verweerder

echter reeds conclusies neerlegde, is de afstand van rechtsvordering krach-

tens artikel 828 Ger.W. slechts mogelijk indien deze wordt aanvaard.

Een vordering tot echtscheiding die ingesteld werd middels een dagvaarding

die niet voldoet aan het voorschrift van artikel 1254, par. 3 Ger.W. (neerleg-

ging van de vereiste stukken voÂoÂr de wet van 20 mei 1997) is onontvankelijk.

De tegeneis tot echtscheiding kan slechts regelmatig aanhangig worden ge-

maakt in de mate dat hij is geeÈnt op een ontvankelijke hoofdeis(902).

5. Combinatie van verschillende echtscheidingsvorderingen

320. Op grond van een arrest van het Hof van Cassatie van 15 september 1994

moet worden aangenomen dat de echtgenoot die de echtscheiding reeds heeft

verkregen op grond van artikel 232, eerste lid B.W., noch door het neerleggen

van conclusies, noch door opnieuw te dagvaarden, de echtscheiding op grond

van artikel 231 B.W. kan vorderen. Het Hof van Cassatie is immers van

oordeel dat, hoewel de gevolgen van beide vorderingen kunnen verschillen,

hun voorwerp hetzelfde is, namelijk de ontbinding van het huwelijk(903).

6. De uitspraak

321. Krachtens artikel 1269 Ger.W. spreekt de rechtbank de echtscheiding

uit, zodat de echtscheiding realiteit is van zodra het echtscheidingsvonnis

kracht van gewijsde heeft bekomen. Bijgevolg wordt sedert de Wet van

30 juni 1994 niet langer de echtscheiding toegestaan, hetgeen voordien

inhield dat het initiatief en de verantwoordelijkheid tot het bekomen van

de echtscheiding volledig in handen van de partij bleef in wiens voordeel de

echtscheiding werd toegestaan.

(901) J.-P. MASSON, noot onder Rb. Doornik 18 december 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 372.

(902) Rb. Hasselt 5 november 1996, Limb. Rechtsl. 1997, 45, noot L.T.

(903) Cass. 15 september 1994, R.W. 1994-95, 1091, Arr. Cass. 1994, 746, E.J. 1995, 27, Pas.

1994, I, 728, Div. Act. 1996, 50 noot P. SENAEVE; J.L.M.B. 1995, 1039; zie ook de kritiek van

P. SENAEVE op deze stelling: P. SENAEVE, ,,Het vorderen van de echtscheiding nadat men reeds

op een andere grond de echtscheiding heeft verkregen'', E.J. 1995, 18.
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Aldus oordeelde het Hof van Beroep te Bergen dat het hoger beroep tegen

een vonnis dat de echtscheiding uitspreekt, ingesteld door de echtgenoot die

de echtscheiding bekomen heeft maar afstand van zijn echtscheidingsvorde-

ring wil doen, ontoelaatbaar is. De weigering van een echtgenoot om de door

hem bekomen echtscheiding te laten voltrekken, vormt evenwel geen grond

tot echtscheiding te zijnen laste(904).

Vonnissen en arresten, in zoverre ze betrekking hebben op de staat en de

bekwaamheid van personen, zijn met absoluut gezag van gewijsde erga

omnes bekleed. Dit betekent dat, om reden van het ondeelbaar karakter

van de staat van personen, het gezag van gewijsde van dergelijke vonnissen

en arresten ook geldt ten overstaan van derden(905).

De griffier en niet meer zoals in het verleden de partij die het voordeel van de

echtscheiding bekwam, dient het nodige te doen opdat het in kracht van

gewijsde gegane echtscheidingsvonnis aan de ambtenaar van de burgerlijke

stand tijdig wordt overgemaakt.

Van een mogelijk verzet krijgt de griffier kennis ingevolge de tijdige beteke-

ning en rolstelling van de verzetsakte. In geval van hoger beroep, wordt de

griffier van dit rechtsmiddel geõÈnformeerd doordat zijn collega van het hof

van beroep hem verzoekt het dossier van de rechtspleging over te maken

overeenkomstig artikel 723 § 1 Ger.W. binnen de 5 dagen na de inschrijving

van de zaak op de rol.

Er is nochtans onenigheid ontstaan over de vraag of een voorziening tegen een

echtscheidingsvonnis al dan niet nog moet worden aangezegd aan de griffier.

Het Hof van Beroep van Luik oordeelde dat alhoewel de griffier van de

rechtbank die de bestreden beslissing heeft gewezen, krachtens artikel 723

§ 2 Ger.W. op de hoogte moet worden gebracht van de voorziening, het niet of

op onregelmatige wijze ter kennis brengen ervan geen nadelige situatie kan

scheppen ten aanzien van wie ook. Zulks om reden dat de griffier die de

controle heeft over het proces en die zowel van tevoren (artikel 1275 Ger.W.)

als nadien (artikel 723, par. 1 Ger.W.) van het bestaan van de voorziening op

de hoogte wordt gebracht, de overschrijvingsprocedure pas inzet als de beslis-

sing in kracht van gewijsde is gegaan in de zin van artikel 1276 Ger.W.(906).

Het Hof van Beroep te Brussel is meer categoriek. Sedert de hervorming van

de echtscheidingsprocedure door de Wet van 30 juni 1994 tot wijziging van

de procedures tot echtscheiding, is de echtscheiding tussen echtgenoten

verworven op het ogenblik dat het vonnis of het arrest dat de echtscheiding

uitspreekt kracht van gewijsde heeft verkregen. Een dergelijk vonnis of arrest

kan dus niet meer beschouwd worden als een beslissing waarvan het dis-

positief, om gevolg te hebben moet worden overgeschreven in de registers

van de burgerlijke stand binnen de door de wet vastgestelde termijn.

(904) Bergen 13 september 1999, E.J. 2000, 34, noot P. SENAEVE.

(905) Cass. 20 juni 1996, R.W. 1997-98, 234; Arr. Cass. 1996, 629; Pas. 1996, I, 667.

(906) Luik 17 maart 1997, J.T. 1997, 500, J.L.M.B. 1998, 708.
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Dergelijke overschrijving is een formaliteit geworden die de ambtenaar van

de burgerlijke stand vervult op eenvoudig verzoek van de griffier, zonder dat

de eiser in echtscheiding nog zijn wil moet te kennen geven en die enkel is

voorgeschreven opdat de ontbinding van het huwelijk zou tegenwerpelijk

zijn aan derden. Hieruit volgt dat de door artikel 723 § 2 Ger.W. opgelegde

formaliteit geen toepassing meer vindt inzake echtscheidingen en dat het

verzet bij gerechtsdeurwaardersexploot tegen een vonnis of arrest waarbij de

echtscheiding wordt uitgesproken niet meer moet ter kennis gebracht worden

binnen de vijf dagen bij akte van de gerechtsdeurwaarder aan de griffier van

de rechtsinstantie die de bestreden beslissing heeft gewezen(907).

Alleszins kunnen tekortkomingen in hoofde van de gerechtsdeurwaarder die

slechts lasthebber is van de verzetdoende partij, onmogelijk als overmacht

aanzien worden(908).

Interessant is tenslotte het geval waarbij de eerste rechter nagelaten had in het

beschikkende gedeelte te preciseren lastens wie de echtscheiding uitgespro-

ken werd. Appellante stelde dat het bestreden vonnis aldus aangetast zou zijn

door een vormgebrek. Het Hof van Beroep te Brussel was echter van mening

dat geen enkele wetsbepaling de verplichting oplegt om in het beschikkende

gedeelte uitdrukkelijk te vermelden lastens wie de echtscheiding wordt uit-

gesproken. In casu kon er bovendien geen twijfel over bestaan dat de echt-

scheiding door de eerste rechter lastens appellante uitgesproken werd, omdat

enkel geõÈntimeerde een echtscheidingsvordering had ingesteld die zowel

blijkens de motivering als het beschikkende gedeelte van het vonnis gegrond

werd verklaard(909).

7. Afstand van rechtsvordering Ð berusting

322. Afstand van rechtsvordering is een eenzijdige rechtshandeling waarbij

de gedingpartij afziet van zowel de rechtspleging als van het recht zelf

(artikel 821 Ger.W.). Afstand van rechtsvordering is slechts toegestaan in

zoverre hij tot doel heeft de staat van de persoon der echtgenoten onveran-

derd te laten en aldus het huwelijk in stand te houden. Een nieuwe echt-

scheidingsvordering is bijgevolg slechts mogelijk indien deze gesteund is op

nieuwe feiten. Het voorgaande betekent dat een duidelijk onderscheid moet

gemaakt worden tussen de afstand en de verzoening. Bij afstand van rechts-

vordering kunnen dezelfde feiten niet meer ingeroepen worden, terwijl bij de

verzoening de eiser, naast feiten van na de verzoening zich eveneens kan

beroepen op de oude feiten om de nieuwe echtscheidingsvordering te be-

wijzen. Afstand van rechtsvordering kan volgens de meerderheid in de

(907) Brussel 4 februari 1999, E.J. 1999, 125, noot J. LAENENS; i.v.m. de impliciete opheffing

van artikel 723, par. 2 Ger.W. zie P. SENAEVE, ,,De procedure tot echtscheiding op grond van

bepaalde feiten'', in P. SENAEVE en W. PINTENS (eds.), De hervorming van de echtscheidings-

procedure en het hoorrecht van minderjarigen'', Antwerpen, Maklu, 1997, 166.

(908) Rb. Luik 15 januari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 105.

(909) Brussel 18 januari 2000, A.J.T. 2000-2001, 417.
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rechtsleer gedaan worden, zowel voor als na het instellen van de echtschei-

dingseis(910).

P. Senaeve is het met het voorgaande niet eens. Door de rechtsgeldigheid van

de afstand van rechtsvordering afhankelijk te stellen van de instandhouding

van het huwelijk, zou de betrokken echtgenoot afstand moeten doen van zijn

recht op het benaarstigen van de ontbinding van zijn huwelijk, door middel

van de echtscheiding. Artikel 1284 Ger.W. bepaalt immers dat uitsluitend

verzoening tussen de echtgenoten de rechtsvordering tot echtscheiding doet

vervallen. Bovendien is sedert de Wet van 30 juni 1994 de doelstelling van

de echtscheiding totaal gewijzigd(911).

Het hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding uitspreekt, ingesteld

door de echtgenoot die de echtscheiding bekomen heeft met de bedoeling

afstand van zijn echtscheidingsvordering te doen, is ontoelaatbaar(912).

Bij afstand van geding ziet de partij enkel en alleen af van haar rechtsvorde-

ring en dit is, overeenkomstig artikel 823, tweede lid Ger.W. principieel in

alle zaken geoorloofd. Nochtans moet de afstand van geding door de weder-

partij worden aanvaard, behoudens in geval deze nog geen conclusies heeft

neergelegd, in welk geval de afstand van geding een eenzijdige rechtshande-

ling is.

De partij die overging tot afstand van geding kan naderhand toch dezelfde

feiten aanvoeren om de echtscheiding te doen uitspreken.

In geval van aanvaarding behoudt de rechtbank haar controle, gelet op het

feit dat de afstand van geding betrekking heeft op de staat van de persoon en

bijgevolg van openbare orde is. Aldus zal de rechtbank oordelen of de

afstand van geding oprecht is, vrij van iedere vorm van dwang en collusie

tussen de echtgenoten(913).

De berusting is uitdrukkelijk voorzien in het gemeen procesrecht (artikel

1044 Ger.W.) en betekent dat een procespartij eenzijdig afstand doet van een

rechtsmiddel opzichtens de wederpartijen.

Om dezelfde redenen als bij de afstand van rechtsvordering, is berusting niet

toegelaten en strijdig met de openbare orde in geval ze een wijziging in de

staat van de persoon voor gevolg heeft. Bijgevolg kan niet worden berust in

een vonnis dat de echtscheiding uitspreekt, nadat een rechtsmiddel werd

aangewend.

Berusting is derhalve enkel mogelijk in een vonnis dat de echtscheidingseis

ongegrond verklaart, daar de staat van de echtgenoten niet gewijzigd wordt.

Daarentegen zou wel kunnen berust worden in een echtscheidingseis, die de

echtscheiding uitspreekt, wanneer een andere vordering in echtscheiding

(910) B. VANLERBERGHE, ,,Berusting en afstand inzake echtscheiding op grond van bepaalde

feiten'', (noot onder Brussel 12 januari 1999), E.J. 1999, 74-77.

(911) P. SENAEVE, ,,Het vorderen van de echtscheiding nadat men reeds op een andere grond

de echtscheiding heeft verkregen'', E.J. 1995, 20-21.

(912) Bergen 13 september 1999, E.J. 2000, 34, noot P. SENAEVE.

(913) Bergen 23 januari 1996, J.L.M.B. 1996, 969.

1790 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn100005375&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn76014&amp;origin=TPR


reeds gegrond werd verklaard en het desbetreffend vonnis kracht van ge-

wijsde heeft bekomen. Partijen zijn dan reeds uit de echt gescheiden, zodat

hun staat, ingevolge de berusting geen wijziging meer ondergaat(914).

In zulke omstandigheden kan op de rechtsgeldige berusting, m.a.w. vrij van

wilsgebreken niet meer worden teruggekomen. Deze rechtshandeling en haar

gevolgen zijn immers onherroepelijk, behoudens het reeds aangehaald be-

ginsel van de strijdigheid met de openbare orde(915).

323. Met betrekking tot de voorlopige maatregelen, die krachtens artikel

1280 Ger.W. in de loop van het echtscheidingsgeding worden opgelegd,

wordt de spontane uitvoering van de beschikking in kort geding niet als een

stilzwijgende berusting beschouwd. Evenwel kunnen bijzondere omstandig-

heden, eigen aan de zaak aantonen dat een gedingpartij van hoger beroep

heeft afgezien door het spontaan betalen gedurende vele maanden van een

alimentatiegeld, alvorens hoger beroep aan te tekenen(916).

Afstand van hoger beroep is toegelaten wanneer de termijn nog lopende is,

daar er geen recht prijsgegeven wordt. Deze afstand belet de procespartij niet

om opnieuw binnen de lopende beroepstermijn een nieuw hoger beroep in te

stellen.

Afstand, wanneer de termijn van hoger beroep reeds verstreken is tegen een

vonnis dat de echtscheiding uitspreekt (wanneer het huwelijk nog niet

ontbonden is) is volgens de traditionele rechtsleer en rechtspraak niet moge-

lijk. Van deze stelling wordt afgeweken door het Hof van Beroep te Brussel

dat stelt, dat zulks wel mogelijk is behoudens indien zou blijken dat heime-

lijke afspraken tussen de echtgenoten werden gemaakt. Het Hof beroept zich

op het feit dat de stabiliteit van het huwelijk, basisgedachte van de traditi-

onele leer, niet langer houdbaar is wanneer enerzijds jaarlijks in BelgieÈ meer

dan 20.000 huwelijken door echtscheiding worden ontbonden en anderzijds

deze absolute stellingname niet meer verenigbaar is met de wijzigingen die

door de Wet van 30 juni 1994 werden doorgevoerd, in het bijzonder de

soepele manier waarop de wetgever de echtgenoten toelaat om met onder-

linge toestemming op zeer korte termijn hun huwelijk te beeÈindigen(917).

8. Hoger beroep

324. De uitgesproken echtscheiding, waarvan het vonnis betekend werd, zal

na verloop van de beroepstermijn een feit zijn indien niet tijdig hoger beroep

(914) B. VANLERBERGHE, ,,Berusting en afstand inzake echtscheiding op grond van bepaalde

feiten'', (noot onder Brussel 12 januari 1999), E.J. 1999, 77, deze auteur verwijst eveneens naar

de afwijkende rechtsleer omtrent de mogelijkheid tot berusting in een echtscheidingseis.

(915) Luik 25 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 261.

(916) Brussel 13 februari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 492.

(917) Brussel 12 januari 1999, E.J. 1999, 73, noot B. VANLERBERGHE; in dezelfde zin Brussel

11 februari 1999, R.W. 1999-2000, 986; Brussel 28 oktober 1999, A.J.T. 1999-2000, 751; Div.

Act. 2000, 146, noot H. BOULARBAH; Luik 20 december 1999, J.T. 2000, 186; J.L.M.B. 2000,

799.
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door de verweerder werd ingesteld. Bijgevolg zal deze niet meer in de

gelegenheid zijn in de loop van het hoger beroep, nog tegen de uitgesproken

echtscheiding als zodanig bij wijze van incidenteel hoger beroep op te

komen.

Deze beperking van de beroepsmogelijkheid tegen het vonnis dat de echt-

scheiding uitspreekt, dient echter strikt te worden geõÈnterpreteerd en slaat

enkel op de wijziging van de staat van de persoon in hoofde van de

gedingvoerende partijen. Bijgevolg staat niets in de weg dat incidenteel

hoger beroep wordt aangetekend met betrekking tot de gevolgen van de

echtscheiding.

In het kader van het hoger beroep om onderhoudsgeld te bekomen tegen een

vonnis dat de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding uitspreekt,

doch de weerlegging van het schuldvermoeden evenals de tegeneis afwijst,

belet niets de geõÈntimeerde die de echtscheiding bekwam om incidenteel

hoger beroep aan te tekenen met betrekking tot de afgewezen weerlegging

van het schuldvermoeden. Deze betwisting is immers totaal vreemd aan de

staat van de persoon(918).

In dezelfde zin oordeelt het Hof van Cassatie op 25 maart 1999 dat wanneer

een beperkt hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis, geen nakomend

hoger beroep kan worden ingesteld door de appellant (bij wijze van uitbrei-

ding) tegen de overige beslissingen waartegen hij geen hoger beroep had

ingesteld wanneer ingevolge de betekening van het vonnis de termijn van

hoger beroep is verstreken(919).

Tenslotte oordeelde het Hof van Cassatie weliswaar m.b.t. een vonnis dat

toelating verleende tot het houden van een getuigenverhoor, dat de beroeps-

termijn niet begon te lopen na de kennisgeving, doch dat daartoe een beteke-

ning vereist is(920).

9. Tergende en roekeloze procesvoering

325. Het tergend en roekeloos obstructie voeren tegen een echtscheidings-

vordering om zolang mogelijk een onderhoudsgeld in kort geding toegekend,

te kunnen ontvangen is voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik goed

voor een schadevergoeding van 150.000 BEF gelijk aan 10 maanden onder-

houdsgeld, hetzij de duur dat volgens de Rechtbank de procedure vertraging

had opgelopen door de houding van de verweerster(921).

Een vader die zich niet kon neerleggen bij een initieÈle uitspraak m.b.t. de

uitoefening van het ouderlijk gezag en telkens opnieuw een procedure begint

om hetzelfde te vorderen wordt door de Jeugdrechtbank te Antwerpen

(918) Cass. 4 januari 1996, Arr. Cass. 1996, 13; Pas. 1996, I, 14; E.J. 1996, 106, noot

P. SENAEVE; R.W. 1996-97, 532, noot S. MOSSELMANS.

(919) Cass. 25 maart 1999, R.W. 1999-2000, 1070.

(920) Cass. 17 maart 1997, Arr. Cass. 1997, 357, concl. Adv. Gen. J.F. LECLERCQ, Pas. 1997, I,

364; Div. Act. 1999, 50, noot A.-C. VAN GYSEL.

(921) Rb. Luik 4 juni 1998, Rev. trim. dr. fam. 2000, 253.
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bedacht met een schadevergoeding van 25.000 BEF. De Jeugdrechtbank

motiveert haar beslissing als volgt: ,,Het recht om als procespartij op te

treden is een fundamenteel recht in onze rechtsorde en wordt eveneens

erkend in internationale verdragen (o.m. artikel 6 lid 1 E.V.R.M.) maar dit

fundamenteel recht gaat niet zover dat het misbruiken verrechtvaardigt. Het

doel van het procesrecht is het ordenen van het geding opdat een partij over

een passende, rechtvaardige en uitvoerbare titel zou kunnen beschikken.

Misbruik van het procesrecht kan dus o.m. betrekking hebben op het feit van

te procederen nl. wanneer men niet de intentie heeft hogergenoemde doel-

stelling te realiseren.''(922).

D. VERZEGELING

326. Teneinde de rechten van de echtgenoten te verzekeren met betrekking

tot voorwerpen, afhangende van het gemeenschappelijk vermogen, voorziet

het gemeen procesrecht, telkens als een ernstig belang aanwezig is, dat de

echtgenoot de verzegeling van deze goederen kan vorderen (artikel 1148

Ger.W.).

Artikel 1282 Ger.W. wijkt evenwel in belangrijke mate af van deze mogelijk-

heid tot verzegeling. Iedere echtgenoot kan in de loop van de echtschei-

dingsprocedure ter bewaring van zijn rechten, overgaan tot de verzegeling,

ongeacht het huwelijksvermogensstelsel van partijen.

Bijgevolg kunnen de zegels gelegd worden op goederen van echtgenoten die

gehuwd zijn volgens het stelsel van zuivere scheiding van goederen en

bijgevolg ook volgens de Vrederechter van Willebroek op goederen waarvan

de andere echtgenoot exclusieve eigenaar is(923).

Het niet opgeven van activabestanddelen in een boedelbeschrijving kan de

toepassing rechtvaardigen van artikel 1448 B.W. (sanctie op basis van

heling) of artikel 226 Sw. (meineed).

Het Hof van Cassatie stelt hierbij dat partijen verplicht zijn om alle goederen

te vermelden zowel eigen als gemeenschappelijk(924).

E. VOORLOPIGE MAATREGELEN

Zie:

Ð APS, F., ,,Kroniek van het echtscheidingsrecht (1994-1998)'', R.W.

1998-99, 1404-1405;

Ð DUELZ, A., Le droit du divorce, Brussel, De Boeck & Larcier, 1996,

tweede uitgave, 153-204;

(922) Jeugdrb. Antwerpen 1 maart 2000, A.J.T. 2000-2001, 87, bevestigd in hoger beroep.

(923) Vred. Willebroek 1 juli 1996, E.J., 1996, 121, met afkeurende noot van A. VERBEKE,

,,Verzegeling enkel mogelijk ten aanzien van onverdeelde boedel.'', 114-118; contra

B. WAUTERS, Aandelen en echtscheiding, Antwerpen, Maklu, 2000, 300.

(924) Cass. 26 januari 1999, R.W. 1999-2000, 1231, noot S. VAN OVERBEKE; Cass. 15 juni

1999, J.L.M.B. 2000, 1076, noot R. BOURSEAU.
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Ð FORRIER, E., ,,Artikel 1280 Ger.W.'', in X, Personen- en familierecht.

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,

Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2000, 39 p.;

Ð GOVAERTS, M., ,,Echtscheiding op grond van bepaalde feiten en van

feitelijke scheiding. Hfdst. 6. De voorlopige maatregelen tijdens de echt-

scheidingsprocedure'', in BROUWERS, S. (ed.), Bestendig Handboek Echt-

scheiding, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ, losbl., z.p.;

Ð HIERNAUX, G., ,,Les mesures provisoires pendant l'instance en divorce'',

in BOLIAU, G. (ed.), Divorce. Commentaire pratique, Diegem, Kluwer

Ed. Jur. Belge, losbl., z.p.;

Ð SENAEVE, P., ,, De procedure tot echtscheiding op grond van bepaalde

feiten'' in SENAEVE, P. en PINTENS, W. (eds.), De hervorming van de

echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen. Commen-

taar op de Wetten van 30 juni 1994, 27 december 1994 en 20 mei 1997,

Antwerpen, Maklu, 1997, p. 209-237;

Ð VANLEDE, K., ,,Overzicht van rechtspraak (1994-1999) Ð De onder-

houdsuitkering tussen (ex-)echtgenoten tijdens en na een echtscheidings-

procedure op grond van bepaalde feiten'', E.J. 2000, p. 3-6.

1. Bevoegdheid

a . De ma t e r i eÈ l e b evo egdhe i d

327. De gevorderde maatregelen dienen betrekking te hebben op de persoon,

het levensonderhoud en de goederen van de echtelieden en hun kinderen,

zodat volgens het Hof van Beroep te Brussel de eis tot het aanstellen van een

scheidingsbemiddelaar onmogelijk gevorderd kan worden: dergelijke eis

heeft niet het karakter van een voorlopige maatregel, overeenkomstig artikel

1280 Ger.W.

Zulke maatregel valt niet onder de materieÈle bevoegdheid van de voorzitter,

gezien de tussenkomst van een scheidingsbemiddelaar juist tot doel heeft,

een oplossing voor te stellen voor een geheel van eventueel in de toekomst,

mogelijks bij de aanvang van zijn opdracht nog onbepaalde conflicten.

Deze eis moet dan ook beschouwd worden als zijnde ad futurum, zodat de

voorzitter enkel de mogelijkheid heeft om partijen te adviseren op een

scheidingsbemiddelaar beroep te doen(925).

328. De kortgedingrechter is bevoegd bij toepassing van artikel 1280

Ger.W., voorlopige maatregelen te bevelen van zodra er een echtscheidings-

(925) Brussel 29 april 1994, Rev. trim. dr. fam. 1996, 321, noot J. SOSSON, die er terecht op

wijst dat het arrest niet verkeerd mag geõÈnterpreteerd worden: het Hof wijst niet elk beroep op

familiale bemiddeling af. Het weigert enkel in te gaan op een eis tot bemiddeling ,,ad futurum'';

zie nopens de vraag of er een wettelijke basis is, wanneer de rechter een bemiddelingsopdracht

geeft aan een derde: K. BROECKX, ,,Scheidingsbemiddeling op verzoek van de rechter'', (noot

onder Gent 3 mei 1999), E.J. 2000, 57; S. BROUWERS, ,,Bemiddeling tijdens de procesgang. Is

er een wettelijke basis?'', (noot onder Gent 10 mei 1999), A.J.T. 1999, 193.
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vordering wordt gesteld, zelfs al is dit slechts in subsidiaire orde, terwijl in

hoofdorde de nietigheid van het huwelijk werd gevorderd(926).

De materieÈle bevoegdheid van de voorzitter tot het opleggen van voorlopige

maatregelen neemt niet noodzakelijk een aanvang vanaf het instellen van de

echtscheidingseis. De voorzitter is eveneens bevoegd om maatregelen te

treffen met terugwerkende kracht, m.a.w. die een aanvang nemen voÂoÂr de

echtscheidingsprocedure werd ingeleid.

In een arrest van 17 juni 1999 bevestigde het Hof van Cassatie de mogelijk-

heid van de voorzitter rechtsprekend in kort geding om een onderhoudsuit-

kering tusssen echtgenoten toegekend in het kader van artikel 1280 Ger.W.

retroactief te wijzigen of in te trekken. Aldus kan de voorzitter een vroegere

beschikking inzake onderhoudsgeld retro-actief afschaffen vanaf het ogen-

blik van de gewijzigde omstandigheid, zelfs wanneer deze vroegere beschik-

king in het kader van een andere echtscheidingsprocedure werd gewe-

zen(927).

Anderzijds was het Hof van Beroep van Brussel van oordeel dat de voorzitter

niet bevoegd is om een akkoord te akteren tussen de gedingvoerende partijen

dat betrekking heeft op de uitvoering en interpretatie van een uitspraak die

aan de echtscheidingsprocedure is voorafgegaan en waarbij de partijen

beogen hun wederzijdse rechten en verplichtingen te regelen met betrekking

tot een periode die geruime tijd aan de echtscheidingseis is voorafge-

gaan(928).

De bevoegdheid van de voorzitter op grond van artikel 1280 Ger.W. is geen

exclusieve bevoegdheid.

De Rechtbank van Eerste Aanleg kan immers, overeenkomstig artikel 1258,

§ 2 Ger.W. de volledige of gedeeltelijke instemming van partijen omtrent de

voorlopige maatregelen betreffende hun persoon, hun onderhoud evenals dat

van hun kinderen en hun goederen bekrachtigen. Wanneer er tussen partijen

geen akkoord omtrent de voorlopige maatregelen getroffen kan worden,

verzendt de rechtbank de zaak naar de voorzitter.

b . De t empo r e l e b e voegdh e i d

329. De voorzitter is bevoegd om kennis te nemen van gevorderde voor-

lopige maatregelen vanaf het ogenblik dat tot betekening van de dagvaarding

in echtscheiding is overgegaan en niet vanaf het ogenblik dat de echtschei-

dingseis op de rol is ingeschreven, om reden dat ingevolge de betekening, de

eis gesteld is(929).

(926) Kort Ged. Brussel 16 maart 1999, J.T. 2000, 759.

(927) Cass. 17 juni 1999, aangehaald door K. VANLEDE, ,,Overzicht van rechtspraak (1994-

1999) Ð De onderhoudsuitkering tussen (ex-)echtgenoten tijdens en na een echtscheidings-

procedure op grond van bepaalde feiten.'', E.J. 2000, 17; T.B.B.R. 2001, 52.

(928) Brussel 9 mei 1996, J.L.M.B. 1998, 390.

(929) Cass. 20 december 1991, R.W. 1991-92, 1332; Pas. 1992, I, 369; Arr. Cass. 1991-92,

373.
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Het Hof van Beroep van Bergen kreeg te oordelen over een geval waarbij

verweerder werd gedagvaard ten gronde en in regeling van de voorlopige

maatregelen middels twee exploten waarvan de kopijen in zijn afwezigheid

op dezelfde dag op zijn woonplaats werden betekend. Volgens de vermel-

dingen die door de gerechtsdeurwaarder op het origineel van de exploten

werden aangebracht, werd de kopij van de dagvaarding ten gronde 5 minuten

na de kopij van de dagvaarding in regeling van de voorlopige maatregelen

betekend.

Volgens het Hof is deze omstandigheid zonder invloed op de regelmatigheid

van de dagvaarding tot regeling van de voorlopige maatregelen, des te meer

daar de kleinste tijdseenheid waarnaar de bepalingen van het Gerechtelijk

Wetboek verwijzen inzake de betekeningen, een dag is, zonder dat er moet

rekening worden gehouden met het uur waarop de neerlegging van de kopij

van het exploot zich heeft voorgedaan(930).

330. VoÂoÂr de Wet van 20 mei 1997(931) deden zich geregeld bevoegd-

heidsproblemen voor in geval meerdere echtscheidingsvorderingen werden

ingesteld en minstens eÂeÂn ervan nog hangende is. Deze problemen gaven

aanleiding tot een omvangrijke, verdeelde rechtspraak en bijgevolg tot

rechtsonzekerheid.

De wetgever meende dan ook aan deze problematiek een einde te stellen door

ondubbelzinnig de temporele bevoegdheid van de voorzitter vast te leggen.

Artikel 1280, eerste en achtste leden Ger.W. is aangevuld geworden met de

woorden tot aan de ontbinding van het huwelijk, hetgeen betekent dat Ð in

de verhouding tussen de echtgenoten Ð van zodra het echtscheidingsvonnis

kracht van gewijsde bekomen heeft, het huwelijk ontbonden is en de be-

voegdheid van de voorzitter ophoudt(932).

Volkomen in strijd hiermede oordeelde het Hof van Beroep van Luik dan

weer dat de voorzitter in kort geding wel bevoegd bleef een provisionele

uitkering op basis van artikel 301 B.W. toe te kennen(933). Zulke tegen-

strijdigheden binnen eenzelfde rechtsgebied nog wel, kunnen alleen maar

betreurd worden want zij leiden tot verwarring, tot veel nutteloos geproce-

deer en tot de aantasting van de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht.

In een later arrest van 13 november 2000 wordt echter terug de algemene

regel gevolgd(934).

(930) Bergen 16 september 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 630.

(931) B.S. 27 juni 1997.

(932) Zie voor een toepassing m.b.t. een provisionele uitkering na echtscheiding terwijl nog

eÂeÂn echtscheidingseis hangende is, Arrondrb. Luik 18 februari 1999, Div. act. 2000, 130 en

Rev. trim. dr. fam. 2000, 663.

(933) Luik 15 februari 2000, J.L.M.B. 2000, 1201.

(934) Luik 13 november 2000, J.T. 2001, 74.
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Indien een partij afstand doet van een echtscheidingseis doch een andere

vordering nog hangende is, blijven de getroffen voorlopige maatregelen

overeenkomstig artikel 1280 Ger.W. gelden(935).

Zolang het huwelijk niet is ontbonden, heeft de voorzitter in kort geding een

blijvende saisine, en kan hij steeds opnieuw worden geadieÈerd, ondermeer

door neerlegging van een eenvoudige conclusie met een vraag tot vaststelling

van de zaak (artikel 1280, achtste en negende leden Ger.W.).

Deze nieuwe mogelijkheid doet echter geen afbreuk aan de inhoudelijke

voorwaarden die een nieuw optreden van de voorzitter in kort geding recht-

vaardigen. Ook onder de nieuwe wetsbepalingen belet de devolutieve wer-

king van het hoger beroep dat de voorzitter in kort geding zich bevoegd zou

verklaren om kennis te nemen van een nieuwe vordering overeenkomstig

artikel 1280 Ger.W. wanneer tegen zijn vorige beslissing hoger beroep werd

aangetekend.

In dat geval kan hij enkel nog worden geadieerd op grond van zijn gemeen-

rechtelijke bevoegdheid overeenkomstig artikel 584 Ger.W., zodat de urgen-

tie moet worden bewezen en tevens de zaak enkel aanhangig kan worden

gemaakt door een nieuwe dagvaarding of vrijwillige verschijning(936).

Evenmin kan een beroep worden gedaan op de mogelijkheid om de zaak

opnieuw voor de voorzitter in kort geding te brengen wanneer deze nieuwe

vordering niet gebaseerd is op gewijzigde omstandigheden maar enkel ge-

steund is op de uitvoeringsmogelijkheden verbonden aan een eindbeslissing

inzake voorlopige maatregelen(937).

c . De t e r r i t o r i a l e b evo egdh e i d

331. De Belgische rechter in kort geding is ipso facto bevoegd om uitspraak

te doen over voorlopige maatregelen wanneer in BelgieÈ een echtscheidings-

eis werd ingediend.

Artikel 24 EEX-Verdrag is niet van toepassing indien de gevorderde maat-

regelen geen alimentatievordering betreffen. De in ondergeschikte orde

ingestelde onderhoudsvordering kan niet tot gevolg hebben het geheel van

voorlopige maatregelen aan het EEX-Verdrag te onderwerpen. De omstan-

digheid dat een Duitse rechter zich reeds bevoegd heeft verklaard, belet niet

dat Belgische gerechten bevoegd kunnen zijn(938).

(935) Cass. 4 januari 1996, Pas. 1996, I, 13; J.T. 1996, 559; R.W. 1996-97, 268; E.J. 1996,

118; Arr. Cass. 1996, 619.

(936) Kort Ged. Brussel 22 maart 1996, Pas. 1995, III, 79; zie echter voor twee gevallen

waarin de zaak opnieuw voor de rechter werd gebracht door de enkele neerlegging van

conclusies: Kort Ged. Brussel 7 februari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 107; Kort Ged.

NeufchaÃteau 25 maart 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 76; aangehaald door F. APS, ,, Kroniek

van het echtscheidingsrecht (1994-1998)'', R.W. 1998-99, 1404.

(937) Bergen 25 juni 1996, Div. Act. 1998, 112; aangehaald door F. APS, l.c., 1404.

(938) Antwerpen, 30 september 1997, A.J.T. 1997-98, 354, noot K. LAMBEIN.
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De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zetelend in kort geding kan

geen internationale bevoegdheid putten uit artikel 1280 Ger.W. wanneer de

echtscheiding tussen de procespartijen reeds gevorderd is voor een buiten-

landse rechtbank, doch zich enkel bevoegd achten op grond van de urgentie

van artikel 584 Ger.W.(939).

2. Uitwerking van de voorlopige maatregelen

332. Artikel 302 B.W. stelt dat het gezag over de persoon van de minder-

jarige kinderen en het beheer van hun goederen, na de echtscheiding verder

bepaald worden door de overeenkomst, bekrachtigd door de rechtbank van

eerste aanleg overeenkomstig artikel 1258 Ger.W. dan wel door de beschik-

king, van de voorzitter op grond van de bevoegdheid hem verleend krachtens

artikel 1280 Ger.W.

Bij toepassing hiervan oordeelde de voorzitter zetelend in kort geding van de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat hij bevoegd bleef om uitspraak

te doen nadat het huwelijk reeds ontbonden was, na het neerleggen van het

deskundig verslag over de vorderingen m.b.t. de kinderen. Deze vorderingen

waren bij hem aanhangig gemaakt toen de echtscheidingsprocedure nog

hangende was(940).

In een arrest van 17 juni 1999 stelde het Hof van Cassatie dat de voorzitter

van de rechtbank van eerste aanleg, die in eerste aanleg uitspraak doet over

de voorlopige maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde

feiten door die beschikking gebonden is en die derhalve niet mag intrekken

of wijzigen, tenzij de omstandigheden veranderd zijn. In dat geval, mag de

intrekking of wijziging ingaan op een tijdstip dat de vordering tot intrekking

of wijziging voorafgaat (artikel 1280 Ger.W.)(941).

3. De rechtspleging

333. EeÂn der belangrijkste vernieuwingen die de Wet van 30 juni 1994(942)

heeft gebracht in het kader van de echtscheidingsprocedure, is de mogelijk-

heid om in het dagvaardingsexploot naast de vordering in echtscheiding,

tevens een eis tot voorlopige maatregelen op te nemen. Aldus wordt deze

procedure aangevat door middel van een gecombineerde dagvaarding met

een enkelvoudige dagstelling.

De Wet van 20 mei 1997(943) heeft de mogelijkheid tot het vorderen van

voorlopige maatregelen samen met de echtscheidingseis verder uitgebreid tot

de gecombineerde dagvaarding met tweevoudige dagstelling.

(939) Arrondrb. Gent 26 oktober 1998, T.G.R. 1999, 22; R.W. 1998-99, 1148.

(940) Kort Ged. Brussel 4 september 1997, Div. Act. 1997, 136, noot A. VAN GYSEL; zie ook

Arrondrb. Luik 18 Juni1998, Div. act. 2000, 134.

(941) Cass.17 juni 1999, T.B.B.R. 2001, 52.

(942) B.S. 21 juli 1994.

(943) B.S. 27 juni 1997.
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De eisende partij beschikt dus nu over de volgende mogelijkheden om

voorlopige maatregelen te vorderen, onverminderd de vrijwillige verschij-

ning en de blijvende saisine van de kortgedingrechter:

Ð de gecombineerde dagvaarding met enkelvoudige dagstelling voor de

bodemrechter (artikel 1258, § 2 Ger.W.);

Ð de gecombineerde dagvaarding met tweevoudige dagstelling enerzijds

voor de bodemrechter en anderzijds voor de voorzitter in kort geding

(artikel 1254, § 2, derde lid Ger.W.);

Ð de afzonderlijke dagvaarding enerzijds voor de bodemrechter en ander-

zijds voor de voorzitter in kort geding (artikel 1280 Ger.W.).

Verder blijft de voorzitter bevoegd om de nodige bewarende maatregelen te

treffen bij toepassing van artikel 584, derde lid Ger.W. in geval van absolute

noodzakelijkheid bij wege van een eenzijdig verzoekschrift in geval de

dagvaarding in kort geding niet aangewezen is om de belangen van de

betrokken echtgenoot doelmatig te beschermen(944).

De volstrekte noodzakelijkheid kan bestaan in het reeÈel aanwezig zijn van het

risico dat roerende goederen of waarden zouden verdwijnen.

Het verrassingselement tot blokkering van gemeenschappelijke tegoeden, of

de aanstelling van een sekwester is bijgevolg een vereiste opdat de ontdra-

ging van deze activa zou kunnen vermeden worden. Eveneens kan de

ernstige bedreiging van de fysieke en psychische integriteit van minderjarige

kinderen, deze absolute noodzakelijkheid tot het treffen van bepaalde maat-

regelen rechtvaardigen. Zo ondermeer kan het gedrag van een ouder jegens

de kinderen, bijvoorbeeld een extreme uiting van agressiviteit, aan de basis

liggen van het toekennen van een afzonderlijk verblijf op eenzijdig verzoek.

Zo ook het opleggen van het verbod om het land met de kinderen te verlaten,

desgevallend op straffe van een dwangsom(945).

Op grond van artikel 584 Ger.W. heeft de voorzitter de mogelijkheid om een

voorlopige of bewarende maatregel te treffen, ook al is een echtscheidingseis

ingeleid voor een buitenlandse rechtbank en beschikt de Belgische voorzitter

zetelend in kort geding op grond van artikel 1280 Ger.W. niet over een

internationale rechtsmacht(946).

334. Overeenkomstig artikel 812 Ger.W. kunnen derden vrijwillig tussen-

komen in een hangende procedure tot het opleggen van voorlopige maat-

regelen. Wel te verstaan dienen zij over de nodige hoedanigheid en belang te

(944) Kort Ged. Luik 14 december 1995, R.R.D. 1996, 272; zie ook Kort Ged. Brussel

1 december 1994, Rev. trim. dr. fam. 1996, 362: een vordering op grond van artikel 584

Ger.W. is ongegrond indien deze enkel tot doel heeft snel een wijziging te bekomen van een

reeds op grond van artikel 1280 Ger.W. getroffen voorlopige maatregel, in het kader waarvan

tevens een deskundigenonderzoek werd bevolen.

(945) E. MONARD en D. DEGREEF,Het eenzijdig verzoekschrift, in R. & P., Antwerpen, Kluwer

Rechtswetenschappen BelgieÈ, 1998, 175-178, nr. 113-116.

(946) Arrondrb. Gent 26 oktober 1998, T.G.R. 1999, 23; R.W. 1998-99, 1148.
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beschikken om tot een bewarende dan wel agressieve tussenkomst over te

gaan. Aldus was het Hof van Beroep van Brussel van oordeel dat de vrij-

willige tussenkomst van de koper van een onroerend goed, toebehorend aan

de gedingvoerende partijen onontvankelijk diende te worden verklaard, daar

de procedure overeenkomstig artikel 1280 Ger.W. slechts een accessorium is

van de echtscheidingseis en bijgevolg strikt persoonlijk, hetgeen de tussen-

komst van derden uitsluit(947).

335. Minderjarigen kunnen, onverminderd het hoorrecht vrijwillig tussen-

komen in het geding omtrent de voorlopige maatregelen die hun aanbelan-

gen. Zulks geschiedt overeenkomstig artikel 931 Ger.W. en artikel 12 van het

Verdrag van New York van 20 november 1989, weliswaar op voorwaarde dat

zij over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikken(948).

Deze vrijwillige tussenkomst is ontvankelijk, gezien de minderjarige slechts

tussenkomt ten einde het procesverloop te volgen(949).

Het Hof van Beroep van Brussel was dan weer van oordeel dat dergelijke

tussenkomst niet-ontvankelijk was omdat moest vermeden worden dat de

minderjarige partij zou moeten kiezen voor eÂeÂn van zijn ouders en daardoor

in een loyauteitsconflict zou terechtkomen. Het Hof was echter wel bereid

het niet-ontvankelijke verzoek tot vrijwillige tussenkomst te beschouwen als

een verzoek om gehoord te worden overeenkomstig artikel 931, vierde lid

Ger.W.(950).

Het meerderjarige kind beschikt evenwel niet over de vereiste hoedanigheid

om vrijwillig tussen te komen in een procedure tussen zijn ouders, met het

oog op het bekomen van een afzonderlijke woonst daar deze vordering in

essentie betrekking heeft op de echtelijke verblijfplaats van de echtgenoten-

ouders en derhalve de hoedanigheid van echtgenoot vereist.

Het recht op onderhoud en opvoeding, conform artikel 203 B.W. is daar-

entegen wel een recht waarop de meerderjarige zoon of dochter zich kan

beroepen voor zover aan deze verplichting nog geen einde is gekomen. De

vraag is echter of het meerderjarig kind over de nodige hoedanigheid

beschikt om vrijwillig in de procedure, conform artikel 1280 Ger.W. tussen

te komen en opzichtens de gedingvoerende ouders een agressieve eis te

stellen. Hieromtrent bestaat onenigheid. Waar de rechtspraak hier hoofd-

zakelijk weigerachtig tegenover staat en dan ook dergelijke agressieve

tussenkomsten als ontoelaatbaar verklaart, wordt door de rechtsleer hierop

overwegend positief ingegaan(951).

(947) Brussel 3 februari 1994, Rev. trim. dr. fam. 1996, 170.

(948) Bergen 4 november 1997, Rev. trim. dr. fam. 1999, 279; Arrondrb. Luik, 18 juni 1998,

J.L.M.B. 2000, 388.

(949) Bergen 31 maart 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 289.

(950) Brussel 9 februari 1999, J.L.M.B. 2000, 1517.

(951) B. POELEMANS, ,,Het hoorrecht van minderjarigen'', in De hervorming van de echtschei-

dingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, P. SENAEVE en W. PINTENS (eds.),

Antwerpen, Maklu, 1997, 71-72.

1800 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn74379&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn99836&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn93409&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn97188&amp;origin=TPR


Wanneer de voorzitter gevat is door een vordering omtrent de persoon en de

goederen van het kind, overeenkomstig artikel 1280 Ger.W. belet dit artikel

niet dat de grootouders, krachtens artikel 812 Ger.W. vrijwillig zouden

kunnen tussenkomen in het hangende geding. De voorzitter zal dan bij

toepassing van artikel 375bis, tweede lid B.W. omtrent de eis van de vrij-

willige tussenkomende partij dienen te oordelen(952).

De overige derden zullen in de eerste plaats het bewijs moeten leveren over

het nodige belang te beschikken, met name aantonen dat er wel degelijk een

bijzondere affectieve band met het kind bestaat, opdat hun vrijwillige tussen-

komst overeenkomstig artikel 17 Ger.W. ontvankelijk zou zijn.

336. Derdenverzet kan ondermeer worden aangetekend, indien het eigen-

domsrecht van een derde geschonden wordt, ingevolge de toekenning aan

eÂeÂn der partijen, van het gebruik en het genot van een welbepaald goed in het

kader van de voorlopige maatregelen. Deze derde zal door middel van

derdenverzet, zich beroepend op zijn eigendomsrechten, de afgifte van het

goed kunnen eisen, desnoods onder verbeurte van een dwangsom(953).

337. De aanwezigheid van een parketmagistraat en zijn advies is vereist,

wanneer omtrent de persoon en de goederen van minderjarige kinderen

voorlopige maatregelen dienen getroffen te worden in de loop van de echt-

scheidingsprocedure.

Hierover kan sedert het cassatiearrest van 13 juni 1997 geen twijfel meer

bestaan(954).

338. De Wet van 30 juni 1994(955) heeft een aanvullend negende lid in

artikel 1280 Ger.W. ingevoegd, waarbij de partijen, onverminderd de moge-

lijkheid om bij dagvaarding of door vrijwillige verschijning van partijen de

voorzitter te verzoeken nieuwe voorlopige maatregelen te treffen, in de

gelegenheid gesteld worden zulks ook te doen door het neerleggen van een

conclusie. De zaak wordt dan opnieuw voor de voorzitter gebracht binnen

een termijn van 15 dagen(956).

Ingeval de voorzitter, voorafgaand aan het definitief worden van het echt-

scheidingsvonnis, een beschikking getroffen heeft waarbij een onderzoeks-

maatregel bevolen werd, blijft hij bevoegd om daarna de passende maat-

(952) Kort Ged. Marche-en-Famenne 21 juni 1995, J.L.M.B. 1995, 1720.

(953) Brussel 18 maart 1997, J.L.M.B. 1998, 390, Rev. trim. dr. fam. 1998, 611.

(954) Cass. 13 juni 1997, E.J. 1998, 54, noot P. SENAEVE; A.J.T. 1998-99, 634, noot K. VAN

DAMME; Arr. Cass. 1997, 644; Pas. 1997, I, 671.

(955) B.S. 21 juli 1994.

(956) Zie m.b.t. het overgangsrecht: Kort Ged. Brussel 22 mei 1996, T.B.B.R. 1996, 359; Kort

Ged. Brussel 30 juni 1995, E.J. 1997, 6, noot P. SENAEVE.
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regelen te treffen met betrekking tot de uitoefening van het ouderlijk gezag

over de minderjarige kinderen(957).

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel oordeelde dat

uitsluitend de voorlopige maatregelen, gevorderd in conclusie die werden

neergelegd voÂoÂr het definitief worden van het echtscheidingsvonnis, vallen

onder de blijvende saisine van de voorzitter. Maatregelen, gevorderd in

conclusies, neergelegd na de ontbinding van het huwelijk, zijn onontvanke-

lijk(958).

Bepaalde rechtsleer neemt wel een meer genuanceerde houding aan, waarbij

een onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele vorderingen en aanvul-

lende, die worden ingesteld na de ontbinding. Deze rechtsleer steunt op het

beginsel dat de bevoegdheid van de rechtbank beoordeeld wordt op het

ogenblik van de inleiding en op de algemene beginselen aangaande de

bevoegdheid en de uitbreiding van de vordering. De voorzitter is aldus

onbevoegd om over vorderingen in tussenkomst, tegenvorderingen of nieuwe

eisen te oordelen, gesteld na de ontbinding van het huwelijk, doch gesteund

op een oorspronkelijke vordering die werd ingesteld voÂoÂr de ontbinding van

het huwelijk.

Maar hij is, volgens deze rechtsleer wel bevoegd om kennis te nemen van de

aanvullende vorderingen (vgl. artikel 808 Ger.W.) gesteld in conclusies die

ter griffie werden neergelegd na de ontbinding, om de eenvoudige reden dat

vermoed wordt dat deze aanvullende vorderingen werden ingeleid samen

met de oorspronkelijke vordering, met andere woorden voÂoÂr de ontbinding

van het huwelijk(959).

De blijvende saisine is enkel bedoeld om het verloop van de echtscheidings-

procedure te vereenvoudigen en de eraan verbonden procedurekosten zoveel

als mogelijk te beperken.

Zij moet dan ook als louter van procedurele aard worden beschouwd, zodat

de gedingvoerende partijen niet omwille van om het even welke reden zich

opnieuw tot de voorzitter kunnen wenden(960).

Dit betekent dat, wanneer de voorlopige maatregelen het voorwerp van hoger

beroep zijn dat hangende is, de devolutieve kracht van het hoger beroep blijft

gelden evenals het gezag van gewijsde waarmede de beschikking is be-

kleed(961).

(957) Kort Ged. Brussel 4 september 1997, Rev. trim. dr. fam. 1999, 314; Arrondrb. Luik

18 juni 1998, J.L.M.B. 2000, 388.

(958) Kort Ged. Brussel 7 november 1997, Rev. trim. dr. fam. 1999, 320.

(959) J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, ,,Le sort des demandes incidentes introduites sur la base

de l'article 1280 du Code Judiciaire apreÁs la dissolution du mariage.'', (noot onder Kort Ged.

Brussel 7 november 1997), Rev. trim. dr. fam. 1999, 325 e.v.

(960) Kort Ged. Namen 29 september 1995, J.L.M.B. 1995, 1546.

(961) A.-Ch. VAN GYSEL, ,,La reÂforme des proceÂdures de divorce (loi du 30 juin 1994)'',

Rev.not.b. 1994, 459.
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Deze devolutieve werking behoort tot de openbare orde, zodat de voorzitter

gebeurlijk ambtshalve de ontoelaatbaarheid moet inroepen(962).

339. In geval van gewijzigde omstandigheden met betrekking tot voorlopige

maatregelen, waartegen geen beroep werd aangetekend, zal de partij zonder

de devolutieve werking te miskennen van het hangend beroep, zich opnieuw

tot de voorzitter kunnen wenden om een gewijzigde voorlopige maatregel te

zien vaststellen. Zulks onverminderd de mogelijkheid om in het kader van dit

hangend hoger beroep, conform de artikelen 807 en 1042 Ger.W., de vorde-

ring uit te breiden. Dat echter de voorkeur gegeven wordt aan de permanente

saisine van de voorzitter is begrijpelijk, gezien in dit geval vermeden wordt

dat een aanleg verloren gaat.

Het devolutieve karakter van het hoger beroep staat evenmin in de weg dat de

voorzitter, in geval van uitzonderlijke hoogdringendheid, gevat kan worden

om ten voorlopige titel en in afwachting dat het hof van beroep uitspraak zal

doen, een bepaalde maatregel oplegt zoals bijvoorbeeld een vakantieregeling

voor de kinderen, wanneer het hof gevat is met de betwisting rond de

uitoefening van het ouderlijk gezag(963).

Indien hoger beroep tegen een ,,gemengde'' beschikking wordt aangetekend,

d.w.z. een beschikking waarin eveneens een onderzoeksmaatregel wordt

bevolen omtrent eÂeÂn of andere voorlopige maatregel, dan is het hof van

beroep overeenkomstig artikel 1068, tweede lid Ger.W. verplicht de zaak

terug naar de voorzitter te verzenden, wanneer zij de bevolen onderzoeks-

maatregel bevestigt, opdat hierover ten gronde een uitspraak zou tussen-

komen. Dit zelfs indien intussen de resultaten van dit onderzoek gekend zijn

en aan het hof kunnen voorgelegd worden. Slechts wanneer in hoger beroep

uitspraak omtrent de voorlopige maatregel kan gedaan worden, zonder dat

rekening kan en mag gehouden worden met de resultaten van het onderzoek

dient de appelrechter, op grond van het cassatiearrest van 11 januari 1990 de

zaak naar zich toe te trekken ingevolge de devolutieve werking(964).

Bij toepassing van voormelde principes was het Hof van Beroep te Brussel

verplicht de zaak terug te verwijzen naar de voorzitter die alvorens recht te

doen over de alimentatievordering van de vrouw, een bedrijfsrevisor had

aangesteld met als opdracht over te gaan tot een deskundigenonderzoek naar

het inkomen van de man(965).

(962) Kort Ged. Brussel 7 februari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 107.

(963) Kort Ged. Neufchateau 25 maart 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 76; Kort Ged. Brussel

7 februari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 107.

(964) Cass. 11 januari 1990, R.W. 1990-91, 259.

(965) Brussel 22 april 1999, E.J. 1999, 142, noot K. BROECKX; de auteur pleit voor de

gecombineerde toepassing van artikel 1068, eerste lid en 1072 Ger.W., weliswaar door het

Hof van Casssatie tot nu toe verworpen, om nutteloze en tijdrovende terugverwijzingen te

vermijden.
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4. Soorten maatregelen

a . A f z ond e r l i j k e woon s t

340. In de betrokken periode werd door rechtsleer en rechtspraak nogal wat

aandacht besteed aan de situatie waarbij de gezinswoning werd ingebracht in

een vennootschap.

Afgezien van de instemming, vereist door artikel 215 § 1 B.W., maakt na de

inbreng de gezinswoning deel uit van het patrimonium van de vennootschap

en zal bij gebreke aan de totstandkoming van een persoonlijk recht voor het

echtpaar, deze gezinswoning zonder recht noch titel betrokken worden. In

tegenstelling tot het Frans burgerlijk recht (artikel 215 C. civ. fr.), kan artikel

215 B.W. niet op een vennootschap worden toegepast. Bijgevolg kan even-

min op grond van artikel 224 § 1 B.W. de vervreemding door de vennoot-

schap worden nietig verklaard, vermits de echtgenoten geen enkel recht meer

kunnen doen gelden op het onroerend goed(966).

B. Tilleman daarentegen meent dat misbruik van rechtspersoonlijkheid kan

ingeroepen worden in geval de vennootschapsstruktuur wordt aangewend om

de toepassing van het primair huwelijksstelsel te vermijden(967).

De voorzitter kan zich in het bestuur van deze vennootschap niet mengen en

kan bijgevolg met betrekking tot deze gezinswoning, in geval van een

echtscheidingsvordering geen voorlopige maatregelen treffen, ook al bezit-

ten de gedingvoerende partijen de aandelen van deze vennootschap. Bijge-

volg kan de voorzitter onmogelijk nog toestemming verlenen aan eÂeÂn van de

echtgenoten om afzonderlijk in deze woning te verblijven. In het tegen-

overgestelde geval zou deze vennootschap immers in de gelegenheid zijn om

derdenverzet tegen de beschikking aan te tekenen. Daartegenover moet

echter opgemerkt worden dat de echtgenoot, die tevens bestuurder is van

de vennootschap niet willekeurig mag handelen doch zijn optreden zal

uitsluitend op vennootschapsrechtelijk vlak beoordeeld worden en geenszins

in de verhouding tot zijn wederpartij in het kader van de echtscheidings-

procedure(968).

Een gelijkaardige situatie deed zich voor weliswaar in het kader van een

procedure op grond van artikel 223 B.W. voor de vrederechter waarbij de

vrouw het gebruik vorderde van de auto FIAT Tipo, eigendom van de

vennootschap waarvan haar echtgenoot de bestuurder was.

Het Hof van Cassatie oordeelde in dit verband dat de vrederechter die

krachtens artikel 223 B.W. op verzoek van de andere echtgenoot dringende

voorlopige maatregelen beveelt betreffende de persoon en de goederen van

(966) B. CARTUYVELS, N. COPPENS, en C. DELPIERRE-ROMAIN, ,,Les reÁgles des reÂgimes

matrimoniaux applicables aux apports en socieÂteÂ'', in Les socieÂteÂs et le patrimoine familial,

J.-L. RENCHON (ed.), Brussel, Bruylant, 1996, 20.

(967) B. TILLEMAN, ,,De in vennootschap gebrachte gezinswoning bij echtscheiding'', E.J.

1996, 103-104; L. WEYTS, ,,Aandelen in een vennootschap bij echtscheiding'', E.J. 1996, 53.

(968) L. WEYTS, l.c., 53.
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de echtgenoten en de kinderen, niet mag beslissen over het gebruik van een

goed van een afgescheiden rechtspersoon louter op grond van de omstandig-

heid dat eÂeÂn van de echtgenoten hiervan bestuurder is(969).

Slechts indien de vennootschap de exploitatie van een wel omschreven

onroerend goed tot voorwerp zou hebben, in casu de gezinswoning, kan de

echtgenoot-vennoot, die geen bestuurder is, zich verzetten tegen vervreem-

ding door de echtgenoot-bestuurder, daar hierdoor onmogelijk nog het maat-

schappelijk doel verwezenlijkt kan worden. De vordering tegen de echtge-

noot-bestuurder zou kunnen gevoerd worden op grond van misbruik van

bevoegdheid (artikel 190bis, par. 1, 4
o
Venn.W.), hetzij wegens de bevoor-

deling van zijn persoonlijk belang, met miskenning van het vennootschaps-

belang(970).

In geval de gezinswoning toebehoort of werd ingebracht in een patrimo-

niumvennootschap, zal het beheer van de aandelen beheerst worden door het

vennootschapsrecht. De betwisting die zich op echtelijk vlak voordoet zal in

vele gevallen zich eveneens voortzetten op het beheers- en beslissingsrecht

op vennootschapsrechtelijk niveau.

De gedwongen overname, dan wel de gedwongen overdracht van de aan-

delen kan de oplossing zijn in geval van een fundamentele onenigheid die

zich ontwikkelt tussen de echtelieden-vennoten. Dergelijke maatregel van

uitsluiting van een vennoot vereist een voortdurende en fundamentele on-

enigheid tussen de aandeelhouders die elke samenwerking definitief onmo-

gelijk maakt en zodoende de verwezenlijking van het maatschappelijk doel

en de continuõÈteit van de vennootschap in gevaar brengt(971).

Het loutere feit dat een echtscheiding werd uitgesproken en logischerwijze

dan ook wanneer een echtscheidingsprocedure lopende is, vormt echter geen

gegronde reden om tot gedwongen overdracht der aandelen, overeenkomstig

artikel 190ter Venn.W. over te gaan(972).

Nochtans wordt de toepassing van artikel 190quater Venn.W., t.t.z. de eis in

gedwongen overname van de aandelen gegrond verklaard indien blijkt dat de

echtgenoot van zijn meerderheidspositie in de vennootschap gebruik maakt

om zijn haatgevoelens ten overstaan van de andere echtgenoot, die minder-

heidsaandeelhouder is, te doen gelden. Deze rechtsgrond, met name de

gedwongen overname, beoogt immers de belangen van de aandeelhouder

te beschermen(973).

Vandaar ook dat zowel tijdens de echtscheidingsprocedure als na de bewer-

kingen van vereffening en verdeling, de gedwongen overname der aandelen

(969) Cass. 19 februari 1999, R.W. 1999-2000, 994, Div. Act. 1999, 130, noot E. DE WILDE

d'ESTMAEL, 146 en E.J. 2000, 116, noot B. WAUÃ TERS.

(970) B. TILLEMAN, l.c., 105-106.

(971) B. TILLEMAN, ,,Echtscheiding tussen de echtgenoten-vennoten in een patrimoniumven-

nootschap'', E.J. 1999, 34.

(972) Kort Ged. Kh. Leuven 28 november 1996, E.J. 1999, 38.

(973) Kh. Brussel 6 mei 1997, E.J. 1999, 41.
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een doeltreffende oplossing is voor de gewezen echtgenoot, die een minder-

heidsaandelenpakket kreeg toebedeeld, terwijl de uitzichtloze onenigheid

blijft voortduren(974).

341. Het kosteloos gebruik van de echtelijke woonst tijdens de echtschei-

dingsprocedure door de echtgenote en de kinderen gaf aanleiding tot twee

belangwekkende uitspraken.

In een arrest van 28 september 2000 oordeelde het Hof van Cassatie dat het

gebruik van het eigendom (een eigen goed van de man) door de kinderen ten

titel van onderhoudsbijdrage in natura, niet kon beletten dat na de echtschei-

ding het eigendomsrecht primeerde en de man het dus kon terugnemen. Deze

voorlopige maatregel m.b.t. de kinderen blijft dus geen effect sorteren na de

echtscheiding en dit in strijd met het bepaalde in artikel 302 B.W.(975).

Verder is er nog een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 juni

2000 dat stelt dat de kosteloze bewoning tijdens de echtscheidingsprocedure

van de gemeenschappelijke woning, de mogelijkheid geeft aan de andere

echtgenoot (die bovendien de hypothecaire afkortingen had te dragen) dit

fiscaal van zijn inkomsten af te trekken als alimentatie in natura en zulks ten

belope van de helft van de huurwaarde(976).

b . De go ed e r e n

342. Door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Marche-

en-Famenne wordt terecht opgemerkt dat huisdieren een roerend goed uit-

maken en bijgevolg niet het voorwerp van een bezoekregeling kunnen zijn,

analoog met het omgangsrecht over de kinderen van partijen(977). Wel kan

hij bepalen wie van partijen het beheer over het huisdier krijgt.

Persoonlijke zekerheden die door eÂeÂn der echtgenoten tijdens de echtschei-

dingsprocedure worden gesteld en die de belangen van het gezin in gevaar

brengen, dienen bestreden te worden op grond van artikel 224 § 1, 4
o
B.W.

Het Hof van Cassatie was van oordeel dat de rechtsvordering tot nietigver-

klaring binnen de wettelijke termijn dient te worden ingesteld, onverminderd

het feit of intussen de echtscheiding al dan niet reeds is tussengekomen(978).

De beoordeling of de gezinsbelangen werkelijk in gevaar werden gebracht

dient echter te geschieden op het ogenblik waarop de persoonlijke zekerheid

(974) Kort Ged. Kh. Gent 3 maart 1998, E.J. 1999, 43.

(975) Cass. 28 september 2000, Div. Act. 2001, 51; J.L.M.B. 2001, 540.

(976) Brussel (6
de
fiscale kamer) 23 juni 2000, Div. Act. 2001, 50.

(977) Kort Ged. Marche-en-Famenne 29 maart 1995, J.L.M.B. 1995, 1050, noot Chr. PANIER.

(978) Cass. 20 december 1996, T.B.B.R. 1998, 133, noot Y.-H. LELEU; Arr. Cass. 1996, 1238;

Pas. 1996, I, 1310.
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werd gesteld, met in achtname van het gezinsvermogen en alle andere, toen

gekende gegevens, die een invloed op deze situatie konden uitoefenen(979).

De voorzitters in kort geding blijven weigerachtig om vooruit te lopen op de

bewerkingen van vereffening en verdeling van het huwelijksvermogenstelsel

van de partijen.

Aldus de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel die van

oordeel was dat hij een echtgenoot wel kon veroordelen tot betaling van een

bijdrage in de lasten verbonden aan de door de andere echtgenote met de

kinderen bewoonde gezinswoning. Doch hij kan niet bepalen dat het persoon-

lijk genot van deze gezinswoning of de betaling van de aan deze gezinswoning

verbonden lasten niet in rekening moet gebracht worden in het kader van een

beheersrekening bij de vereffening-verdeling, waarop de kort gedingrechter

overigens niet mag vooruitlopen. De beschikking van de kortgedingrechter is

voorlopig en regelt geenszins de bijdrage van de gewezen echtgenoten bij de

vereffening-verdeling van het gemeenschappelijk vermogen(980).

Anderzijds ging het Hof van Beroep te Luik toch wel verder waar zij een

echtgenoot verbood een eigen goed te verkopen tijdens de echtscheidings-

procedure, om reden dat dan het gevaar bestond dat de andere echtgenoot de

gelden die hij in het goed geõÈnvesteerd had, niet meer zou kunnen recupereren

t.g.v. de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel(981).

c . De k i n d e r e n

343. In de betrokken periode past het te verwijzen naar de Wet van 10 maart

1999 tot wijziging van artikel 75 van de Wet van 8 april 1965 betreffende de

jeugdbescherming(982). Deze wet stelt de minderjarige, vanaf de volle

leeftijd van 14 jaar in de gelegenheid om een zitting op de rechtbank,

respectievelijk het hof bij te wonen. Dit betekent dat hij aanwezig kan zijn

op zittingen in kort geding, die de regeling van het ouderlijk gezag tot

voorwerp hebben. Deze leeftijdsverlaging is immers niet enkel bedoeld voor

terechtzittingen van jeugdgerechten doch in het algemeen op iedere rechts-

instantie. De voorzitter kan echter de aanwezigheid van de minderjarige

verbieden, ondermeer wegens het bijzonder karakter van de zaak of gelet op

de omstandigheden waarin de terechtzetting verloopt, hetgeen betekent dat

de redenen tot weigering ruimer zijn dan de openbare orde of de goede zeden,

overeenkomstig artikel 148 G.W.

De voorzitter beslist souverein en zal de toegang van de minderjarige kunnen

weigeren indien het bijwonen van de zitting een negatieve invloed op hem

heeft(983).

(979) Cass. 24 april 1998, Rev. not. b. 1998, 312.

(980) Kort Ged. Brussel 23 juni 1999, A.J.T. 1999-2000, 939, noot S. MOSSELMANS.

(981) Luik 25 januari 2000, J.L.M.B. 2000, 1725.

(982) B.S. 20 april 1999, 12848.

(983) K. HERBOTS, ,,De minderjarige als toeschouwer in de gerechtszaal. Beschouwingen

aangaande de Wet van 10 maart 1999'', E.J. 1999, 82 e.v.
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Met betrekking tot de gezondsheidszorg van de kinderen van niet-samen-

levende ouders kan verwezen worden naar het advies van de Nationale Raad

van de Orde der Geneesheren d.d. 16 november 1996, die de arts als basis-

regel oplegt, overeenkomstig artikel 31 van de Code van geneeskundige

Plichtenleer zich te onthouden van iedere inmenging in familiale aangele-

genheden. De omstandigheid dat ouders gescheiden leven kan immers aan-

leiding geven tot problemen in verband met de artsenkeuze, de zorgverlening

als zodanig, het recht op informatie en occasionele intenties(984).

M.b.t. de uitoefening van het ouderlijk gezag als het voorwerp van een

procedure is de jeugdrechtbank de bevoegde rechtsmacht ten gronde, terwijl

in het kader van de echtscheidingsprocedure, de voorzitter zal oordelen over

zijn bevoegdheid overeenkomstig artikel 1280 Ger.W.

344. Ook in deze situatie geldt ingevolge de Wet van 13 april 1995(985) als

algemeen beginsel dat het ouderlijk gezag gezamenlijk verder zal uitgeoe-

fend worden(986).

De exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag is de uitzondering, het-

geen betekent dat een loutere onenigheid of een gebrek aan verstandhouding

tussen de ouders niet volstaat, doch wel uitzonderlijke en gebiedende rede-

nen(987).

Het voorgaande gaf aanleiding in de rechtspraak tot een hele casuõÈstiek.

De omstandigheid dat de ouders op een belangrijke afstand van elkaar

verwijderd leven, heeft niet automatisch voor gevolg dat de gezamenlijke

uitoefening van het ouderlijk gezag onmogelijk wordt. Indien eÂeÂn van de

ouders, bij wie het kind sedert lang verblijft, beslist om naar het buitenland te

verhuizen, kan het belang van het kind vereisen dat het in een andere

omgeving en cultuur wordt opgevoed. Er bestaat dus geen reden om de

uitoefening van het ouderlijk gezag te wijzigen(988).

De hedendaagse communicatiemiddelen maken het mogelijk gezamenlijk

overleg te plegen omtrent belangrijke problemen en beslissingen die, in

verband met de uitoefening van het ouderlijk gezag dienen getroffen te

worden(989).

(984) Advies van de Nationale Raad d.d. 16 november 1996, T. Gez. 1997-98, 147.

(985) B.S. 24 mei 1995.

(986) Kort Ged. Nijvel 13 februari 1997, Rev. trim. dr. fam. 1997, 644; Jeugdrb. Charleroi

2 november 1995, Rev. trim. dr. fam. 1998, 89; Jeugdrb. Charleroi 23 november 1995, Rev.

trim. dr. fam. 1998, 92.

(987) Jeugdrb. Brussel 8 juni 1998, R.W. 1998-99, 822; Jeugdrb. Charleroi 23 november 1995,

Rev. trim. dr. fam. 1998, 92.

(988) Kort Ged. Brussel 24 februari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 351.

(989) Bergen 13 januari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1998, 59; Brussel 22 april 1998, Rev. trim.

dr. fam. 1999, 355.
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Een alternerend verblijf veronderstelt wel de overeenstemming tussen de

ouders omtrent de organisatie van de huisvesting der kinderen, zodat in geval

van onenigheid, de tweeverblijfsregeling niet haalbaar zal zijn(990).

Nochtans mag deze vereiste er niet toe leiden dat aan een ouder een vorm van

vetorecht zou verleend worden om zich tegen het alternerend wonen te

verzetten, alleszins niet wanneer uit de praktijk blijkt dat er zich geen

ernstige problemen voordoen en deze feitelijke toestand geen nadelige

invloed op de kinderen heeft(991).

Het hoofdverblijf van de kinderen zal bijgevolg uitsluitend bepaald worden

in functie van het belang der kinderen(992).

Alternerend wonen betekent evenmin dat de kinderen exact de helft van de

tijd bij ieder der ouders moeten verblijven. De tweeverblijfsregeling wordt

door de voorzitter bepaald in het belang van de kinderen overeenkomstig hun

behoeften, waarbij hij verdere modaliteiten kan opleggen, zoals bijvoorbeeld

het trimesterieel opstellen van een kalender, waardoor het alternerend ver-

blijf wordt vastgelegd en het verval van het verblijf bij eÂeÂn der ouders

wanneer deze in het buitenland vertoeft op het ogenblik dat de kinderen

principieel bij hem zouden zijn(993).

Tevens kan de voorzitter beslissen dat betreffende de uitvoering van de

opgelegde verblijfsregeling, geen uitvoeringsmaatregelen noch dwangmid-

delen gebruikt kunnen worden(994).

345. Wanneer de voorzitter echter moet vaststellen dat de gedingvoerende

partijen het grondig oneens zijn over een aantal belangrijke aspecten van de

opvoeding en het onderhoud van hun minderjarige kinderen, kan hij het

ouderlijk gezag exclusief aan eÂeÂn van beide toekennen.

Hij zal het voorwerp van de onenigheid tussen de ouders in overweging

nemen in functie van het belang der kinderen, alvorens te besluiten het

uitoefenen ervan exclusief aan eÂeÂn van beide toe te kennen(995).

(990) Antwerpen 25 juni 1996, E.J. 1996, 138 noot K. HERBOTS; Bergen 18 november 1997,

Rev. trim. dr. fam. 1998, 99; Kort Ged. Luik 10 september 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 458;

contra: Bergen 14 juli 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 296.

(991) Brussel 26 juni 1997, Rev. trim. dr. fam. 1997, 620.

(992) Kort Ged. Neufchateau 16 december 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 82.

(993) Kort Ged. Brussel 7 juni 1996, J.T. 1997, 83 en Rev. trim. dr. fam. 1997, 614; Kort Ged.

Brussel 24 februari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 285.

(994) Cass. 11 maart 1994, E.J. 1995, 82, noot K. DEKELVER; Arr. Cass. 1994, 253, noot J.d.J.;

Pas. 1994, I, 247, noot J.d.J.

(995) S. MOSSELMANS, ,,Een evolutie op het terrein van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht,

het hoorrecht van minderjarigen en het recht op informatie van ouders en hun minderjarige

kinderen: Het E.V.R.M., ,,The recommendation on parental responsabilities'', en het I.V.R.K.

als leidraad?'', T.P.R. 1997, 567: de auteur is de mening toegedaan dat de gezamenlijke

uitoefening van het ouderlijk gezag slechts kans op slagen heeft indien omtrent de belangrijke

aspecten van de opvoeding der kinderen er eensgezindheid bestaat tussen de ouders, zoniet

dient het ouderlijk gezag exclusief aan eÂeÂn van hen te worden toebedeeld.
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346. Daarentegen is het niet wenselijk, indien het vermoeden van seksueel

misbruik in hoofde van eÂeÂn van de ouders bestaat, ieder verder kontakt met

het kind te verbreken. In afwachting van het onderzoek ten gronde, kan via

een gespecialiseerde organisatie het verder kontakt georganiseerd wor-

den(996).

Indien het ouderlijk gezag uitsluitend aan eÂeÂn van de ouders wordt toegekend,

behoudt de andere het recht van toezicht, en heeft hij een omgangsrecht.

Slechts uitzonderlijk, meer bepaald om bijzonder ernstige redenen zal het

recht op persoonlijk kontakt met de kinderen geweigerd worden. Alsdan kan

dit recht nog gekoppeld worden aan uitvoeringsmaatregelen die de voorzitter

bepaalt(997).

De vraag in welke mate de homoseksuele geaardheid van eÂeÂn van de ouders

een rol speelt bij de regeling van de uitoefening van het ouderlijk gezag

kwam eveneens aan de orde in een beschikking in kort geding van de

Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen. Deze was

van mening dat de seksuele geaardheid van een mens tot zijn of haar priveÂ-

leven behoort en niet discriminerend mag werken m.b.t. de uitoefening van

het ouderlijk gezag(998).

Deze beschikking wijzigde ingevolge gewijzigde omstandigheden een eer-

dere in kort geding genomen beschikking van 18 november 1994, bevestigd

bij arrest van 23 april 1996 van het Hof van Beroep van Antwerpen waarbij

de moeder omwille van haar lesbische geaardheid enkel aanspraak kon

maken op een omgangsrecht (beide uitspraken onuitg.).

Dezelfde thematiek stond centraal in een arrest van het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens van 21 december 1999.

Een Portugese rechtbank had, in een zaak betreffende het toekennen van het

hoederecht na een echtscheiding aan een homoseksuele vader, enerzijds

gesteld dat het kind in een traditionele Portugese familie moest leven en

anderzijds dat homoseksualiteit een abnormaliteit was en dat het kind niet

mocht opgroeien in een abnormale situatie. De vader kreeg wel bezoekrecht,

maar de rechtbank raadde hem aan zijn homoseksuele relatie te verbergen

tijdens de uitoefening van dat bezoekrecht. Het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens oordeelde in deze zaak dat artikel 8 E.V.R.M. ge-

schonden was in combinatie met artikel 14 E.V.R.M.(999).

(996) Kort Ged. Brussel 4 februari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 347.

(997) Brussel 14 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 371: het onderhouden van een homoseksuele

relatie door de vader, betekent niet dat hij geen kontakten met zijn kinderen kan onderhouden;

ten titel van voorzorgsmaatregel volstaat het dat hem verbod wordt opgelegd om de kinderen

met een welbepaalde persoon in kontakt te brengen; hetzelfde geldt voor vermoedens van de

moeder betreffende pedofiele neigingen van de vader, die aanleiding gaven tot een straf-

rechterlijk onderzoek, dat echter geen alarmerend gegeven opleverde.

(998) Kort Ged. Antwerpen 5 juli 2000, A.J.T. 2000-2001, 60.

(999) Hof Mensenrechten, arrest Salgueiro da Silva Mouta t. Portugal van 21 december 1999,

A.J.T. 1999-2000, 696; E.J. 2000, 106, noot D. VAN GRUNDERBEECK; zie ook P. BORGHS,

,,Recente ontwikkelingen in de Belgische rechtspraak inzake homoseksueel ouderschap. Volgt

de wetgever?'', A.J.T. 2000-2001, 365.
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347. Artikel 931, derde lid Ger.W. stelt uitdrukkelijk dat de rechter de min-

derjarige kan horen, hetgeen erop wijst dat het hoorrecht van de minderjarige

slechts facultatief is. Dit is alleszins het geval in hoofde van de voorzitter.

De minderjarige beschikt daarentegen over een recht om gehoord te worden

zodat de voorzitter ertoe gehouden is hem hiertoe op te roepen. Zulks blijkt

impliciet uit de bewoordingen van artikel 931, vierde lid Ger.W. dat een

gemotiveerde beslissing vereist, gebaseerd op een tekort aan het onderschei-

dingsvermogen, opdat aan dit verzoek een negatief gevolg zou gegeven

worden(1000).

Wanneer de minderjarige gehoord wordt is deze geen partij in het geding,

zodat hij al dan niet jonger dan 15 jaar, het voorwerp uitmaakt van een

onderzoeksmaatregel sui generis die zowel van het deskundigenonderzoek

als van het getuigenverhoor afwijkt. Bijgevolg zal een vrijwillige tussen-

komst uitgaande van de minderjarige met als voorwerp gehoord te worden

ten einde een bepaalde voorlopige maatregel te zien tussenkomen, onont-

vankelijk worden verklaard(1001).

d . Ond e r houd s g e l d voo r e e n e c h t g e noo t

348. Zie verder nr. 600-603.

F. GEVOLGEN

1. M.b.t. de uitkering na echtscheiding tussen ex-echtgenoten

349. Zie verder nr. 604-607.

2. M.b.t. de patrimoniale gevolgen

350. Zie Overzicht Rechtspraak huwelijksvermogensrecht.

III. Echtscheiding op grond van feitelijke scheiding

Bibliografie: N. GALLUS, Le divorce pour cause de seÂparation de fait,

Brussel, Kluwer, 2000, 70 p.

P. SENAEVE, ,,Echtscheiding op grond van twee jaar feitelijke scheiding.

Commentaar bij de Wet van 16 april 2000'', E.J. 2000, 70.

A. KENMERKEN

351. Deze grond tot echtscheiding onderscheidt zich van de overige, onder-

meer artikel 231 B.W., zodat onmogelijk terzelfdertijd de echtscheiding op

(1000) Kort Ged. Brussel 16 november 1994, J.L.M.B. 1995, 1044; Kort Ged. Brussel

16 november 1994, Rev. trim. dr. fam. 1996, 351; Kort Ged. Brussel 14 mei 1996, Rev. trim.

dr. fam. 1996, 464.

(1001) Luik 9 januari 1996, J.L.M.B. 1996, 663.

TPR 2001 1811

/secure/DocumentView.aspx?id=rn68769&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn85185&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn76335&amp;origin=TPR


basis van de artikelen 231 eÂn 232 B.W. in rechte geeÈist kan worden. Slechts

wanneer de vordering op grond van artikel 231 B.W. ongegrond wordt

verklaard kan, in ondergeschikte orde de echtscheiding op basis van artikel

232 B.W. gevorderd worden.

Wanneer op hoofdeis de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding

gevorderd wordt en niet wordt aangeboden het schuldvermoeden conform

artikel 306 B.W. te weerleggen, heeft de verwerende partij er geen belang bij

om bij tegeneis eveneens de echtscheiding op grond van artikel 232 B.W. te

vorderen. Bijgevolg zal deze tegeneis onontvankelijk verklaard worden daar

de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding niet als een verkapte

echtscheiding door onderlinge toestemming mag worden aangewend(1002).

Anderzijds werd dan weer geoordeeld dat de echtgenoot tegen wie de echt-

scheiding reeds op basis van artikel 231 B.W. werd uitgesproken, er belang

bij kan hebben het schuldvermoeden te weerleggen(1003).

Op grond van een arrest van het Hof van Cassatie van 15 september 1994

moet eveneens worden aangenomen dat de echtgenoot die de echtscheiding

reeds heeft verkregen op grond van artikel 232, eerste lid B.W., noch door het

neerleggen van conclusies, noch door opnieuw te dagvaarden, de echtschei-

ding op grond van artikel 231 B.W. kan vorderen. Het Hof was immers van

oordeel dat, hoewel de gevolgen van beide vorderingen kunnen verschillen,

hun voorwerp hetzelfde is, namelijk de ontbinding van het huwelijk(1004).

In een arrest van 11 maart 1996 oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de

nieuwe regeling voor aanvullende vorderingen zoals voorzien in artikel 1268

Ger.W., niet van toepassing is wanneer het voorwerp van de echtscheidings-

vordering wordt gewijzigd. Voor de omzetting van een vordering tot echt-

scheiding op grond van fout overeenkomstig artikel 231 B.W. naar een

echtscheiding op grond van feitelijke scheiding overeenkomstig artikel

232, eerste lid B.W., dient dan ook te worden voldaan aan de gemeenrechte-

lijke voorwaarden van artikel 807 Ger.W. Hierover bestaat geen eensgezind-

heid(1005).

352. Het Hof van Cassatie heeft in de betrokken periode een einde gesteld

aan de discussie of echtgenoten die reeds van tafel en bed zijn gescheiden, de

echtscheiding op grond van feitelijke scheiding kunnen vorderen. In aan-

sluiting bij de meerderheidsstelling in de rechtsleer heeft het Hof in een arrest

(1002) Rb. Aarlen 10 januari 1997, J.T. 1998 , 145.

(1003) Bergen 8 februari 1996, Div. Act. 1997, 66.

(1004) Cass. 15 september 1994, R.W. 1994-95, 1091, Arr. Cass. 1994, 746, E.J. 1995, 27,

Pas. 1994, I, 728, Div. Act. 1996, 50 noot P. SENAEVE; J.L.M.B. 1995, 1039; P. SENAEVE, ,,Het

vorderen van de echtscheiding nadat men reeds op een andere grond de echtscheiding heeft

verkregen'', E.J. 1995, 18.

(1005) Gent 11 maart 1996, E.J. 1996, 76, noot P. SENAEVE; zie ook Gent 2 februari 1998,

T.G.R. 1998, 109 en in dezelfde zin: Rb. Turnhout 9 januari 1997, R.W. 1997-98, 164; anders

Rb. Aarlen 21 november 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 648; zie ook nopens de controverse,

supra B. nr. 317.
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van 4 mei 1995 deze vraag positief beantwoord. Zowel het Hof van Beroep

van Luik als dat van Brussel, die voorheen fervent voorstander waren van de

tegenovergestelde opvatting, hadden reeds in de besproken periode hun

oorspronkelijke rechtspraak in de lijn van de cassatierechtspraak gewij-

zigd(1006).

Enkel het Hof van Beroep te Gent hield uiteindelijk, voÂoÂr de beslechting van

de problematiek door het Hof van Cassatie, vast aan de opvatting dat het

afzonderlijk wonen van de van tafel en bed gescheiden echtgenoten niet kon

worden gelijksgesteld met het begrip ,,feitelijke scheiding'' in de gebruike-

lijke zin van het woord(1007).

Van belang in de betrokken periode is verder een arrest van het Hof van

Beroep te Brussel van 26 maart 1996 waarin een verruimde toepassing wordt

gemaakt van artikel 1 van de Wet Rolin. Het Hof oordeelde dat de echt-

scheiding ,,wegens bepaalde oorzaak'' tussen twee vreemde echtgenoten,

waarvan sprake in voornoemde wet, ook de echtscheiding op grond van

feitelijke scheiding overeenkomstig artikel 232 B.W. omvat en dus niet

beperkt is tot de echtscheiding op grond van bepaalde feiten (artikel 229

en 231 B.W.). Met deze uitspraak sluit het Hof aan bij de groeiende tendens

in de rechtspraak en de rechtsleer om artikel 1 Wet Rolin, een ruime

interpretatie te geven(1008).

B. DE VOORWAARDEN

1. De tweejarige feitelijke scheiding

353. Opdat de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding kan uitge-

sproken worden, moet de eisende partij aantonen dat deze scheiding krach-

tens de Wet van 16 april 2000 minstens reeds 2 jaar, voorheen 5 jaar

ononderbroken bestond op het ogenblik van de betekening van het exploot

van dagvaarding(1009).

Het bewijs van deze feitelijke scheiding dient daadwerkelijk door de eisende

partij geleverd te worden, bijvoorbeeld door de inschrijving in het bevol-

kingsregister van de respectievelijke echtgenoten, op voorwaarde evenwel

(1006) Cass. 4 mei 1995, R.W. 1995-96, noot F. APS, E.J. 1995, 69, noot P. SENAEVE, J.T.

1995, 587; Rev. trim. dr. fam. 1995, 186, noot; Arr. Cass. 1995, 452; Pas. 1995, I, 473, Brussel

17 mei 1994 J.T. 1994, 758, noot C. DE BUSSCHERE, Div. Act. 1995, 14, noot E. DE WILDE

D'ESTMAEL; F. APS, ,,Kroniek van het echtscheidingsrecht (1994-1998), R.W. 1998-99, 1406.

(1007) Gent 14 maart 1994 R.W. 1994-95, 407, noot J.G., T.G.R. 1995, 12, noot C. DE

BUSSCHERE.

(1008) Brussel 26 maart 1996, E.J. 1998, 57, noot C. DE BUSSCHERE, Div. Act. 1998, 10, noot

E. DE WILDE D'ESTMAEL; Rev. trim. dr. fam. 1997, 352; in dezelfde zin: Rb. Luik 18 november

1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 645, J.L.M.B. 1998, 384 noot Y.-H. LELEU.

(1009) B.S. 19 mei 2000, 16477; P. SENAEVE, ,,Echtscheiding op grond van twee jaar feitelijke

scheiding. Commentaar bij de Wet van 16 april 2000'', E.J. 2000, 70-78; S. DEMARS, ,,DeÂve-

loppements reÂcents en matieÁre de divorce pour cause de seÂparation de fait: analyse de la loi du

16 avril 2000 et de l'arreÃt de la Cour d'arbitrage du 3 mai 2000, Rev. trim. dr. fam. 2000, 319-

352.
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dat deze uittreksels uit de bevolkingsregister het bewijs opleveren van het

ogenblik der feitelijke scheiding zoals door de gedingpartij opgege-

ven(1010).

Het louter stilzwijgen of niet betwisten van de duur der feitelijke scheiding

door de gedaagde echtgenoot volstaat dus niet. De rechtbank moet vaststellen

sedert wanneer de feitelijke scheiding alleszins bestaat. De materieÈle feite-

lijke scheiding kan aangetoond worden door alle middelen van recht; het

loutere feit dat de echtgenoot ingeschreven bleef in het bevolkingsregister op

het adres der echtelijke verblijfplaats, doch in werkelijkheid zijn verblijf

elders had, staat de echtscheiding op grond van artikel 232 B.W. niet in de

weg(1011).

De vermelding in het beschikkend gedeelte van het vonnis, van de datum der

feitelijke scheiding is een wettelijke verplichting. Deze vaststelling in het

vonnis is met gezag van gewijsde bekleed wat niet van alle belang is ontdaan.

Wanneer met het oog op de bewerkingen der vereffening en verdeling van

het huwelijksvermogensstelsel, door eÂeÂn van de echtgenoten een vordering

wordt gesteld overeenkomstig artikel 1278 vierde lid Ger.W., om met

bepaalde goederen of met sommige schulden geen rekening te houden,

respectievelijk verworven of ontstaan sedert de feitelijke scheiding, zal

met de datum vermeld in het echtscheidingsvonnis dienen rekening gehou-

den te worden(1012).

In een arrest van het Hof van Beroep te Luik van 6 oktober 1997 wordt het

begrip ,,feitelijke scheiding'' omschreven als een afzonderlijk verblijf. Het

niet meer delen van hetzelfde dak, dezelfde tafel, hetzelfde bed. Het feit dat

de echtgenoten nog op dezelfde plaats zijn ingeschreven in de bevolkings-

registers, het feit dat een echtgenoot nog regelmatig zijn mede-echtgenoot

gaat bezoeken en het feit dat de echtgenoot nog enkele fakturen betaalt en

geld afgeeft aan zijn mede-echtgenote beletten niet dat een feitelijke schei-

ding bestaat(1013).

Bij de omzetting van een vordering tot echtscheiding op grond van fout in

een vordering tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, bij toepas-

sing van artikel 807 Ger.W. moet de vereiste duur van de feitelijke scheiding

voltrokken zijn op het ogenblik dat de conclusie, waarbij de wijziging van de

vordering wordt gesteld, ter griffie is neergelegd(1014).

(1010) Luik 10 november 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 274.

(1011) Luik 6 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 369, Rev. trim. dr. fam. 1998, 259; Luik

10 november 1997, J.L.M.B. 1998, 392.

(1012) Luik 16 februari 1998, R.R.D. 1998, 294; in dezelfde zin: Rb. Hasselt 11 juni 1996,

T.B.B.R. 1997, 321, dat bovendien ook verwijst naar zekere bepalingen van het afstammings-

en adoptierecht, t.w. de artikelen 318, 320 en 348 B.W.

(1013) Luik 6 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 369, Rev. trim. dr. fam. 1998, 259.

(1014) Gent 11 maart 1996, E.J. 1996, 76, noot P. SENAEVE; Rb. Aarlen 21 november 1997,

Rev. trim. dr. fam. 1998, 648.
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2. De duurzame ontwrichting

354. Aan deze grondvoorwaarde moet niet voldaan zijn op het ogenblik dat

de feitelijke scheiding tot stand kwam. Er moet aan voldaan zijn op het

ogenblik dat de echtscheiding op grond van artikel 232 B.W. gevorderd

wordt(1015).

In hetzelfde arrest besliste het Hof van Cassatie dat het recht om te huwen

bepaald in artikel 12 E.V.R.M. en erkend in artikel 23.2 van het Internatio-

naal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, niet het recht

impliceert om gehuwd te blijven tegen de wil in van de andere echtgenoot

en dat derhalve de rechter, wanneer hij de duurzame ontwrichting van het

huwelijk vaststelt en op die grond de ontbinding van het huwelijk toestaat,

geen afbreuk doet aan het recht te huwen en zich niet mengt in het priveÂ-

leven en gezinsleven van de echtgenoten.

3. De materieÈle toestand van de kinderen

355. De echtscheiding op grond van feitelijke scheiding kan afgewezen

worden indien de echtscheiding en niet de reeds bestaande feitelijke schei-

ding een materieÈle benadeling voor de kinderen van de partijen voor gevolg

heeft. De aandacht voor de materieÈle belangen van de kinderen heeft daar-

entegen niet voor gevolg dat de rechtbank maatregelen kan treffen die

betrekking hebben op het welzijn van de kinderen, tenzij het homologeren

van een akkoord, overeenkomstig artikel 1258, par. 2 Ger.W.(1016).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik was van mening dat het feit dat de

minderjarige kinderen die bij hun moeder verbleven, na de echtscheiding niet

langer in de echtelijke woonst zouden kunnen blijven wonen, van aard was

hun materiele toestand gevoelig te verslechten. Deze woonst was een eigen

goed van de vader dat t.g.v de vereffening-verdeling van het huwelijksver-

mogen naar hem zou terugkeren(1017).

C. HET SCHULDVERMOEDEN: ARTIKEL 306 B.W.

356. Wanneer de grondvoorwaarden verenigd zijn, is de rechtbank verplicht

de gevorderde echtscheiding uit te spreken, zodat de verwerende partij

verplicht wordt zich bij de ontbinding van het huwelijk door echtscheiding

neer te leggen. Aan deze opgedrongen echtscheiding is ingevolge artikel 306

B.W. wel het specifieke gevolg verbonden dat de echtgenoot die de echt-

scheiding op grond van artikel 232 B.W. vordert, vermoed wordt de schul-

dige echtgenoot te zijn. Dit vermoeden juris tantum kan door de echtgenoot

die de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding vordert, weerlegd

worden.

(1015) Cass. 9 december 1994, E.J. 1995, 11, noot B. POELEMANS, R. Cass. 1995, 62, noot

C. DE BUSSCHERE; Arr. Cass. 1994, 1091; Pas. 1994, I, 1079.

(1016) Rb. Brussel 12 januari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 378.

(1017) Rb. Luik 1 februari 2001, J.T. 2001, 220.
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In de betrokken periode is deze kwestie van omkering van het schuldver-

moeden veelvuldig aan bod gekomen.

De eisende partij zal aldus het bewijs moeten leveren omtrent de schuld van

de feitelijke scheiding en de instandhouding ervan. Dergelijke fouten en

tekortkomingen kunnen niet gelijkgesteld worden met de gronden tot echt-

scheiding overeenkomstig artikel 231 B.W. Zulks heeft voor gevolg dat

tekortkomingen die aanleiding gaven tot de feitelijke scheiding van minder

ernstige aard hoeven te zijn om als bewijs te worden aanvaard(1018).

Verklaringen afgelegd door getuigen, in het kader van een ongegrond ver-

klaarde echtscheidingseis overeenkomstig artikel 231 B.W. kunnen aange-

wend worden om het vermoeden, bepaald door artikel 306 B.W. te weerleg-

gen(1019).

Opdat de verwerende partij uitsluitend als schuldige echtgenoot zou kunnen

beschouwd worden, dient de eiser aan te tonen dat de fouten en tekortkoming-

en van de eerstgenoemde ten grondslag liggen van de feitelijke scheiding en

bovendien hebben bijgedragen tot het in stand houden gedurende minstens 5

(actueel 2) jaar ervan(1020).

Het bewijs van de eisende partij dat deze zelf of geen van beide echtgenoten

schuld heeft aan de totstandkoming van de feitelijke scheiding en het voort-

duren ervan, volstaat aldus niet. De weerlegging van het schuldvermoeden

zal evenmin aanvaard worden, indien blijkt dat beide echtgenoten de feite-

lijke scheiding hebben doen ontstaan(1021).

De weerlegging van het schuldvermoeden, d.w.z. het doen erkennen dat de

verwerende partij de enige verantwoordelijke is voor het ontstaan en voortduren

van de scheiding, vereist dus een dubbel bewijs(1022). Het doen aanvaarden dat

de verwerende echtgenoot mede verantwoordelijk is voor het ontstaan of

voortduren ervan vergt slechts eÂeÂn van de twee bewijzen(1023).

In beide gevallen verliest echter de verwerende partij haar recht op een

uitkering na echtscheiding. In het eerste geval is het de eisende partij die

daarop aanspraak kan maken.

Evenmin ontslaat de scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming

de eisende partij van de bewijslast dat de feitelijke scheiding te wijten is aan

de fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot die in de scheiding

van tafel en bed instemde(1024).

(1018) Gent 16 september 1996, A.J.T. 1996-97, 415, noot B. POELEMANS.

(1019) Brussel 29 april 1997, J.L.M.B. 1998, 390.

(1020) Luik 30 juni 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 640 noot M. DANDOY.

(1021) Rb. Namen 10 mei 1995, Rev. trim. dr. fam. 1997, 384; Luik 27 april 1998, Rev. trim.

dr. fam. 1999, 634.

(1022) Zie supra.

(1023) Brussel 12 januari 1999, Div.Act. 2001, 41; Luik 22 februari 2000, J.L.M.B. 2000,

1203.

(1024) Bergen 27 april 1998, J.T. 1998, 643.
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In casu had eiser de echtelijke verblijfplaats bovendien verlaten om te gaan

samenwonen met zijn huidige vriendin met wie hij een kind had dat door hem

werd erkend.

Een betrapping op overspel waarvan het proces-verbaal van vaststelling

voordien niet aangewend werd om de ontbinding van het huwelijk na te

streven zal op zich geen bewijs opleveren van de instandhouding van de

feitelijke scheiding gedurende de wettelijk bepaalde periode van twee jaar

(voorheen vijf jaar), kortom aan de hand van dit proces-verbaal wordt het

schuldvermoeden niet weerlegd(1025).

Wanneer algemeen door de rechtspraak wordt aangenomen dat de echtschei-

ding overeenkomstig artikel 232 B.W. ontvankelijk is, nadat een scheiding

van tafel en bed door onderlinge toestemming is tussengekomen, heeft de

regelingsakte die voorziet in het wederzijds afzien van een uitkering, het

karakter van een foutloze scheiding in de zin van artikel 306 B.W. Wanneer

naderhand gedurende zekere tijd het echtelijk leven echter opnieuw werd

hervat, heeft zulks voor gevolg dat deze onderlinge regeling geen verdere

gevolgen heeft. Bijgevolg zal de eisende partij overeenkomstig artikel 306

B.W. moeten aantonen dat de feitelijke scheiding door de fouten en tekort-

komingen van de wederpartij is ontstaan en in stand gehouden(1026).

De omstandigheid dat de echtgenote zich niet zou verzet hebben tegen de

feitelijke scheiding, wetende, volgens de bewoordingen zelf van haar ex-man,

,,dat er geen sprake meer was van huwelijksleven'' vormt in geen geval een

aanwijzing dat zij, zonder ze als beledigend te beschouwen, de ontrouwheden

van haar echtgenoot aanvaardde of dat het ophouden van het huwelijksleven er

is gekomen na ,,gezamenlijk akkoord'' en los van welke fout dan ook van haar

echtgenoot(1027).

357. Interessant is het volgende arrest van het Hof van Beroep te Bergen,

omdat het zich diende uit te spreken over de incidentie van de fout in een

echtscheiding op grond van feiten, op het schuldvermoeden in een echtschei-

ding op grond van feitelijke scheiding.

Volgens het Hof kan een echtgenoot trachten het vermoeden van schuld zoals

bepaald in artikel 306 B.W. om te keren, zelfs wanneer tegen hem reeds een

echtscheiding op bepaalde gronden werd uitgesproken. Deze laatste echt-

scheiding houdt geenszins in dat de scheiding aan hem te wijten was. De

omkering van het vermoeden zou kunnen worden aanvaard zonder het

voordeel van de vroegere beslissing, die op de grove schuld was gebaseerd,

teniet te doen(1028).

Even vermeldenswaardig is het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg

te Leuven van 28 maart 1994 waarbij de eiser een vordering tot echtscheiding

(1025) Luik 25 november 1998, Rev. trim. dr. fam. 2000, 58.

(1026) Luik 31 maart 1998, Rev. trim. dr. fam. 1998, 635.

(1027) Brussel 16 januari 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 696.

(1028) Bergen 8 februari 1996, Div. Act. 1997, 66.

TPR 2001 1817

/secure/DocumentView.aspx?id=rn10000935&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn96884&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn96882&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn82500&amp;origin=TPR


had ingesteld op grond van feitelijke scheiding. Hij wenste deze echtschei-

ding enkel te vorderen in zoverre het schuldvermoeden voorzien bij artikel

306 B.W. omgekeerd werd. Zulke vordering is onontvankelijk. Door zich te

beroepen op artikel 306 B.W. schakelt eiser het schuldcriterium in bij een

procedure waarbij dit criterium, wat het toelaten van de echtscheiding betreft

geen rol speelt. Immers, eens de feitelijke scheiding bewezen, moet de

echtscheiding toegelaten worden, los van elk schuldcriterium. Het is niet

toegelaten voorwaarden aan een procedure te koppelen die door de wet niet

voorzien zijn(1029).

D. GEVOLGEN

1. Uitkering na echtscheiding

358. Zie verder nr. 606-607.

2. Terugwerking van de ontbinding van het huwelijksvermogenstelsel

359. Voor echtgenoten die slechts kortstondig hebben samengewoond en

nadien uit de echt zijn gescheiden, ligt het voor de hand dat er geen affectio

societatis aanwezig is geweest. Onder die omstandigheden kan toepassing

worden gemaakt van artikel 1278, derde lid Ger.W.

Het feit dat de echtgenoten onder het stelsel van algemene gemeenschap zijn

gehuwd, neemt niet weg dat, in acht genomen het tijdstip van de feitelijke

scheiding, de rechtbank kan bevelen dat uit de gemeenschap bepaalde

goederen en schulden zullen geweerd worden.

Artikel 1278 Ger.W. mag in deze zin worden uitgelegd dat niet alleen

bepaalde goederen en schulden kunnen worden uitgesloten, maar alle goe-

deren en schulden verkregen of ontstaan sinds het tijdstip van de feitelijke

scheiding(1030).

Nog een concrete toepassing van het begrip ,,uitzonderlijke omstandighe-

den'' vinden we in een arrest van het Hof van Beroep te Gent dat stelt dat een

zeer lange feitelijke scheiding van meer dan 25 jaar rechtvaardigt dat er

retroactiviteit is inzake al de goederen verworven en al de schulden die zijn

aangegaan sedert het tijdstip dat de feitelijke scheiding een aanvang heeft

genomen(1031).

Voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel was de verkrijging van een

erfenis na het ontstaan van de feitelijke scheiding een uitzonderlijke om-

standigheid(1032).

(1029) Rb. Leuven 28 maart 1994, T.B.B.R. 1995, 328.

(1030) Rb. Brussel 17 oktober 1994, T. Not. 1995, 296.

(1031) Gent 19 december 1994, Maandelijkse Nieuwsbrief Echtscheiding 1995, 36, nr. 2.

(1032) Rb. Brussel 21 december 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 607.

1818 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn79454&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn67357&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn79596&amp;origin=TPR


3. T.a.v. de kinderen

360. Artikel 302 dient niet toegepast te worden in een concreet geval

wanneer de toepassing ervan niet zou stroken met de ratio legis van dit

artikel. In casu wordt het kind niet toevertrouwd aan eÂeÂn van de ex-echt-

genoten, nu de moeder volledig ontzet is uit het ouderlijk gezag en de

vader naar het buitenland is vertrokken en geen enkele belangstelling voor

het kind meer vertoont(1033).

IV. Echtscheiding door onderlinge toestemming

Ð BROUWERS, S., ,,Echtscheiding door onderlinge toestemming'' in BROU-

WERS, S. (ed.), Bestendig Handboek Echtscheiding, Antwerpen, Kluwer

Rechtswetenschappen BelgieÈ, losbl., z.p.

Ð BROUWERS, S., ,,Echtscheiding door onderlinge toestemming'' in X.,

CBR Jaarboek 1997-1998, Actualia Familierecht, Antwerpen, Maklu,

1998, 203-260.

Ð BUYSSENS, F., ,,Schenkingen aan minderjarigen bij echtscheiding door

onderlinge toestemming'' E.J. 1995, 98-102.

Ð BUYSSENS, F., ,,Overzicht van rechtspraak (1994-2000) Echtscheiding

door onderlinge toestemming'', E.J. 2001,70-84 en 88-102.

Ð DEMARS, S., ,,Les proceÂdures en divorce. La reÂforme de la reÂforme. Loi

du 27 mai 1997'' in Les dossiers du Journal des Tribunaux, nr. 14,

Brussel, Larcier, 1997, p. 57-84.

Ð LELEU, Y., ,,Les conventions patrimoniales preÂalables au divorce par

consentement mutuel'' T.B.B.R. 1999, 369-388.

Ð MOREAU, P., ,,Divorce et seÂparation de corps par consentement mutuel''

in de reeks ReÂpertoire notarial. ToÃme I Ð Personnes livres VI, Brussel,

Larcier, 1998, 36 p.

Ð MEULDERS, M. (ed.), Divorce par consentement mutuel. La reÂforme de la

reÂforme 1997 in de reeks Formation permanente CUP, nr. 22, Luik,

1998, 227 p.

Ð SENAEVE, P. en PINTENS, W. (eds.), De hervorming van de echtscheidings-

procedure en het hoorrecht van minderjarigen. Commentaar op de

Wetten van 30 juni 1994, 27 december 1994 en 20 mei 1997, Antwerpen,

Maklu 1997, 425 p.

Ð SENAEVE, P., ,,De aanpassing van de wet tot hervorming van de echt-

scheidingsprocedures. Commentaar op de Wet van 20 mei 1997'', E.J.

1997, 65-96.

Ð TAYMANS, J., ,,Le divorce par consentement mutuel: L'inventaire Ð Le

reÁglement transactionnel'' in X. (ed.), DeÂmariage et co-parentaliteÂ: Le

droit belge en mutation, Brussel, Story-Scientia, 1997, 89-102.

(1033) Rb. Brussel 13 januari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 549.
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Ð VIEUJEAN, E., ,,Le divorce par consentement mutuel: Conventions Ð

ProceÂdure'' in X. (ed.), DeÂmariage et co-parentaliteÂ: Le droit belge en

mutation, Brussel, Story-Scientia, 1997, 69-88.

A. VEREISTEN EN OVEREENKOMSTEN

361. Om een echtscheiding door onderlinge toestemming te kunnen begin-

nen, moet elk van beide echtgenoten 20 jaar oud zijn, en moet het huwelijk

mintens 2 jaar geduurd hebben (artikel 275-276 B.W.).

Aan deze voorwaarde moet voldaan zij uiterlijk bij de neerlegging van het

inleidend verzoekschrift(1034).

361. VoÂoÂr de Wet van 20 mei 1997(1035) bestond er in de rechtspraktijk

onzekerheid over de vraag op welk ogenblik aan de voorwaarden van de

leeftijd en de duur van het huwelijk moest voldaan zijn(1036). Deze on-

zekerheid werd door voormelde wet weggenomen.

Sedert de Wet van 30 juni 1994(1037) is het opmaken van een voorafgaande-

lijke inventaris nog slechts facultatief (artikel 1287, al. 2 Ger.W.).

De verplichte inventaris werd als overbodig, tijdrovend en duur ervaren.

Dikwijls ook als een inbreuk op de privacy wanneer partijen reeds samen-

woonden met een andere partner. Door het wegvallen van de verplichte

boedelbeschrijving vermindert ook het beroep op de tussenkomst van een

notaris. Het nadeel van de afschaffing van de verplichte boedelbeschrijving

is, dat partijen nu wel meer de neiging hebben om vermogensbestanddelen te

verzwijgen of er geen of onder de vorm van tegenbrieven overeenkomsten

over te sluiten.

Indien partijen beslissen toch een boedelbeschrijving te laten opmaken dan

moet deze notarieel zijn.

Op grond van artikel 1175 Ger.W. dienen enkel de voor verdeling in aanmer-

king komende roerende goederen te worden vermeld, al naar gelang het

huwelijksvermogensstelsel, de gemeenschapsgoederen of de onverdeelde

goederen, alsook de verklaringen ten laste of ten bate van de boedel. De

eigen goederen en schulden dienen niet meer te worden vermeld(1038).

Nochtans besliste het Hof van Cassatie weliswaar met betrekking tot de

vereffening-verdeling dat wanneer de boedelbeschrijving beoogt de omvang

(1034) Rb. Antwerpen 9 oktober 1995, E.J. 1995, 103, noot P. SENAEVE, N.F.M. 1996, 55, noot

S. BROUWERS, R.W. 1995-96, 993; in dezelfde zin: Rb. Hasselt 16 mei 1995, R.W. 1996-97,

365.

(1035) B.S. 27 juni 1997.

(1036) P. SENAEVE, ,,De aanpassing van de wet tot hervorming van de echtscheidingsproce-

dures. Commentaar op de Wet van 20 mei 1997'', E.J. 1997, 87.

(1037) B.S. 21 juli 1997.

(1038) W. PINTENS en F. BUYSSENS, ,,De echtscheiding door onderlinge toestemming'', in De

hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, P. SENAEVE

en W. PINTENS (eds.), Antwerpen, Maklu, 1994, 211, nr. 510.
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van het gemeenschappelijk vermogen vast te stellen, de partijen gehouden

zijn alle goederen aan te geven die een invloed kunnen hebben op de

samenstelling van dit vermogen, dus ook de eigen goederen(1039).

Een boedelbeschrijving die wordt opgemaakt tijdens een procedure tot echt-

scheiding door onderlinge toestemming kan daarna als bewijs worden ge-

bruikt, ook al werd er van de procedure afstand gedaan. De boedelbeschrij-

ving behoort niet tot de voorafgaandelijke overeenkomsten en verliest haar

gevolgen niet bij de afstand van de procedure tot echtscheiding(1040).

363. Heel wat rechtspraak is er van uiteenlopende aard over het lot van in de

regelingsakte ,,vergeten'' goederen.

Aldus de Arrondissementsrechtbank te Gent die met betrekking tot de

materieÈle bevoegdheid van oordeel was dat de in het kader van een echt-

scheiding door onderlinge toestemming geredigeerde regelingsakte het ka-

rakter heeft van een dading. Deze is onderworpen aan het in artikel 1134

B.W. vervatte principe van overeenkomstwet. De echtgenoten zijn ertoe

gehouden een volledige en preciese regeling te treffen over alle rechten en

alle schulden.

De geschillen die hierover na de echtscheiding ontstaan, bijvoorbeeld met

betrekking tot de niet-vermelding van een tijdens het huwelijk afgesloten

lening, zijn geen geschillen van vereffening-verdeling, nu er geen te verdelen

huwgemeenschap meer bestaat. Derhalve behoren deze geschillen niet zon-

der meer tot de materieÈle bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg

overeenkomstig artikel 569, 4
o
Ger.W.(1041).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen was van mening dat de

bindende kracht van de voorafgaande regelingsakte alleen gevolgen heeft

ten aanzien van die goederen die het voorwerp van de regeling zijn geweest

en niet ten aanzien van deze die bewust of onbewust over het hoofd werden

gezien. Wanneer een goed niet in de boedelbeschrijving werd opgenomen,

blijft dit onderworpen aan het statuut dat het krachtens de huwelijksregeling

had verkregen, zodat wanneer het ging om een gemeenschappelijk goed,

beide ex-echtgenoten erin gerechtigd blijven. Dergelijk goed dient dan ook

beschouwd als zijnde in onverdeeldheid tussen de beide gewezen echtge-

noten en dient in gelijke mate tussen hen verdeeld(1042).

(1039) Cass. 26 januari 1999, R.W. 1999-2000, 231, noot S. VAN OVERBEKE; zie ook: Cass.

15 juni 1999, Div. Act. 2000, 8.

(1040) Brussel 31 oktober 1996, Div. Act. 1997, 108.

(1041) Arrondrb. Gent 3 april 1995, T. Vred. 1999, 377.

(1042) Rb. Mechelen 11 juni 1997, E.J. 1999, 91, noot F. BUYSSENS; in dezelfde zin: Luik

4 oktober 1999, J.T. 2000; J.L.M.B. 2000, 1720, het ging hier om 3 niet opgegeven bank-

rekeningen, doch het Hof aanvaardde niet dat deze ,,vergeten'' waren gelet op de ,,verborgen''

afspraken van partijen.
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Bij kwade trouw kan toepassing gemaakt worden van de sanctie wegens

heling volgens artikel 1448 B.W.(1043).

Tegenbrieven door partijen gemaakt zijn nietig, ook al zijn de daarin aan-

gegane verbintenissen jarenlang nageleefd(1044).

Hierover bestaat nochtans geen eensgezindheid in de rechtspraak en rechts-

leer(1045).

In voormeld arrest oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat nietig is, een

tegenbrief in strijd met de voorafgaande overeenkomsten die werd geschre-

ven tijdens de procedure van echtscheiding bij onderlinge toestemming,

omdat die een inbreuk uitmaakt op het beginsel van de onveranderlijkheid

van de voorafgaande overeenkomsten. Die tegenbrief kan evenwel worden

bevestigd na de overschrijving van de echtscheiding, indien de partijen die

vrijwillig uitvoeren, al was het gedeeltelijk.

De notaris die nalaat de aandacht van de partijen te vestigen op de nietigheid

van de tegenbrief en op de moeilijkheden waarmee de uitvoering ervan

gepaard kan gaan, schiet te kort in zijn plicht van voorlichting. In het

onderhavig geval kwam zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang, omdat

niet kon worden uitgemaakt dat er een oorzakelijk verband bestond tussen

zijn fout en de schade geleden door eÂeÂn van de ex-echtgenoten.

In dezelfde zin oordeelde de Vrederechter van Verviers met betrekking tot de

bijdrage in de kosten van het onderhoud en opvoeding van de kinde-

ren(1046).

365. Met betrekking tot de wilsgebreken is er een vonnis van de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Brussel dat vooropstelt dat dwaling of geweld de

nietigheid voor gevolg heeft van het geheel van de overeenkomsten vooraf-

gaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming, wat de herroeping

van het gewijsde van het vonnis van echtscheiding impliceert.

Bij incidenteel bedrog echter is een gedeeltelijke nietigheid van de overeen-

komsten niet mogelijk. De partij die slachtoffer is van het incidenteel bedrog

zou hoogstens schadevergoeding kunnen vragen. In casu ging het om het

verzwijgen van een deel van de inkomsten van de uitkeringsgerech-

tigde(1047).

In een arrest van 16 juni 2000 van het Hof van Cassatie met betrekking tot het

verzwijgen door de vrouw van haar relatie met een andere man en diens

(1043) Zie voor toepassingsgevallen: Rb. Luik 14 februari 1994, Rev. trim. dr. fam. 1996, 67;

m.b.t. een B.T.W.-schuld: Gent, 11 april 1995, E.J. 1996, 27, noot H. JACOBS.

(1044) G. BAETEMAN, Overzicht van het Personen- en Gezinsrecht, Antwerpen, Kluwer

Rechtswetenschappen, 1992, 529.

(1045) Zie voor een studie met uitgebreide verwijzingen: C. COUQUELET, ,,ValiditeÂ des contre-

lettres aux conventions preÂalables aÁ divorce par consentement mutuel et responsabiliteÂ profes-

sionnel du notaire'', (noot onder Brussel 9 mei 1997), T.B.B.R. 1998, 218.

(1046) Vred. Verviers 28 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 1588.

(1047) Rb. Brussel 16 november 1999, J.T. 2000, 69.
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biologisch vaderschap van haar kind, wordt geoordeeld dat de clausule

omtrent de uitkering voor de ex-echtgenote mag worden vernietigd op grond

van bedrog en wordt er nog aan toegevoegd dat uit de aard van het instituut

echtscheiding volgt dat de nietigheid van het beding bedoeld in artikel 1288,

4
o
Ger.W. de echtscheiding zelf niet kan aantasten. Dit cassatiearrest is

belangrijk omdat de meerderheid van de rechtsleer juist het tegenoverge-

stelde standpunt innam: Terugkomen op de regelingsakte of de familierech-

telijke overeenkomst is uitgesloten omdat dit een terugkomen is op de

toestemming tot echtscheiding en dus op de echtscheiding zelf. Het Hof

verbreekt dus de band tussen de echtscheiding en de voorafgaande overeen-

komsten. Noch de nietigheid van een beding, noch de nietigheid van de hele

overeenkomst kunnen de nietigverklaring van de echtscheiding voor gevolg

hebben(1048).

366. In een aantal gevallen wordt omwille hetzij van het belang van het kind,

hetzij van een onjuist gebruik van de nieuwe terminologie voorgeschreven

door de Wet van 13 april 1995(1049), het verzoek tot echtscheiding afge-

wezen.

Aldus de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt die stelt dat uit het door het

openbaar ministerie gevoerde onderzoek gebleken is dat partijen een over-

eenkomst over het onderhoudsgeld voor het kind hebben afgesloten die

strijdig is met de meest elementaire rechten en belangen van het kind.

Bovendien blijkt dat hun houding en overtuiging dienaangaande strijdig is

met de openbare orde. Het verzoek tot uitspraak van de echtscheiding bij

onderlinge toestemming wordt dan ook afgewezen. In casu werd de vader

voorlopig vrijgesteld van het betalen van het onderhoudsgeld en zulks in

strijd met het belang van het kind(1050).

De overeenkomsten die voorafgaan aan de echtscheiding door onderlinge

toestemming die het bestuur over de persoon van het kind en het bezoekrecht

betreffen en die niet zijn aangepast aan de nieuwe terminologie van de Wet

van 13 april 1995, beantwoorden niet aan de grond- en vormvoorwaarden

vereist door artikel 1288, 2
o
Ger.W.(1051).

In een andere zaak weigerde dezelfde rechtbank ook de echtscheiding uit te

spreken, om reden dat partijen een compensatie hadden voorzien tussen

(1048) Cass. 16 juni 2000, Juristenkrant 2000, nr. 13, 1 en 5, J.L.M.B. 2000, 1769, R.W. 2000-

2001, 238, noot W. PINTENS, T.B.B.R. 2000, 652, noot F. BUYSSENS en Y.-H. LELEU, T. Not.

2000, 526, Div. Act. 2001, 163, E.J. 2001, 31; A.C. VAN GYSEL, ,,La pension apreÁs divorce et

son annulation pour dol dans le cadre du divorce par consentement mutuel'', Div. Act. 2001,

170-174; P. SENAEVE, ,,De nietigverklaring van een beding van een overeenkomst voorafgaand

aan de echtscheiding door onderlinge toestemming na de ontbinding van het huwelijk'', E.J.

2001, 26-31.

(1049) B.S. 24 mei 1995.

(1050) Rb. Hasselt 18 april 1995, R.W. 1995-96, 1319, Limb. Rechtsl. 1996, 37, J. dr. jeun.

1996, 384, noot J. JACQMAIN; in dezelfde zin doch m.b.t. het ontbreken van enige omgangs-

regeling van de vader voor zijn kinderen: Rb. Luik 17 juli 1996, Div. Act. 2000, 123.

(1051) Rb. Aarlen 15 december 1995, J.T. 1996, 511.
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enerzijds een bezettingsvergoeding voor onverdeelde onroerende goederen,

anderzijds de onderhoudsbijdrage voor de kinderen. De rechtbank was van

oordeel dat zulke compensatie manifest in strijd was met de belangen van de

kinderen. Blijkbaar was de tekst van de overeenkomst ongelukkig geformu-

leerd. Een onderhoudsbijdrage kan immers ook in natura worden gebracht

bijvoorbeeld door het dragen van de huisvestingskost van de kinderen. Dit is

niet hetzelfde als een ,,compensatie'' van twee schulden, doch het komt wel

op hetzelfde neer(1052).

367. In de besproken periode is er tenslotte nogal wat aandacht gegaan naar

de vraag of de in artikel 1287 Ger.W. bedoelde voorafgaande regelingsakte al

dan niet notarieel moet zijn.

De authentieke vorm is slechts voorgeschreven voor zover:

Ð onroerende zakelijke rechten worden overgedragen of toegewezen tussen

echtgenoten (artikel 1 Hyp. W.);

Ð een overeenkomst wordt gesloten om in onverdeeldheid te blijven (arti-

kel 815, derde lid B.W.);

Ð een hypotheek wordt toegekend, overgedragen of opgeheven (artikel 76

en 93 Hyp.W.).

Lang niet alle regelingen met betrekking tot onroerende goederen dienen

notarieÈel te zijn. Dit zal bijvoorbeeld niet het geval zijn wanneer de echtge-

noten beslissen de gezinswoning te verkopen aan een derde.

Zo ook wanneer de echtgenoten die gehuwd zijn onder een stelsel van

zuivere scheiding van goederen en een huis in onverdeeldheid hebben,

beslissen deze toestand te laten zoals hij is zonder zich ertoe te verbinden

in onverdeeldheid te blijven. Er verandert dan in feite niets aan de bestaande

toestand. Een verwijzing in de regelingsakte naar artikel 577-2 B.W. vol-

staat.

In geval een onroerend goed eigen is aan eÂeÂn der echtgenoten en zij beslissen

dat dit zo blijft dan is er geen reden tot de hypothecaire formaliteit.

Het feit dat de overdracht van de onroerende zakelijke rechten wordt ge-

koppeld aan een tijdsbepaling (bijvoorbeeld op een tijdstip na het definitief

worden van de echtscheiding) of een opschortende voorwaarde (bijvoorbeeld

het bekomen van een lening om de opleg te kunnen betalen) ontheft daar-

entegen niet van de voormelde formaliteit, zodat de regelingsakte notarieel

dient te zijn.

Bovendien brengt een tijdsbepaling dikwijls de verplichting mee om intussen

in onverdeeldheid te blijven, wat op zichzelf ook de verplichting tot over-

schrijving voor gevolg heeft (artikel 815, derde lid B.W.).

Wat echter wel een reden is om de regelingsakte slechts later notarieel te

laten verlijden, bijvoorbeeld na het definitief worden van de echtscheiding, is

(1052) Rb. Aarlen 7 april 1995, Div. Act. 2000, 114, noot E. DE WILDE D'ESTMAEL.
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het feit dat partijen zelf niet gebonden zijn aan een bepaalde termijn voor de

overschrijvingsformaliteit.

Artikel 1287, al. 5 Ger.W. stelt immers dat: ,,Een letterlijk uittreksel van de

akte, waaruit het bestaan van die overeenkomsten blijkt, moet voor zover zij

betrekking heeft op onroerende goederen, overgeschreven worden op het

Hypotheekkantoor van het rechtsgebied, waarbinnen de goederen gelegen zijn,

op de wijze en binnen de termijnen bepaald bij artikel 2 van de Hyp.W. ...''.

Welnu de verwijzing naar artikel 2 Hyp. W. legt aan de notaris de verplich-

ting op om binnen de twee maanden te laten overschrijven, niet aan de

partijen. O.i. kunnen zij dus in de gevallen waarin de regelingsakte over-

geschreven moet worden, deze eerst onderhands opstellen mits daarin duide-

lijk te bepalen dat zij er zich toe verbinden de regelingsakte te laten over-

schrijven nadat de opschortende voorwaarde van het definitief worden van de

echtscheiding is vervuld en daartoe bijvoorbeeld binnen de maand de ver-

eiste formaliteiten te vervullen, waaronder het verlenen van de authentieke

vorm aan hun regelingsakte.

De verwijzing naar het vervullen van de opschortende voorwaarde is nood-

zakelijk voor de aanbieding van de akte ter registratie binnen de 4 maanden,

gelet op de heffing van het proportionele registratierecht (artikel 31, 2
o
, artikel

33 en 35, 6
o
W.Reg.). Deze formaliteit kan dan samen met de overschrijvings-

formaliteit gedaan worden door de notaris die de regelingsakte in de notarieÈle

vorm brengt. Voormelde werkwijze heeft ook voor gevolg dat, zoals dit thans

meestal gebeurt, er geen twee notarieÈle akten meer nodig zijn, t.w.:

Ð de regelingsakte zelf die binnen de twee maanden na haar verlijden

overgeschreven moet worden;

Ð een nieuwe akte na het definitief worden van de echtscheiding, waarin

partijen zulks bevestigen en die opnieuw wordt overgeschreven.

Omdat de regelingsakte slechts notarieel zal worden vastgesteld na het

definitief worden van de echtscheiding, kan dit meteen in dezelfde akte

bevestigd worden.

Nopens voormeld standpunt bestaat geen eensgezindheid(1053).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik was in dit verband van oordeel dat

de authentieke vorm verplicht is wanneer er sprake is van een overeenkomst

tot overdracht of aanwijzing van zakelijke onroerende rechten. De echtge-

noten hebben bijgevolg niet het recht om dergelijke overeenkomsten op te

maken bij onderhandse akte om deze als dusdanig voor te leggen aan de

voorzitter van de rechtbank en om later bij authentieke akte vast te leggen dat

(1053) Zie daarover C. DE BUSSCHERE en S. BROUWERS, ,,Onderhandse of authentieke vorm

van de voorafgaande regelingsakte houdende overdracht van onroerende goederen in het kader

van een echtscheiding door onderlinge toestemming?'', E.J. 1996, 146-149; F. BUYSSENS, ,,De

echtscheiding door onderlinge toestemming'', in De Hervorming van de echtscheidingsproce-

dure en het hoorrecht van minderjarigen, P. SENAEVE enW. PINTENS (eds.), Antwerpen, Maklu,

1997, 270; Y.-H. LELEU ,,Les conventions preÂalables au divorce par consentement mutuel'',

T.B.B.R. 1999, 373 en E. VAN HOVE ,,Moet de in artikel 1287 Ger.W. bedoelde regelingsakte

notarieÈel zijn?'', Notarius 1997, 48-50.
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de onroerende toewijzingen definitief geworden zijn tengevolge van de

uitspraak van de echtscheiding, om zo de voordelen van de hypothecaire

openbaarmaking te genieten(1054).

Anderzijds is voor de familierechtelijke overeenkomst de notarieÈle vorm niet

vereist. Hier dient vermeld dat sedert de Wet van 20 mei 1997(1055) de

rechtbank overeenkomstig artikel 1298 Ger.W. de overeenkomsten met be-

trekking tot de kinderen moet homologeren, zodat alleszins geen notarieÈle

akte voor de uitvoering ervan nog nodig is.

Immers doordat deze overeenkomsten integrerend deel uitmaken van het

vonnis van echtscheiding krijgen zij ook gezag van gewijsde en uitvoerbare

kracht. Dit betekent echter nog niet dat zij uitvoerbaar zijn bij voorraad.

B. DE PROCEDURE

368. In een arrest van 24 april 1996 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen

beslist dat het de betrokken partijen niet meer geoorloofd is om na de tweede

verschijning en na de uitspraak, de griffier verbod op te leggen om het

uittreksel met het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de

echtscheiding uitspreekt door te sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke

stand(1056).

Deze oplossing is volstrekt logisch en volgt uit het gegeven dat voortaan voor

de overschrijving geen laatste handelen, gezamenlijk of afzonderlijk, van de

echtgenoten meer vereist is, omdat deze taak krachtens het gewijzigde artikel

1303 Ger.W. wordt opgedragen aan de griffie en de ambtenaar van de

burgerlijke stand.

De volgende oplossing werd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt

gegeven aan de vraag of na de tweede verschijning en voÂoÂr de uitspraak, nog

een afstand van procedure door eÂeÂn van de partijen mogelijk is. De rechtbank

beantwoordde deze vraag negatief en dit op grond van de overweging dat na

de tweede verschijning de rechtbank, overeenkomstig de artikelen 1298

juncto 1297 Ger.W., enkel nog kan nagaan of aan de wettelijke voorwaarden

naar vorm en inhoud is voldaan. In de annotaties bij voormeld vonnis wordt

echter deze streng formalistische oplossing bekritiseerd en stellen de auteurs,

weliswaar op grond van andere overwegingen, dat zolang de echtscheiding

niet is uitgesproken, elke partij op het echtscheidingsverzoek moet kunnen

terugkomen(1057).

Voordien had de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik in dezelfde zin als

volgt geoordeeld: ,,Bij verzoening van de echtgenoten na de tweede verschij-

ning doch voÂoÂr de uitspraak van het vonnis, dient de rechtbank hen akte te

(1054) Rb. Luik 30 maart 1999, J.L.M.B. 2000, 817; T.B.B.R. 2001, 307.

(1055) B.S. 27 juni 1997.

(1056) Antwerpen 24 april 1996, E.J. 1996, 150, noot S. MOSSELMANS.

(1057) Rb. Hasselt 4 november 1997, R.W. 1997-98, 1342, noot W. PINTENS; E.J. 1998, 95,

noot F. BUYSSENS.

1826 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn10000122&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn84350&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn90766&amp;origin=TPR


geven van het feit dat zij in gemeen akkoord afstand hebben gedaan van de

echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming.''(1058).

In een geval waarin nog voÂoÂr het definitief worden van het echtscheidings-

vonnis reeds een verzoekschrift werd neergelegd bij de vrederechter tot

afschaffing van de onderhoudsbijdragen voor de kinderen, was de Arrondis-

sementsrechtbank te Luik van mening dat de zaak moest verwezen worden

naar de rechtbank van eerste aanleg en zulks krachtens het beginsel van haar

algemene bevoegdheid, daar de partijen op geen enkel moment de hoog-

dringendheid hadden ingeroepen en artikel 1280 Ger.W. enkel van toepas-

sing is op de echtscheiding op grond van bepaalde feiten(1059).

Verder past het nog te verwijzen naar een vonnis van de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Dendermonde waarin wordt gesteld dat het beding dat de

procedurekosten van een echtscheiding door onderlinge toestemming ten

laste legt van de partij die ze stopzet, op zichzelf niet strijdig is met de

openbare orde(1060).

369. Overeenkomstig artikel 1289 Ger.W. dienen de echtgenoten samen en

in persoon te verschijnen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste

aanleg of voor de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt.

In uitzonderlijke omstandigheden kan deze bij gemotiveerde beschikking

vrijstelling verlenen van de persoonlijke verschijningen(1061). Zulks vormt

een uitzondering op de regel dat de vertegenwoordiging in principe onmoge-

lijk is in de gedingen die de staat van de personen betreffen.

Alhoewel er heel wat onduidelijkheid bestaat over de vereisten en vorm van

het verzoekschrift daartoe, bleef de gepubliceerde rechtspraak over deze

problematiek beperkt tot twee gevallen.

Daartegenover staat een overvloedige rechtsleer(1062).

In het eerste geval stond reeds bij de inleiding van het verzoekschrift tot

echtscheiding door onderlinge toestemming vast dat de man wegens beroeps-

redenen gedurende enkele maanden in het buitenland zou verblijven, waardoor

hij belet zou zijn om persoonlijk te verschijnen. Daartoe richtten beide echt-

genoten gezamenlijk een bijkomend verzoekschrift aan de voorzitter van de

rechtbank ten einde hem vrij te stellen van persoonlijke verschijning. Dit

verzoek werd gelet op deze uitzonderlijke omstandigheid ingewilligd(1063).

(1058) Rb. Luik 17 juli 1996, Div. Act. 2000, 12.

(1059) Arrondrb. Luik 23 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 1621.

(1060) Rb. Dendermonde 18 november 1993, R.W. 1994-95, 1409.

(1061) Artikel 1289bis Ger.W.

(1062) Zie B. VAN DER MEERSCH, ,,Vrijstelling van de persoonlijke verschijning bij echt-

scheiding door onderlinge toestemming'', (noot onder Voorz. Rb. Oudenaarde 7 november

1994), E.J. 1995, 53-55; F. LOGGHE, ,,Enkele verfijningen bij de vrijstelling van persoonlijke

verschijning tijdens een echtscheiding door onderlinge toestemming'', (noot onder Voorz. Rb.

Brugge 11 januari 2000), E.J. 2000, 146-148.

(1063) Voorz. Rb. Oudenaarde 7 november 1994, E.J. 1995, 53, noot B. VAN DER MEERSCH;

Div. Act. 1996, 93 noot B. VAN DER MEERSCH.
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In het tweede geval woonden en werkten beide echtgenoten in een vroeger

Oostblokland. Hier was de voorzitter van oordeel dat zij elk vrijstelling van

persoonlijke verschijning konden vragen, mits een afzonderlijk verzoek

waarin de volmachtdrager intuitu personae aangewezen diende te worden,

zodat een echtgenoot geen twee volmachtdragers(1064) kon mandate-

ren(1065).

C. DE GEVOLGEN

1. Wijzigingen van de overeenkomsten over de kinderen na echtscheiding

370. Na het definitief worden van de echtscheiding, bestaat er geen enkel

beletsel dat de ex-echtgenoten met wederzijdse toestemming hun overeen-

komsten zouden wijzigen (artikel 1134, tweede lid B.W.).

Ingevolge de Wet van 20 mei 1997(1066) is geen einde gekomen aan de

controverse die bestond tussen degenen die voorheen reeds van oordeel

waren dat elke wijziging van de overeenkomst inzake de kinderen de tussen-

komst vergde van de rechter en degenen die meenden, op grond van de

wilsautonomie, dat overeenkomsten na echtscheiding door onderlinge toe-

stemming rechtsgeldig waren voor zover zij maar de dwingende rechterlijke

regels aangaande het ouderlijk gezag en de ouderlijke plichten naleef-

den(1067).

Door de homologatie (artikel 1298 Ger.W.) maken de overeenkomsten m.b.t.

de kinderen voortaan integrerend deel uit van het echtscheidingsvonnis dat

door een nieuwe gerechtelijke beslissing moet worden gewijzigd, althans

volgens de verdedigers van de eerste stelling(1068).

Volgens deze eerste stelling moet de theorie van de rechterlijke bekrachti-

ging van wijzigingen na echtscheiding de voorkeur krijgen. Waartoe dienen

immers de inhoudelijke en opportuniteitscontrole van het openbaar minis-

terie en de rechter en de mogelijkheid tot het horen van het kind, indien men

aanvaardt dat de echtgenoten na echtscheiding een door de rechter voorge-

stelde en door hen, met het oog op het bekomen van de echtscheiding,

aanvaarde wijziging, zonder enige vorm van controle zou kunnen vervangen.

(1064) In casu twee advocaten van hetzelfde kantoor.

(1065) Voorz. Rb. Brugge 11 januari 2000, E.J. 2000, 145, noot F. LOGGHE.

(1066) B.S. 27 juni 1997.

(1067) E. VIEUJEAN, ,,Divorce par consentement mutuel. ReÂvision des conventions relatives

aux enfants.'', (noot onder Brussel 7 mei 1999), T.B.B.R. 2000, 290, deze auteur onderscheidt

nog een derde stelling t.w. deze die stelt dat de rechter alleen beslist en niet gebonden is door de

minnelijke afspraken van de ex-echtgenoten.

(1068) P. SENAEVE, ,,De aanpassing van de wet tot hervorming van de echtscheidingsproce-

dures. Commentaar op de Wet van 20 mei 1997'', o.c., 89; P. SENAEVE, Compendium van het

personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2000, 696, nr. 2007; W. PINTENS en F. BUYSSENS,

,,De echtscheiding door onderlinge toestemming'', in P. SENAEVE en W. PINTENS (eds.), De

hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, Antwerpen,

Maklu, 1994, 261, nr. 611 met de verwijzingen aldaar, en F. BUYSSENS, ,,Wijziging, na

echtscheiding door onderlinge toestemming, van de onderhoudsbijdragen voor de kinderen'',

R.W. 1997-98, 1065.
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Ook uit de invoering van artikel 387bis B.W. door de Wet van 13 april

1995(1069) moet afgeleid worden dat de contractuele vrijheid van de ex-

echtgenoten niet meer geldt.

Uiteraard belet niets dat zij m.b.t. hun kinderen minnelijk toch andere

afspraken maken en deze niet aan de rechter voorleggen. Deze afspraken

zullen evenwel enkel stand houden zolang ze vrijwillig worden nageleefd. In

geval van betwisting maken zij slechts een gewoon beoordelingselement uit

voor de rechter die hierdoor geenszins gebonden is. Bovendien mag niet uit

het oog worden verloren dat bij een louter minnelijke afwijking van een

gehomologeerde overeenkomst, de strafrechtelijke beteugeling(1070) i.v.m.

oorspronkelijke overeenkomst behouden blijft(1071).

Volgens de tweede stelling, o.m. verdedigd door J. Gerlo en J.L. Ren-

chon(1072), is een nieuwe homologatie niet nodig. Steun hiervoor wordt

gevonden in twee arresten van het Hof van Cassatie(1073), luidens welke

geen enkele wetsbepaling eraan in de weg staat dat ouders over hun respec-

tieve bijdrage in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en passende

opleiding een overeenkomst sluiten die afwijkt van de bijdrageregeling die

de voorzitter, rechtsprekend in kort geding, tijdens het echtscheidingsgeding

heeft vastgelegd, zulks voor zover die overeenkomst de rechtmatige belan-

gen van de kinderen niet miskent en voor de ouders of voor eÂeÂn van hen geen

ontheffing inhoudt van hun verplichting om de kinderen levensonderhoud,

opvoeding en passende opleiding te bezorgen.

Wanneer een wijziging van een gerechtelijke beslissing mogelijk is bij

loutere overeenkomst tussen partijen, moet dit ook mogelijk zijn voor de

wijziging van een Ð weze het gehomologeerde Ð overeenkomst. Als bij-

komend argument wordt o.m. aangehaald dat het formalisme en de kosten

van een nieuwe homologatie vele ouders ertoe zouden brengen om zeker niet

naar de rechter te stappen. Alsdan zouden er wellicht meer niet- dan wel

gehomologeerde overeenkomsten bestaan en zou de verleiding wel eens zeer

groot kunnen zijn om de gemaakte afspraken toch te negeren.

Ook in de rechtspraak woedt de controverse verder. In een arrest van 7 mei

1999 weigerde het Hof van Beroep te Brussel de homologatie van een

wijziging van de verblijfsregeling van een kind, dat met zijn vader in

Zwitserland zou gaan wonen. Het Hof oordeelde dat geen enkele wettelijke

(1069) B.S. 24 mei 1995.

(1070) Artikel 369bis Sw. inzake niet-vertoning van het kind en artikel 391bis Sw. inzake

familieverlating.

(1071) P. SENAEVE, ,,De aanpassing van de wet tot hervorming van de echtscheidingsproce-

dures'', E.J. 1997, 90, nr. 91.

(1072) J. GERLO, noot onder Cass. 16 januari 1997, R.W. 1997-98, 118; J. GERLO, ,,Kan een

door de rechter gehomologeerde overeenkomst gewijzigd worden zonder tussenkomst van de

rechter?'', (noot onder Brussel 1 december 1998), E.J. 1999, 68; J.L. RENCHON, ,,La loi du 20

mai 1997 reÂparatrice de la reÂforme des proceÂdures en divorce'', J.T. 1997, 760.

(1073) Cass. 8 mei 1992, R.W. 1992-93, 462, noot; Pas. 1992, I, 784; Arr. Cass. 1991-92, 836,

concl. Adv. Gen. J. DU JARDIN; Cass. 16 januari 1997, R.W. 1997-98, 117 noot J. GERLO; Pas.

1997, I, 80; Arr. Cass. 1997, 77.
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bepaling toelaat om de homologatie van de wijzigende afspraken te vra-

gen(1074).

2. De onderhoudsbijdragen voor de kinderen

371. Zie verder nr. 591-592.

3. De uitkering na echtscheiding tussen de ex-echtgenoten

372. Zie verder nr. 608-609.

4. De erkenning van een kind door een andere man dan de ex-echtgenoot

373. In antwoord op een prejudicieÈle vraag gesteld door de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Brussel(1075) zegt het Arbitragehof voor recht dat artikel

320, 4
o
B.W. de artikel 10 en 11 G.W. schendt, in zoverre het de echtschei-

ding door onderlinge toestemming niet vermeldt(1076).

Artikel 320, 4
o
B.W. bepaalt dat in geval een kind geboren is meer dan 300

dagen na de datum van de feitelijke scheiding wanneer de echtscheiding is

uitgesproken krachtens de artikel 229, 231 of 232 B.W., het met machtiging

van de rechtbank van eerste aanleg kan worden erkend door een andere man

dan de echtgenoot, voor zover er opzichtens laatstgenoemde geen bezit van

staat is.

V. Scheiding van tafel en bed

374. Door de Wet van 16 april 2000(1077) werd de termijn tot omzetting

van drie jaar teruggebracht op twee jaar.

Dit betekent dat bij een scheiding van tafel en bed op grond van fout, na twee

jaar scheiding van tafel en bed Ð te rekenen vanaf de overschrijving van het

vonnis in de registers van de Burgerlijke Stand Ð elke echtgenoot, ook de

oorspronkelijk schuldige, de omzetting ervan kan vragen in een echtschei-

ding (nieuw artikel 1309, eerste lid Ger.W.).

Bij een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming van minstens

twee jaar kunnen beide echtgenoten samen de omzetting ervan in echtschei-

ding vorderen (nieuw artikel 1310, eerste lid Ger.W.); in dat geval kan eÂeÂn

der echtgenoten niet afzonderlijk het initiatief nemen tot de omzetting in

echtscheiding. Evenwel staat niets er aan in de weg dat eÂeÂn der echtgenoten

die door onderlinge toestemming gescheiden is van tafel en bed, na twee jaar

(1074) Brussel 7 mei 1999, T.B.B.R. 2000, 289, noot E. VIEUJEAN; Rev. trim. dr. fam. 2000,

637, noot J. RENCHON; zie ook Brussel 1 december 1998, E.J. 1999, 66, noot J. GERLO en Vred.

Westerlo 17 september 1999, A.J.T. 2000-01, 509, beide uitspraken weliswaar m.b.t. de

wijziging van een onderhoudsbijdrage.

(1075) Vonnis van 9 juni 1999.

(1076) Arbitragehof nr. 61/2000, 25 mei 2000, B.S. 8 augustus 2000, 27232; J.T. 2000, 618,

R.W. 2000-2001, 620.

(1077) B.S. 19 mei 2000.
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feitelijke scheiding de echtscheiding vordert op grond van artikel 232, eerste

lid B.W.(1078). Evenmin staat niets eraan in de weg dat echtgenoten die door

onderlinge toestemming gescheiden zijn van tafel en bed, in plaats van na

twee jaar de omzetting ervan in echtscheiding te vragen, een nieuwe proce-

dure starten tot echtscheiding door onderlinge toestemming op grond van een

nieuwe voorafgaande overeenkomst(1079).

M.b.t. de bestaande controverse over de toelaatbaarheid van de echtscheiding

van tafel en bed op grond van feitelijke scheiding(1080) valt er nog de

uitspraak te noteren van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik waarin wordt

gesteld dat de scheiding van tafel en bed kan worden uitgesproken wegens

langdurige feitelijke scheiding omdat de parallel die door artikel 1305 Ger.W.

wordt vastgesteld tussen de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed niet

alleen geldig is in het geval van de procedures die zijn ingesteld op grond van

de artikelen 229 en 231 B.W., maar ook in het kader van de procedure die is

ingesteld op grond van artikel 232 van hetzelfde Wetboek. Krachtens artikel

306 B.W. wordt de scheiding van tafel en bed op grond van verlengde feitelijke

scheiding geacht tegen de eiser te zijn uitgesproken(1081).

Nopens de toepassing van artikel 1268 Ger.W. (aanvullende en tegenvor-

deringen)(1082) was de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi van

mening dat een tegenvordering tot echtscheiding kon worden gesteld via

conclusies genomen op tegenspraak in het kader van een hoofdvordering tot

scheiding van tafel en bed(1083).

AFDELING III

DE WETTELIJKE SAMENWONING

(Auteur: G. BAETEMAN)

I. Algemeen

375. De wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samen-

woning(1084) werd als Titel V bis van Boek III Ð artikel 1475-1479 B.W.

met ingang van 1 januari 2000 in voege gesteld door het K.B. van 14 decem-

ber 1999(1085).

Ondanks de plaats in het B.W. en ondanks de verklaringen tijdens de

parlementaire voorbereiding, is het toch zo dat in beperkte mate de staat

(1078) P. SENAEVE, ,,Echtscheiding op grond van twee jaar feitelijke scheiding. Commentaar

bij de Wet van 16 april 2000.'', E.J. 2000, 70-76.

(1079) Zie, voÂoÂr de Wet van 16 april 2000: Bergen 8 december 1998, T.B.B.R. 2000, 189.

(1080) Zie vorig overzicht, T.P.R. 1994, 2214-2215, nr. 296.

(1081) Rb. Luik 18 november 1997, J.L.M.B. 1998, 384, noot Y.-H. LELEU.

(1082) Aanvullende- en tegenvorderingen.

(1083) Rb. Charleroi 20 april 1998, T.B.B.R. 1998, 468.

(1084) B.S. 12 januari 1999.

(1085) B.S. 23 december 1999, tweede uitgave.
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van de persoon van de wettelijke samenwonenden geregeld wordt: de rege-

ling staat niet open voor gehuwden en voor reeds wettelijk samenwonenden

en degene die ze aanvaarden hebben bepaalde persoonlijke verplichtingen en

zien hun mogelijkheden om deel te nemen aan het rechtsverkeer door zekere

beperkingen beperkt. In Frankrijk werd een gelijkaardige regeling ingevoerd

door de wet van 15 november 1999 betreffende het ,,pacte civil de solida-

riteÂ''.

Enkele bibliografische gegevens:

Ð SENAEVE, P. en COENE, P., ,,De wet van 23 november 1998 tot invoering

van de wettelijke samenwoning'', E.J. 1998, 150-165.

Ð SENAEVE, P. en COENE, P., Geregistreerd partnerschap, Antwerpen,

Maklu 1998, 256 p.

Ð RENCHON, J.L., ,,Mariage, cohabitation leÂgale et union libre'', in Liber

Amicorum M.Th. Meulders-Klein, Brussel, Bruylant, 1998, 549-573.

Ð RENCHON, J.L. en TAINMONT, F. (ed.), Le couple non marieÂ aÁ la lumieÁre de

la cohabitation leÂgale, Louvain-la-Neuve, Bruylant, Academia, 2000, 343 p.

Ð P. BAURAIN, ,,La cohabitation leÂgale: miracle ou miracle leÂgislatif?'',

Rev.not.b. 1998, 618-627.

Ð VON FRENCKELL, E., ,,Les nouvelles compeÂtences du juge de paix dans le

cadre de la loi du 23 novembre 1998'', T. Vred. 1999, 367-376.

Ð COQUELET, C., LELEU, Y.H. en VON FRENCKELL, E., La loi du 23 no-

vembre 1998 instauront la cohabitation leÂgale, Chronique aÁ l'usage du

notariat. Vol. XXIX, 25 mars 1999, Brussel, Larcier, p. 131-188 en

dezelfde CHP. Vol XXXIII, 1999, p. 24-90.

Ð Omzendbrief van 1 december 1999 betreffende de wettelijke samenwo-

ning (B.S. 7 december 1999).

Ð S. BRAT, ,,Le nouveau reÂgime de la cohabitation leÂgale: modeÁle revu et

corrigeÂ'', Div. Act. 1998, 121-125.

Ð CASMAN, H., ,,Enkele aspecten van vermogensrechtelijke overeenkom-

sten tussen samenwonenden sedert de wet van 23 november 1993'', in

Verslagboek van de XXVIste postuniversitaire cyclus W. Delva, Antwer-

pen, Kluwer, 1999-2000, 205-268.

Ð DANNOY, N. en TAINMONT, F., ,,Concours de la loi du 23 novembre 1998

instauront la cohabitation leÂgale'', R.R.D. 1999, 272.

Ð D. DE SCHUTTER en A. WEYENBERGH, ,,La cohabitation leÂgale. Une eÂtape

dans la reconnaissance des unions entre personnes du meÃme sexe'', J.T.

2000, 93-106.

II. Begripsomschrijving

376. De wettelijke samenwoning is een privaatrechtelijke rechtsregeling die

een wettelijk vastgestelde rechtsbescherming instelt voor een al dan niet op

seksualiteit gesteunde samenlevingsrelatie tussen twee personen van het-
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zelfde of van verschillend geslacht mits een schriftelijk vastgestelde verkla-

ring(1086).

1. De wettelijke samenwoning is niet alleen een registratie van het samen-

leven van twee personen. De wettelijke inhoud van die samenlevingsvorm

wordt geregeld. Ze verschilt aldus ook van het concubinaat.

2. De toestand van samenleven is beperkt tot twee personen die de wettelijke

verklaring van artikel 1476 B.W. afleggen. De samenlevingsvorm is

seksueel neutraal en staat open voor nauwe verwanten en aanverwanten:

hij staat open voor de man-vrouwrelatie, voor de man-manrelatie en voor

een vrouw-vrouwrelatie(1087). De betrokkenen mogen wel niet verbon-

den zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning.

3. Tussen de wettelijke samenwonenden ontstaat geen bestendige levens-

lang gewilde leefgemeenschap: er is enkel een juridische band, die een

aantal rechten en verplichtingen en gevolgen doet ontstaan en op elk

ogenblik, zonder motivering en zonder opzegtermijn kan aan de wette-

lijke samenwoning een einde gemaakt worden.

III. Grondvereisten

377. 1. De beide partners moeten in leven zijn op het ogenblik van het

aangaan van de wettelijke samenwoning.

2. Het geslacht van de wettelijke samenwonenden speelt geen rol(1088).

3. Om een verklaring van wettelijke samenwoning te kunnen afleggen

moeten beide partners, luidens artikel 1475 § 2 B.W. bekwaam zijn om

contracten aan te gaan overeenkomstig de artikelen 1123 en 1124 B.W.

Dat heeft tot gevolg dat al dan niet ontvoogde minderjarigen, minderjari-

gen in staat van verlengde minderjarigheid, de gerechtelijk en wettelijk

ontzette personen geen verklaring mogen afleggen, maar wel de personen

onder gerechtelijke raadsman naar en de personen onder voorlopige

bewind behoudens dan voor de overeenkomst verbonden aan de wettelijke

samenwoning waarvan sprake in artikel 1478, vierde lid B.W.(1089).

4. Om een wettelijke samenwoning te kunnen aangaan mogen betrokkenen

niet gehuwd zijn of verbonden zijn door een andere wettelijke samenwo-

ning. Wettelijk samenwonenden mogen samen in het huwelijk treden of,

na echtscheiding, een samenwoning aangaan.

5. Er zijn geen bloed- of aanverwantschapsbeletselen.

6. De wettelijke samenwoning is geconcipieerd als een vermogensrechtelijk

contract. De toestemming van beide partijen is vereist, zo o.m. de bewuste

wil en terzake is de algemene theorie van de wilsgebreken toepasselijk.

(1086) Vgl. P. SENAEVE, Compendium, 5
o
Dr., o.c., 520, nr. 1510-4.

(1087) P. SENAEVE, Compendium, 5
o
Dr., 520-521, nr. 1510-6 en 1580-8.

(1088) Zie hiervoor nr. 376.

(1089) Zie Y.H. LELEU, Formation permanente, o.c., 45, nr. 12.
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De minderjarigen en andere handelingsonbekwamen kunnen niet door

hun wettelijke vertegenwoordiger optreden (ouders, voogd, curator): het

persoonsrechtelijk karakter van de wettelijke samenwoning sluit zulks uit.

IV. Vormvereisten

378. 1. De verklaring van samenwoning.

De wettelijke samenwoning wordt luidens artikel 1476 § 1 B.W. aange-

gaan door een verklaring daartoe af te leggen door middel van een

geschrift dat tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar

van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

2. Inhoud van de geschreven verklaring.

Die verklaring van samenwoning bevat volgende gegevens:

a. de datum van de verklaring

b. de eenzelvigheidsgegevens van beide partijen en hun handtekening

c. de gemeenschappelijke woonplaats

d. de vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te

wonen

e. de vermelding dat ze kennis genomen hebben van de inhoud van de

artikelen 1475 t.e.m. 1479 B.W.

f. de vermelding in voorkomend geval dat ze een notarieÈle overeenkomst

hebben gesloten m.b.t. hun goederen zoals omschreven in artikel 1478,

vierde lid B.W.

3. De registratie van de overeenkomst.

De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of beide partijen voldoen

aan de wettelijke vereisten m.b.t. de wettelijke samenwoning en maakt

daarvan, in voorkomend geval, vermelding in het bevolkingsregister

(artikel 1476 § 1, derde lid B.W.). Er is dus geen verschijning voor de

ambtenaar van de burgerlijke stand en evenmin is er aanleiding tot het

verlijden van een akte van de burgerlijke stand. De wettelijke samenwo-

ning ontstaat op het ogenblik van het in ontvangstnemen van de verkla-

ring van partijen door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

4. In geval van weigering van ontvangstneming, moet de ambtenaar een

gemotiveerde beslissing nemen die partijen dan aan de rechtbank van

eerste aanleg kunnen voorleggen.

5. Overeenkomstig artikel 4, eerste lid K.B. 16 juli 1992 betreffende het

verkrijgen van informatie uit het bevolkingsregister, kan het gegeven van

de wettelijke samenwoning vermeld worden op de uittreksels uit het

bevolkingsregister(1090).

(1090) P. SENAEVE, Compendium, 5
o
Dr., o.c., 543, nr. 1560-6.
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V. Civielrechtelijke gevolgen van de samenwoning

A. DE PRIMAIRE SAMENLEVINGSREGELS

379. Luidens artikel 1477 B.W. zijn door het enkel feit van de wettelijke

samenwoning op die samenwonenden enkele regels van het primair stelsel

tussen gehuwden ook op hen toepasselijk nl.

a. die m.b.t. de bescherming van de zgn. gezinswoning (artikel 215 B.W.) in

het algemeen en ook in geval afwezigheid, onbekwaamverklaring en

onmogelijkheid van wilsuiting (artikel 220 § 1 B.W.) en de daarmee

samenhangende sanctie; (artikel 224 § 1, 1 B.W.).

b. die m.b.t. de lasten van het samenleven naar evenredigheid van hun

mogelijkheden

c. die m.b.t. de hoofdelijke verbondenheid voor de schulden ten behoeve van

het samenleven en van de opvoeding van de kinderen(1091).

Het zijn regels van dwingend recht, die eenvormig gelden en waarvan niet

mag afgeweken worden.

B. DE ALGEMENE VERMOGENSRECHTELIJKE BASISREGELS (ARTIKEL 1418 B.W.)

380. In algemene regel behouden de samenwonenden elk de goederen waar-

van zij de eigendom kunnen bewijzen. Zij ontvangen elk de inkomsten van

die goederen en opbrengsten uit arbeid (artikel 1478, eerste lid B.W.). De

goederen waarvan geen van de wettelijke samenwonenden de eigendom kan

bewijzen en de inkomsten daarvan worden geacht in onverdeeldheid te

zijn(1092).

C. HET VERMOEDEN VAN SCHENKING

381. Artikel 1478, derde lid B.W. stelt een bijzonder vermoeden van schen-

king in dat luidt a.v.:

,,Indien de overlevende wettelijk samenwonende een erfgenaam is van de

vooroverledene, wordt de hiervoor sub. 2 bedoelde onverdeeldheid t.a.v. de

erfgenamen met voorbehouden erfdeel als een schenking beschouwd, be-

houdens tegenbewijs.''

Bij deze wettelijke samenwoning Ð b.v. tussen ascendenten en descenden-

ten Ð gaat de wetgever ervan uit dat door de alsdan bestaande onverdeeld-

heid van roerende goederen een risico ontstaat van onrechtmatige overdracht

van de vooroverledene naar de overlevende ten nadele van diens erfgena-

men: door ze te beschouwen als een schenking wordt de reserve beschermd,

want ze zal verminderd worden indien ze het beschikbaar gedeelte over-

(1091) Zie ter vgl. H. LELEU, ,,Le meÂnage apparent des eÂpoux seÂpareÂs'', noot onder Cass.

15 oktober 1999, R.C.J.B. 2001, 73-102.

(1092) Artikel 1478, tweede lid B.W. Over de draagwijdte van dit wettelijk vermoeden zie

C. COQUELET, Y. H. LELEU en E. VON FRENCKELL, o.c., C.H.P., 68-72, nr. 75-78.
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schrijdt. Vraag is ook of de toepassing van de regel beperkt is tot de wettige

erfgenamen, zodat de testamentaire erfgenamen, de bijzondere legatarissen

en de contractuele erfstellingen uitgesloten zijn(1093).

D. BIJZONDEREAFWIJKENDEOVEREENKOMSTEN (ARTIKEL 1478, VIERDELID B.W.)

382. Luidens artikel 1478, vierde lid B.W. regelen de samenwonenden voorts

hun wettelijke samenwoning naar goeddunken door middel van een overeen-

komst, voor zover deze geen beding bevat dat strijdig is met artikel 1477 (de

primaire samenlevingsregels (supra nr. 379)), met de openbare orde en de

goede zeden noch met de regels m.b.t. het ouderlijk gezag en de voogdij, noch

met de regels die de wettelijke orde van de erfopvolging bepalen.

1. De vormvoorwaarden

383. 1
o
Die overeenkomst wordt in authentieke vorm verleden voor de

notaris en wordt vermeld in het bevolkingsregister.

Die authentieke vorm bevestigt het uitvoerbaar karakter van de welom-

schreven bepalingen. De inhoud is niet tegenstelbaar aan derden, wel de

datum ervan. De vermelding van de overeenkomst tot vermogensregeling

in de bevolkingsregisters betreft de overeenkomsten gesloten tijdens de

samenwoning; deze die gesloten werd voorafgaandelijk tot de aangifte

van de oorspronkelijke verklaring van samenwoning wordt aldaar ver-

meld (artikel 1476 § 1, 6
o
B.W.)

2
o
De vermogensrechtelijke overeenkomst aansluitend op de wettelijke

samenwoning kan te allen tijde gewijzigd worden, en die wordt ook

vermeld in de bevolkingsregisters, maar een randmelding of een bijwer-

king van de oorspronkelijke basisovereenkomst of vervanging daarvan

zijn niet voorzien.

2. De wilsautonomie

384. De wilsautonomie van de wettelijk samenwonenden wordt luidens

artikel 1478, vierde lid B.W. alleen beperkt door de zeer algemene grenzen

die zijn het primair stelsel, de openbare en de goede zeden, de regels

betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij en de regels betreffende de

wettelijke orde van de erfopvolging (vgl. de artikelen 1387-1388 B.W. m.b.t.

het huwelijkscontract).

Ook van de basisregeling van de scheiding van de patrimonia en van het

wettelijk vermoeden van mede-eigendom kunnen de samenwonenden afwij-

ken. Conventioneel kunnen de wettelijk samenwonenden tussen hen een

gemeenschappelijk vermogen uitbouwen zij het dat zij de samenstelling en

de bewijsregeling moeten vaststellen, zoals ook de regels omtrent het bestuur

(1093) Zie in bevestigende zin: P. SENAEVE en E. COENE, o.c., 157, nr. 24; C. COQUELET,

Y.H. LELEU en E. VON FRENCKELL, o.c., CHP, 72-73, nr. 79-83.
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en verdeling, ten deze met dien verstande dat de wettelijke reserve en het

verbod van overeenkomsten over een niet-opengevallen nalatenschap in acht

genomen worden.

3. Tegenstelbaarheid aan derden

385. In de regel zijn deze overeenkomsten niet tegenstelbaar aan derden: de

beperkte bekendmaking in de bevolkingsregisters, waarvan de toegankelijk-

heid dan nog wettelijk beperkt is, kan hoogstens het bestaan van de overeen-

komst met vaste datum en de aanwijzing van de instrumenterende notaris

bewijzen.

VI. De dringende voorlopige maatregelen

A. ALGEMEEN

386. Alleen in het geval dat de verstandhouding tussen de samenwonenden

ernstig verstoord is Ð andere persoonlijke verplichtingen zijn er niet Ð

beveelt de vrederechter, op verzoek van eÂeÂn van de partijen de dringende en

voorlopige maatregelen betreffende:

a. het betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats. Deze zeer alge-

mene omschrijving laat de vrederechter toe een regeling te treffen, onge-

acht het wettelijk toebehoren van het goed Ð onverdeelde eigendom of

privatief eigendomsrecht(1094). Zulks geldt ook t.a.v. een gehuurd goed,

ongeacht wie van de samenwonenden titularis van het gehuurde goed

is(1095).

b. de persoon en de goederen van de wettelijke samenwonenden. Omtrent de

persoon zijn geen bepaalde maatregelen te onderkennen. Wat de goederen

betreft kan de vrederechter bewarende maatregelen vaststellen, zoals

verplaatsings- en vervreemdingsverboden, maatregelen van voorlopig

gebruik en genot. Ze kunnen de onverdeelde goederen en de eigen

goederen van de samenwonenden betreffen.

c. de persoon en de goederen van de kinderen. De betrokken kinderen zijn

die waarvan de samenwonenden de ouders zijn. De maatregelen kunnen

de uitoefening van het ouderlijk gezag betreffen, de huisvesting en de

bewaring van de kinderen, de persoonlijke omgang met de kinderen en de

onderhoudsbijdrage.

d. de wettelijke en contractuele verplichtingen van de beide samenwonen-

den. Met de wettelijke verplichtingen wordt bedoeld dat de vrederechter

op grond van de verplichtingen van artikel 1477 § 3 B.W. de bijdrage in de

lasten van de samenleving naar evenredigheid van de mogelijkheden een

tijdelijke onderhoudsbijdrage kan opleggen.

(1094) Y.H. LELEU, o.c., 81-82, nr. 103-104 contra P. SENAEVE, Compendium, 5
o
dr., 606,

nr. 1725-2.

(1095) Y.H. LELEU, o.c., 82, nr. 104.
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De contractuele verplichtingen waarin de vrederechter kan tussenkomen, zijn

deze die volgen uit de overeenkomst die samenwonenden luidens artikel

1478, vierde lid B.W. kunnen afsluiten.

B. GELDINGSDUUR

387. a. Luidens artikel 1479, tweede lid B.W. moet de vrederechter uit-

drukkelijk de geldingsduur bepalen van de maatregelen die hij oplegt. Er

wordt geen maximumduur voor de maatregelen opgelegd, maar ze ver-

vallen hoe dan ook op de dag dat de wettelijke samenwoning wordt

ontbonden op welke grond ook(1096).

b. Luidens artikel 1479, derde lid B.W. kan ook na het beeÈindigen van de

wettelijke samenwoning maar dan wel uiterlijk tot drie maanden na die

beeÈindiging ervan, een vordering tot het nemen van voorlopige dringende

maatregelen ingesteld worden die dan wel ingevolge de ontbinding van de

samenwoning gerechtvaardigd zijn. Ook hier bepaalt de vrederechter

uitdrukkelijk de geldingsduur, die niet langer dan een jaar mag bedragen.

Hier is er betwisting omtrent de mogelijkheid al dan niet een onderhouds-

bijdrage na de ontbinding toe te staan(1097).

c. Bij gewijzigde omstandigheden kan de vrederechter op vraag van de ene

of de andere samenwonende de uitgevaardigde maatregelen wijzigen of

opheffen.

C. DE PROCESREGELS

388. Luidens artikel 1479, vierde lid B.W. beslist de vrederechter overeen-

komstig de bepalingen van de artikelen 1253ter tot 1253octies Ger.W. die

betrekking hebben op de vorderingen van echtgenoten betreffende hun

wederzijdse rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel.

VII. De ontbinding van de wettelijke samenwoning

A. DE GRONDEN VAN ONTBINDING

389. Luidens artikel 1476 § 2 B.W. houdt de wettelijke samenwoning op:

1
o
wanneer eÂeÂn van de partijen in het huwelijk treedt.

2
o
wanneer eÂeÂn van de partijen overlijdt.

In de beide gevallen is de wettelijke samenwoning van rechtswege

ontbonden zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld.

3
o
door het afleggen van een gezamenlijke verklaring door beide partners,

die in onderlinge overeenstemming wordt overhandigd aan de ambtenaar

(1096) Zie verder nr. 389.

(1097) Positief: Y.H. LELEU, o.c., 88, nr. 119; negatief: P. SENAEVE, Compendium, 5
o
dr., 610,

nr. 1731-2.
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van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van beide

partijen, of indien de partijen geen woonplaats hebben in dezelfde ge-

meente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van

eÂeÂn van hen. Deze laatste geeft dan kennis van de beeÈindiging binnen de

acht dagen bij aangetekende brief aan de ambtenaar van de burgerlijke

stand van de gemeente van de woonplaats van de andere partij.

4
o
door een eenzijdige verklaring van de ene of de andere partij, die wordt

overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

van de woonplaats van de beide partijen of, indien de partijen geen

woonplaats hebben in dezelfde gemeente aan de ambtenaar van de

burgerlijke stand van de gemeente van de partij die de verklaring aflegt.

Deze ambtenaar van de burgerlijke stand betekent dan binnen de acht

dagen de beeÈindiging bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de andere

partij; in voorkomend geval geeft hij er kennis van bij aangetekende

brief en binnen dezelfde termijn aan de ambtenaar van de burgerlijke

stand van de gemeente van de woonplaats van de andere partij.

De kosten van de betekening en de kennisgeving worden betaald door zij die

de verklaring afleggen (artikel 1476 § 2, vijfde lid B.W.).

B. DE INHOUD VAN DE GEZAMENLIJKE EN EENZIJDIGE VERKLARINGEN

390. De schriftelijke verklaring die aan de bevoegde ambtenaar van de

burgerlijke stand tegen ontvangbewijs wordt overhandigd bevat volgende

gegevens (artikel 1476 § 2, tweede lid B.W.):

a. de datum van de verklaring.

b. de naam, voornamen, de plaats en de datum van geboorte van beide

partijen.

c. de handtekening van beide partijen of van de partij die de verklaring

aflegt.

d. de woonplaats van beide partijen.

e. de vermelding van de wil van beide partijen de wettelijke samenwoning te

beeÈindigen.

Voldoet de verklaring niet aan de wettelijke vereisten, dan moet de ambte-

naar van de burgerlijke stand weigeren ze in ontvangst te nemen. De verkla-

ring moet hoe dan ook niet gemotiveerd worden. Van de gezamenlijke of

eenzijdige verklaring wordt melding gemaakt in het bevolkingsregister

(artikel 1476 § 2, zesde lid B.W.).

C. DE GEVOLGEN

391. a. De wettelijke samenwoning wordt ontbonden naargelang van het

geval, op de dag van het overlijden, van het huwelijk of van de inont-

vangstneming van de verklaring van ontbinding door de ambtenaar van de

burgerlijke stand.
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b. In de regel is er geen aanleiding tot enige uitkering na de ontbinding,

tenzij bij wege van een tijdelijke maatregel te nemen door de vrederechter

op grond van de bijdrageverplichting(1098).

c. Het ligt in de mogelijkheden dat op grond van een bewezen fout schade-

vergoeding met toepassing van artikel 1382 B.W. toegekend kan wor-

den(1099).

VIII. Een beoordeling

392. De regeling van de wettelijke samenwoning door de pas op 1 januari

2000 in werking getreden wet van 23 november 1998 is een onvoldragen

regeling door haar plaats, door haar inhoud en door haar draagwijdte.

De wetgever stelt de zaken voor alsof het alleen over een vermogensrechte-

lijke regeling gaat terwijl eigenlijk toch voor een aantal personen persoons-

rechtelijke regels uitgevaardigd worden. De doelgroep van de wet is wel

heterogeen, ze kan dienen voor hetero-seksuele samenlevenden en ook wel

voor homoseksuelen en lesbische partners. De uitgedachte verklaring over-

gelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en ingeschreven in de

bevolkingregisters wil wel de stabiele samenwoning bevestigen maar wil niet

een plechtige vormelijke akte zijn. Enkele samenwoningsaspecten worden

geregeld Ð de bescherming van de gezinswoning, de bijdrage in de lasten

van de samenleving en ook de samenwoningsschulden Ð de rest van de

vermogensrechtelijke gevolgen kunnen conventioneel vastgelegd worden.

Aan dit alles kan eenzijdig, zonder redengeving of in onderling overleg een

einde gesteld worden, zonder enige gestructureerde gevolgenregeling. Af-

stamming, ouderlijk gezag, erfrecht of bezorging voor de toekomst na

overlijden of na samenwoningbeeÈindiging, die onderwerpen die dan precies

de betrokkenen bij ander samenlevingsvormen dan het huwelijk interesseren,

blijven buiten alle wettelijke regeling(1100).

AFDELING IV

HET CONCUBINAAT

(Auteur: G. BAETEMAN)

I. Algemeen

393. Het concubinaat is een precaire, niet-blijvende samenlevingsvereni-

ging, tussen twee personen van verschillend geslacht, die ongehuwd zijn en

niet wettelijk samenwonend zijn, waarvan de modaliteiten en gevolgen niet

door de wet geregeld zijn.

(1098) Zie hiervoor nr. 386-387 en P. SENAEVE, Compendium, 5
o
uitg., o.c., 710, nr. 2059,5.

(1099) C. COQUELET, o.c., CHP, 51, nr. 31.

(1100) Zie: E. DE KEZEL, ,,De wet tot invoering van de wettelijke samenwoning: een maat

voor niets?'', A.J.T. 1999-2000, 129-139.
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T.a.v. de gevolgen wordt een onderscheid gemaakt tussen het eenvoudige

concubinaat en het overspelige concubinaat, dit laatste zijnde een tweerelatie

van wie minstens eÂeÂn gehuwd is met een derde.

Het eenvoudige concubinaat wordt nu algemeen niet meer aangezien als

strijdig met de openbare orde en de goede zeden.

Het overspelige concubinaat wordt principieel anders bekeken, omdat min-

stens een deelgenoot zich in een situatie bevindt die strijdig is met een

verplichting van openbare orde, de getrouwheid. Het Hof van Cassatie heeft

echter in de arresten van 1 februari 1989(1101) en van 15 februari

1990(1102) de relatieve onrechtmatigheid van het overspelig concubinaat

aanvaard: alleen de andere echtgenoot Ð en dan nog enkel voor zover hij

zich beledigd kan voelen Ð kan zich in rechte op het ongeoorloofd karakter

beroepen met uitsluiting van alle anderen o.m. van de aansprakelijke voor het

overlijden, de erfgenamen van de overspelige, de andere concubant,

enz.(1103).

Uit deze veranderde opvatting en mede door het feitelijk gegeven van het

bestaan en duur van de samenleving worden Ð ook al is er geen wettelijke

bijzondere regeling daaromtrent Ð toch de rechtsverhoudingen tussen de

concubanten onderling en deze tegenover derden daardoor beõÈnvloed.

Een volledig overzicht daaromtrent is te vinden in het ,,Overzicht van

rechtspraak (1990-1999) Vermogensrechtelijke aspecten inzake concubi-

naat'' van S. Vanoppen en V. Gruffens(1104). Zie ook nog A. HEYVAERT,

,,Gehuwd? Oh ja, inderdaad die wonen samen. De vervanging van het

huwelijk door samenwoning als scharnier van het gezinsrecht'', in Liber

Amicorum R. Dillemans, Antwerpen, Story 1997, Deel I, nr. 34, 183.

II. Persoonlijke verplichtingen

394. Geen van de persoonsrechtelijke verplichtingen van gehuwden Ð

samenwoning, getrouwheid of hulp Ð gelden voor concubanten. Er bestaat

tussen partijen geen enkele verplichting tot hulp of tot betaling van een

bijdrage in de lasten van het feitelijk gezin(1105).

Wel kunnen de deelgenoten conventioneel een regeling treffen m.b.t. hun

bijdrage in de lasten van hun samenleving en dat voor de duur ervan, zonder

dat daaromtrent een minimumduur kan bepaald worden of een opzegtermijn

kan vastgesteld worden(1106).

(1101) Arr. Cass. 1988-89, 654, Pas. 1989, I, 582, concl. adv.gen. R. DECLERCQ.

(1102) Arr. Cass. 1989-90, 776; Pas. 1990, I, 694.

(1103) P. SENAEVE, Compendium, 5
o
Dr., o.c., 716-717, nr. 2066-2068.

(1104) E.J. 2000, 38-52.

(1105) Mons 6 oktober 1994, J.T. 1995, 300.

(1106) P. SENAEVE, Compendium, 5
o
dr., o.c., 723, nr. 2060.
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Zo zal een persoonlijke tekortkoming geen rol spelen bij het ,,tijdelijk

toekennen van het genot van een onverdeeld goed in afwachting van de

verdere afwikkeling van de uit onverdeeldheidtreding''(1107).

III. De vermogensrechtelijke verhoudingen

395. Tussen concubanten ontstaat geen feitelijke vennootschap. Het Hof van

Beroep van Mons stelde in zijn arrest van 22 mei 1995(1108) dat personen

die een huishouding vormen, daarom niet meteen zich samen willen ver-

binden. Zij kunnen wel een vennootschap vormen indien zij daartoe van hun

bepaalde wil doen blijken en verder alle voorwaarden vervuld zijn met name

de affectio societatis, wederzijdse inbrengen en de wil om winst en verlies te

delen. Zo vormen een vrouw, die zelf een herberg uitbaat en haar samen-

wonende partner, geen vennootschap die het de electriciteitsmaatschappij

Electrabel zou mogelijk maken hen beiden aan te spreken als feitelijke

vennoten.

Er is ook geen feitelijk huwelijksvermogensstelsel. Principieel behoudt elke

concubant de uitsluitende eigendom van de goederen die hij bezit bij het

begin van de samenleving en van deze die hij gedurende de duurtijd ervan

verkrijgt: er is en blijft afscheiding van de vermogens. De goederen die

gezamenlijk verkregen worden behoren de deelgenoten in onverdeeldheid

toe. Degene die stelt dat hij de uitsluitende eigenaar van een goed is, moet

zulks bewijzen.

396. In een arrest van 10 september 1996(1109) stelt het Hof van Beroep van

Gent dat een wagen onverdeelde eigendom is van twee concubanten ook al

had de man oorspronkelijk een persoonlijke wagen, omdat die daarna ver-

vangen werd door de aankoop van een nieuwe ingevolge een bestelling op

beider naam en door een betaling van een belangrijk deel door de vrouw van

haar rekening en geõÈmmatriculeerd en verzekerd werd op naam van de

vrouw. J. Kokelenberg ontleedt in zijn nota de stelling dat dergelijke vrij-

willige onverdeeldheden van goederen bestemd voor de samenleving kunnen

tot stand gebracht worden en dat de verdeling ervan niet mag gevorderd

worden dan wanneer de overeenkomst daaromtrent zulks toelaat of wanneer

de doelstelling ervan verwezenlijkt is.

Een titel is niet meer dan een eigendomsaanwijzing, waarvan de inhoud kan

weerlegd worden door de feitelijke omstandigheden, zo een aankoopfac-

tuur(1110).

Het dubbelzinnig bezit dat de toepassing van artikel 2279 B.W. in de weg

staat kan tussen ongehuwd samenwonenden vanzelfsprekend aangevoerd

(1107) Rb. Luik 21 maart 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 278.

(1108) J.T. 1996, 29.

(1109) T.B.B.R. 1997, 311, noot J. KOKELENBERG, ibid. 238-258.

(1110) Brussel 5 mei 1999, E.J. 2000, 58, noot.
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worden. Dat gebeurde in de zaak waarin het Hof van Beroep van Brussel de

eigendomsaanspraken afwees van een concubante die beweerde erfgenaam

te zijn geworden van vijf kasbons onderschreven door haar inmiddels over-

leden partner(1111). Het bezit werd daarentegen niet ondubbelzinnig geacht

door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel nu twee lampen waarvan de

eigendom tussen ex-concubanten betwist werd in het bezit van een van hen

waren gebleven na het beeÈindigen van de samenleving en geen ander

gegeven tegen het eigendomsvermoeden werd aangevoerd(1112).

397. Het toebehoren van goederen wordt in de regel bewezen door eigen-

domsaanwijzingenÐ titels en bezit Ð maar verder nog stelt zich de vraag in

hoeverre de herkomst van gelden, gebruikt voor de aanschaf van goederen en

aangetoond door rekeninguittreksels en andere betalingsbewijzen, daarvoor

in aanmerking komen. In navolging van de overwegende rechtsleer(1113)

neemt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren in haar vonnis van

13 februari 1997(1114) aan dat daarmee geen rekening dient gehouden te

worden. Het kan niet dat de herkomst van de gelden totaal betekenisloos zou

zijn en dat de bewijsvoering daaromtrent enkel een louter obligatoir karakter

heeft, maar dat er een zakenrechtelijke doorwerking Ð met ,,eigendoms-

resultante'' kan zijn, alleszins tussen concubanten(1115).

In die richting gaat duidelijk het voormelde arrest van het Hof van Beroep

van Brussel van 5 mei 1999(1116).

Het hiervoor reeds vermelde vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg van

van 31 oktober 1996(1117) trad ook, al is het impliciet, die stelling bij.

Wanneer de concubanten gezamenlijk een onroerend goed aankopen, geldt

de op het hypotheekkantoor geregistreerde titel. Wanneer de man omdat hij

persoonlijke schulden had zijn aandeel inmiddels overgedragen heeft aan de

vrouw, dan kunnen zijn schuldeisers deze overdracht bij wege van een

pauliaanse vordering bestrijden(1118).

(1111) Brussel 17 juni 1996, A.J.T. 1997-98, 456.

(1112) Rb. Brussel 31 oktober 1996, J.L.M.B. 1997, 1044.

(1113) O.m. R.P.D.B. Compl. VIIII, V
o
,,Le meÂnage de fait'', Brussel, Bruylant, 1995, 436,

nr. 429.

(1114) E.J. 1998, 142, noot D. VAN GRUDERBEECK.

(1115) A. HEYVAERT, ,,Civielrechtelijke aspecten van gezinnen zonder huwelijk'', T.P.R.

1985, 42-44, nr. 39-41; E. DIRIX, ,,De vermogensrechtelijke aspecten van het concubinaat'',

in P. SENAEVE (ed.), Concubinaat: de buitenhuwelijkse tweerelatie, Leuven, Acco, 1992, 213-

214, nr. 349.

(1116) Zie supra nr. 396, E.J. 2000, 58, noot.

(1117) J.L.M.B. 1997, 1044.

(1118) Rb. Luik 27 januari 1997, Rev.not.b. 1997, 337.
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IV. Overeenkomsten en regelingen tussen concubanten

A. ALGEMEEN

398. Algemeen wordt aanvaard dat concubanten rechtsgeldig met elkaar

overeenkomsten kunnen sluiten. Het concubinaat kan als dusdanig niet

leiden tot de nietigheid van dergelijke overeenkomsten, behoudens dan

indien bewezen wordt dat eÂeÂn van de doorslaggevende motieven erin bestaat

seksuele betrekkingen te doen ontstaan, in stand te houden of te vergoe-

den(1119).

Concubanten kunnen een globaal samenlevingscontract sluiten m.b.t. diverse

aspecten van hun vermogensrechtelijke en alimentaire verhoudingen, die dan

wel niet strijdig mogen zijn met dwingende rechtsregels zoals het verbod te

beschikken over een niet-opengevallen nalatenschap, het ouderlijk gezag, enz.

Daardoor kunnen dan verbintenissen tussen hen ontstaan of daarmee wordt

de bewijsfunctie vervult.

Door het K.B. van 12 juni 1996, gewijzigd door het K.B. van 5 september

1996, wordt het K.B. van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die in

het bevolkingsregister en in het vreemdelingenregister opgenomen wordt,

aangevuld met een bepaling luidens welke elke meerderjarige die niet aan

een huwelijksvermogensstelsel is onderworpen een verklaring kan afleggen

aan de ambtenaar van burgerlijke stand m.b.t. het bestaan van een vermo-

gensrechtelijk contract en zulks met aanduiding van de notaris die de akte

heeft opgesteld. Derden kunnen een uittreksel of een getuigschrift bekomen

betreffende het bestaan van zo'n vermogensrechtelijk contract.

B. DE BIJDRAGE IN DE HUISHOUDSCHULDEN

399. De schuldeisers van een van de concubanten kunnen in beginsel de

andere niet aanspreken tot betaling van schulden die als huishoudelijke

schulden aangemerkt worden. Wel zouden ze beroep kunnen doen op de

vertrouwensleer, indien de concubanten zich hebben voorgedaan als een

gehuwd of samenlevend paar of indien zij daaromtrent onoverkomelijk

gedwaald hebben.

Na beeÈindiging van de samenleving wordt de vordering tot betaling lastens

de andere concubinant om zijn aandeel in de huishoudingskosten te betalen

in de regel afgewezen(1120). Het is wel normaal dat bij ontstentenis van

uitdrukkelijke overeenkomst m.b.t. huishoudingskosten, er een feitelijke

regeling daaromtrent geldt, maar de concubanten worden geacht hun bij-

drage dag voor dag te hebben geleverd en bij het einde is er geen aanleiding

tot een herstel van een mogelijk onevenwicht(1121).

(1119) P. SENAEVE, Compendium, 5
o
dr., o.c., 725, nr. 2083.

(1120) Mons 6 oktober 1994, J.T. 1995, 300.

(1121) Rb. Brussel 31 oktober 1996, Rev. trim. dr. fam. 1997, 137; J.L.M.B. 1997, 1044.
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C. LENINGEN

400. Concubanten kunnen mekaar een lening toestaan en de omstandigheid

dat er tussen hen een buitenechtelijke liefdesrelatie mee gemoeid zou zijn,

ontslaat niet van de terugbetalingsverplichting(1122). Indien beide concu-

banten samen een lening aangaan en eÂeÂn van hen die gedurende de periode

van samenleving, alleen terugbetaalt dan stelt zich de vraag naar een moge-

lijke regresvordering.

De Rechtbank van Eerste Aanleg van Veurne veroordeelt in haar vonnis van

12 maart 1992 de solvens tot gedeeltelijke terugbetaling van de voor de

partner gedane betaling nu de zaak waarvoor de schuld werd aangegaan

enkel hem betreft (artikel 1213-1216 B.W.) Het Hof van Beroep te Gent stelt

dat de solvens eigenlijk moet bewijzen dat hij de derde betaalde mede voor

en in naam van de partner, maar dat wijl de solvens het middels de lening

aangekochte voertuig medegebruikt heeft, het redelijk en billijk voorkomt de

regresvordering te verminderen ... een salomonsoordeel?(1123).

D. LASTGEVING

401. In een arrest van 8 december 1998(1124) stelt het Hof van Beroep van

Luik dat niets eraan in de weg staat dat de regels m.b.t. het stilzwijgend

mandaat toegepast worden op concubanten, ervan uitgaande dat ze hun

oorsprong vinden in de gebruiken die een relatie van ongehuwden beheerst,

zodat meteen wanneer een samenleving vaststaat, het stilzwijgend mandaat

daaruit voortvloeit en het bestaan van dat mandaat zelf niet moet bewezen

worden.

De concubant kan ook een uitdrukkelijk mandaat inroepen, maar dan kan het

bewijs daarvan door alle rechtsmiddelen aangetoond worden omdat artikel

1341 B.W. op hen niet van toepassing is. Dat uitgangspunt geldt o.m.

wanneer een gehospitaliseerde persoon bepaalde schikkingen neemt t.a.v.

,,De Post'' om zijn rustpensioen te laten innen door zijn levensgezellin

tijdens zijn afwezigheid.

E. DE NATREKKING EN DE KOSTENLEER

402. Na de beeÈindiging van de samenwoning, komen de nuttige renovatie-

werken die door de ex-partner bekostigd werden in aanmerking voor terug-

betaling, op grond van de kostenleer: door de verbreking van de relatie werd

het voordeel dat hij op het oog had niet gerealiseerd. Noch zaakwaarneming,

noch de verrijking zonder oorzaak, noch de bijdrage in de lasten van de

feitelijke huishouding worden ten deze aangenomen(1125).

(1122) Rb. Leuven 8 september 1995, T.B.B.R. 1997, 120.

(1123) Gent 13 november 1998, A.J.T. 1998-1999, 1062, noot S. MOSSELMANS.

(1124) J.T. 1999, 168.

(1125) Antwerpen 3 november 1997, T.B.B.R. 1998, 252.
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Met toepassing van artikel 558 B.W. moet de man die in het huis van de

vrouw waarmee hij samenleefde op zijn kosten een nieuwe keuken plaatste,

nu zij niet de afbraak gevorderd heeft en meteen geopteerd heeft voor het

behoud ervan de waarde van de gebruikte materialen vergoeden(1126).

V. De beeÈindiging van een concubinaatsrelatie

A. ALGEMEEN

403. Als niet formele, niet duurzame en vrije relatie kan aan de concubi-

naatsrelatie op elk ogenblik, zonder enige opzegging, redengeving of forma-

liteit door de ene of de andere deelgenoot een einde gesteld worden.

Bedingen of regelingen omtrent de verschillende aspecten van die beeÈindi-

ging zijn niet geldig als strijdig met het zelfbeschikkingsrecht van de persoon

en ingaand tegen de essentie van het concubinaat.

Het verbreken zelf van de concubinaatsrelatie kan dan ook als dusdanig geen

fout uitmaken die tot schadevergoeding op grond van artikel 1382 B.W. leidt.

Dat zou alleen kunnen het geval zijn op grond van de begeleidende omstan-

digheden van de verbreking.

B. DE NATUURLIJKE VERBINTENIS TOT ONDERHOUD?

404. Rechtsleer: J. SOSSON ,,Du devoir moral aÁ l'obligation civile de fournie

des aliments... UtiliteÂ actuelle et limites de la theorie des obligations natu-

relles'', Rev. trim. dr. fam. 1998, 508-520.

In algemene regel Ð op grond van de hiervoor omschreven principieÈle

conceptie van het concubinaat Ð wordt door de rechtspraak aangenomen

dat er geen natuurlijke verbintenis tot onderhoud bestaat na het beeÈindigen

van de samenwoning. Zoals P. Senaeve het stelt: er bestaat geen maatschap-

pelijk aanvaarde plicht tussen personen die i.p.v. te kiezen voor een maat-

schappelijk samenlevingsverband, op een vrije basis samenleven, om na het

beeÈindigen van de vrije samenleving nog financieel de ene voor de andere te

moeten instaan(1127).

Noch de omzetting van een natuurlijke in een civielrechtelijke verbintenis,

noch de aquiliaanse aansprakelijkheid, noch de verrijking zonder oorzaak

kunnen volgens de Vrederechter van Sint-Gillis ingeroepen worden(1128).

De stelling dat de stabiliteit van het vroegere samenleven de wil van een

partner kan schragen om zijn natuurlijke verbintenis tot solidariteit om te

(1126) Gent 9 januari 1998, T.B.B.R. 1998, 251; zie S. VANOPPEN en V. GRUFFENS, o.c., 46-47,

nr. 37-38.

(1127) P. SENAEVE, Compendium, 5
o
Dr., o.c., 733., nr. 2102.

(1128) Vred. St. Gilles 5 november 1997,Div.Act. 1998, 45, noot A. Ch. VAN GYSEL, contra in

dezelfde zaak, positief als voorlopige maatregel: Kgd. Brussel 18 maart 1997, Div.Act. 1998,

44.
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zetten in een civielrechtelijke verbintenis wordt verworpen in een omstandig

en stevig gemotiveerd vonnis van de Vrederechter van Roeselare van 29 juni

1999(1129).

De verwijzing naar de natuurlijke verbintenis werd wel aanvaard, met als

aanvullende rechtsgrond de artikelen 8 en 14 E.V.R.M. door de rechtbank

van Leuven in haar vonnis van 27 november 1996(1130). De Vrederechter

van het zevende kanton Gent wijst er in zijn vonnis van 4 november 1996

op dat de man tijdens de samenleving in grote mate instond voor de gezins-

uitgaven en dus ten dele ook voor dat van de vrouw: die ,,natuurlijke''

verbintenis werd omgevormd tot een gerechtelijke verbintenis, die in rechte

afdwingbaar is. Daaruit concludeert hij dat een in de tijd beperkt onder-

houdsgeld kan worden toegekend(1131). Dezelfde Vrederechter handhaaft

zijn zienswijze in zijn vonnis van 6 juli 1998, waarbij hij wijst op de duur van

de relatie (10 jaar) en de levensstandaard van de concubanten en hun

kinderen. De loondelegatie wijst hij af(1132).

Ze wordt ook door de rechtbank van Brugge aanvaard t.a.v. de verplichting

van de overlevende partner om de kosten van laatste ziekte en van begrafenis

in het kader van de algemene onderhoudsverplichting te dragen gelet op de

duurzame band tussen de concubanten en de verbreking van het contact met

de kinderen(1133).

C. DE CONTRACTUELE REGELINGEN OVER ONDERHOUD

405. Bij de beeÈindiging van het concubinaat kan een contractuele regeling

over een uit te betalen onderhoudsgeld uitgevoerd worden(1134).

D. DE VERDELING VAN DE GOEDEREN

406. Bij de beeÈindiging van de feitelijke samenleving neemt elke concubant

zijn goederen terug met inachtneming van de bewijslevering overeenkomstig

het gemeen recht(1135). Kan geen van de concubanten het vereiste bewijs

bijbrengen dan moet aangenomen worden dat er een conventionele onver-

deeldheid daaromtrent bestaat(1136).

(1129) T. Vred. 2000, Themanummer Personenrecht, 245, noot S. MOSSELMANS, ,,Bestaat een

persoonlijk recht op onderhoudsuitkering van gewezen samenwonenden?''.

(1130) Journ. Proc. 1996, nr. 313, 26, noot P. LAGROS en J.P. NIJS.

(1131) Vred. Gent 4 november 1996, R.W. 1997-1998, 266, noot F. APS; A.J.T. 1996-97, 323,

noot K. JACOBS.

(1132) Vred. Gent 6 juli 1998, T.B.B.R. 1998, 468.

(1133) Rb. Brugge 16 juni 1996, T. Not. 1996, 221.

(1134) Daarover M. PIETERS ,,De notarieÈle akte vaststelling onderhoudsgeld - afscheidsver-

goeding'', T. Not. 1998, 480-495.

(1135) Zie hiervoor nr. 395-397.

(1136) Zie hierop aansluitend: de natrekking van de kostenleer: zie hiervoor nr. 402.
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HOOFDSTUK III

AFSTAMMING EN ADOPTIE

AFDELING I

DE AFSTAMMING

(Auteur: G. VERSCHELDEN)

Algemeen

407. Na het vorig overzicht is er slechts eÂeÂn Ð zeer partieÈle Ð wijziging

doorgevoerd in de wetgeving die het afstammingsrecht beheerst. Naar aan-

leiding van de hervorming van de echtscheidingsprocedures werd de betwis-

ting van het vaderschap van de echtgenoot op eenvoudige verklaring en de

erkenning van een overspelig kind a matre door een man ook mogelijk in de

hypothese dat het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de feitelijke

scheiding gevolgd werd door een echtscheiding o.g.v. bepaalde feiten(1137).

Het is verwonderlijk dat deze materie niet substantieel is gewijzigd, nadat

verschillende bepalingen uit het vigerend afstammingsrecht door het Arbi-

tragehof in het afgelopen decennium ongrondwettig werden verklaard. In de

besproken periode werden op het vlak van de erkenning nieuwe discrimina-

ties vastgesteld en een aspect van de gerechtelijke vaststelling van het

vaderschap werd eveneens strijdig met de Grondwet geacht(1138). Tot nog

toe zijn alle discriminatoir bevonden bepalingen evenwel in onaangepaste

vorm deel blijven uitmaken van het Burgerlijk Wetboek.

408. Enigszins los van de vaststelling en de betwisting van de afstamming

staat het lot van de bevallingskosten. Nu het oude artikel 340c B.W. sinds de

inwerkingtreding van de Afstammingswet in 1987 is opgeheven, beschikt de

moeder enkel over een vordering o.g.v. artikel 1382 B.W. om van de

verwekker een tussenkomst te krijgen in de bevallingskosten. Zij moet een

fout bewijzen in hoofde van de man van wie zij betaling vordert(1139). Deze

rechtsvordering o.g.v. het oude artikel 340c B.W. raakte de openbare orde

niet, zodat de moeder er onder gelding van het oude afstammingsrecht

rechtsgeldig bij overeenkomst afstand kon van doen in de zin van artikel

821 tweede lid Ger.W.(1140).

Eveneens in die context Ð maar onder gelding van het nieuwe recht Ð

besliste een vrederechter te Gent dat het onderhouden van geslachtsbetrek-

(1137) Artikel 318 § 3 eerste lid, 2
o
en artikel 320, 4

o
B.W., gewijzigd door de Wet van

27 december 1994 tot wijziging van de artikelen 318, 320 en 348 van het Burgerlijk Wetboek

en van de artikelen 1306, 1309 en 1310 van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 28 januari 1995.

(1138) Zie infra, nrs. 416-417, 446, 456 en 457.

(1139) Luik 10 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 510: in casu slaagde de moeder er niet in dit bewijs te

leveren.

(1140) Luik 4 juni 1996, J.L.M.B. 1998, 1197.
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kingen buiten het huwelijk in het huidig moreel klimaat van de westerse

samenleving niet als een aquiliaanse fout kan worden gekwalificeerd, met als

gevolg dat de moeder de bevallingskosten niet kon terugvorderen van de

biologische vader(1141).

409. De vaststelling van de afstamming overeenkomstig de regels bepaald in

Titel VII van Boek I van het B.W. is cruciaal voor het wettelijk erfrecht. Zo

besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent dat alleen bloedverwant-

schap in de technisch-juridische zin van het woord, nl. vastgesteld via de

wettelijke regeling die is opgenomen in de artikelen 312 e.v. B.W., erf-

aanspraken doet ontstaan; een buitenhuwelijks kind waarvan de afstamming

niet juridisch is vastgesteld kan niet worden beschouwd als wettige erfge-

naam(1142).

I. Afstamming van moederszijde

410. In tegenstelling tot de overvloedige jurisprudentie i.v.m. de afstamming

van vaderszijde is er m.b.t. de vaststelling en de betwisting van de afstam-

ming van moederszijde nagenoeg geen gepubliceerde rechtspraak. Wel heeft

de doctrine in de besproken periode uitgebreid aandacht besteed aan de

juridische gevolgen van medisch begeleide voortplanting, o.m. ook op het

vlak van de afstamming(1143).

De complexiteit van sommige medische procreatietechnieken staat in schril

contrast met de eenvoud waarmee na om het even welke voortplantings-

techniek de afstamming van moederszijde juridisch kan worden vastgesteld.

A. VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE MOEDER IN DE GEBOORTEAKTE

411. Artikel 312 § 1 B.W. bepaalt dat het kind als moeder heeft de persoon

die als zodanig in de geboorteakte is vermeld. In BelgieÈ wordt na iedere

geboorte een geboorteakte opgemaakt. De kennisgevings- en aangifteforma-

liteiten worden geregeld door de artikelen 55 en 56 B.W.

Artikel 57, 2
o
B.W. verplicht de ambtenaar van de burgerlijke stand om de

naam, voornamen en woonplaats van de moeder in de geboorteakte te

vermelden, samen met het jaar, de dag en de plaats van haar geboorte. In

combinatie met artikel 312 § 1 B.W. betekent dit dat in ons land de afstam-

ming van moederszijde steeds vaststaat (`Mater semper certa est').

Deze regel houdt in dat de vrouw die van een kind bevalt juridisch de moeder

is, ook al is de genetische moeder een andere vrouw die meegewerkt heeft

aan in-vitrofertilisatie met eiceldonatie of embryodonatie, gevolgd door

embryotransfer. Ook al wordt bij de vrouw een embryo ingeplant dat

(1141) Vred. Gent (4
e
kanton) 18 maart 1997, T.G.R. 1997, 139.

(1142) Rb. Gent 4 december 1997, R.W. 1999-2000, 883.

(1143) Zie b.v. het doctoraal proefschrift van N. MASSAGER, Les droits de l'enfant aÁ naõÃtre,

Brussel, Bruylant, 1997, 1013 p.
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gegroeid is uit de gameten van totaal onbekende derden, nadat zij van het

kind is bevallen Ð en haar naam vermeld is in de geboorteakte Ð wordt zij

de moeder. Dezelfde oplossing geldt indien de vrouw die van het kind bevalt

kunstmatig is geõÈnsemineerd met het sperma van haar echtgenoot of partner

(K.I.E.), of met sperma van een donor (K.I.D.), en dit ongeacht het feit of

deze techniek is aangewend voor of na het overlijden van deze personen.

412. Een draagmoederschapscontract kan aan het beginsel van de vast-

staande afstamming van moederszijde niets veranderen. De draagmoeder

zal de juridische moeder van het kind zijn.

De Belgische rechtspraak heeft zich nog maar zelden uitgesproken over het

draagmoederschap. De zaken waarin dit toch gebeurde kenden een afwikke-

ling in het kader van de adoptiewetgeving. In het vorig overzicht werd

vermeld dat het Hof van Beroep te Gent weigerde de volle adoptie te

homologeren van een kind dat bij een leenmoeder werd 'besteld' door een

kinderloos echtpaar, en verwekt werd door de echtgenoot, omwille van het

feit dat deze adoptie niet op wettige redenen steunde en de geadopteerde

geenszins tot voordeel strekte(1144). In de besproken periode oordeelde de

Jeugdrechtbank te Brussel daarentegen dat aan deze voorwaarden wel dege-

lijk was voldaan, aangezien de genetisch niet met het kind verwante draag-

moeder Ð zuster van de aspirant-adoptante Ð haar toestemming gaf tot de

adoptie, het kind in het sociaal verkeer reeds beschouwd werd als de zoon

van verzoekster en het in het belang van het kind was dat zijn toestand

juridisch werd verduidelijkt(1145).

413. Het moederschap is eÂeÂn en ondeelbaar. Dit werd geõÈllustreerd door een

vonnis van de Jeugdrechtbank te Kortrijk die o.m. uitspraak moest doen over

het recht op persoonlijk contact van een vrouw met een kind dat via kunst-

matige inseminatie met sperma van haar broer was verwekt bij haar toen-

malige partner. Eiseres beweerde dat er onrechtstreeks een band van bloed-

verwantschap bestond tussen haarzelf en het kind dat haar partner ter wereld

had gebracht. In het kader van een onderhoudsvordering van de moeder op

tegeneis stelde de Jeugdrechtbank duidelijk dat de gewezen lesbische partner

van de moeder geen ouder is van het kind, met als gevolg dat er dus ook geen

wettelijke onderhoudsplicht in haren hoofde bestaat(1146).

414. De afstamming t.a.v. de persoon die als moeder in de geboorteakte

wordt vermeld kan door alle wettelijke middelen worden betwist (artikel 312

§ 2 B.W.).

(1144) Gent 16 januari 1989, T. Gez. 1989, 52.

(1145) Jeugdrb. Brussel 4 juni 1996, J.L.M.B. 1996, 1182; T. Gez. 1997-98, 124, noot

E. MONTERO.

(1146) Jeugdrb. Kortrijk 18 maart 1997, T. Gez. 1998-99, 245, noot N. COLETTE-BASECQZ;

T.W.V.R. 1997, 91, noot J. TREMMERY, Journ. proc. 1997, afl. 324, 16, noot L. VERSLUYS; J.T.

1998, 731, noot N. MASSAGER; Rev. trim. dr. fam. 1998, 687, noot Y.-H. LELEU.
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Concreet moet worden bewezen dat de vrouw, die als moeder in de geboor-

teakte is vermeld, niet bevallen is van het kind. Het bewijs dat het kind niet

genetisch verwant is met de vrouw wiens naam in de geboorteakte werd

vermeld is dus niet doorslaggevend voor een succesvolle betwisting. Meestal

zal het bewijs dat de erkennende vrouw niet bevallen is van het kind geleverd

kunnen worden door een deskundigenonderzoek (artikel 331octies B.W.) dat

de afwezigheid van een biogenetische band tussen haar en het kind vaststelt.

Dit is echter niet steeds het geval: indien het kind geboren is na eiceldonatie

ten gunste van de erkennende vrouw is een deskundigenonderzoek met

dergelijk resultaat b.v. onvoldoende om de erkenning succesvol te betwisten.

De vordering tot betwisting van het moederschap dat blijkt uit de geboor-

teakte is niet ontvankelijk wanneer het kind bezit van staat heeft dat over-

eenstemt met de geboorteakte (artikel 312 § 3 B.W.). In het geval van

draagmoederschap b.v. betekent dit concreet dat als het kind wordt aange-

geven als kind van de wensmoeder en niet als kind van de draagmoeder, en er

zich nadien een bezit van staat gevormd heeft t.a.v. de wensmoeder, haar

moederschap niet meer kan worden betwist.

B. ERKENNING DOOR EEN VROUW

415. Gelet op de regel `Mater semper certa est' komt de erkenning door een

vrouw in BelgieÈ zeer weinig voor.

In de uitzonderlijke hypothese dat de naam van de moeder niet in de

geboorteakte is vermeld of bij ontstentenis van zulk een akte, kan zij het

kind erkennen (artikel 313 § 1 B.W.).

De erkenning is dus duidelijk subsidiair t.o.v. de vaststelling van de afstam-

ming o.g.v. de vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte.

Concreet kan een vrouw een kind erkennen in de volgende (zeldzame)

gevallen:

Ð wanneer ze anoniem is bevallen in het buitenland en aldaar een geboor-

teakte werd opgemaakt zonder vermelding van de naam van de moeder;

in de praktijk komt de situatie voor dat een wensmoeder in BelgieÈ een

kind erkent waarvan een draagmoeder anoniem is bevallen in een land

waar dat mogelijk is (b.v. in Frankrijk, Luxemburg, Spanje of ItalieÈ);

Ð wanneer de geboorte van een kind niet werd aangegeven of een kind te

vondeling werd gelegd (cf. artikel 58 B.W.);

Ð wanneer om een andere reden geen geboorteakte heeft bestaan of de

geboorteakte verloren is gegaan (cf. artikel 46 B.W.).

416. Artikel 313 B.W. vereist niet dat de vader of het kind in de erkenning

door een vrouw moeten toestemmen. Voor de erkenning door een man is

daarentegen wel de toestemming van moeder en/of kind vereist (zie artikel

319 §§ 2 en 3 B.W.).

In een arrest van 6 juni 1996 heeft het Arbitragehof zich impliciet uitge-

sproken over de (on)verenigbaarheid van artikel 313 B.W. met de beginselen
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van gelijkheid en non-discriminatie, vastgesteld in de artikelen 10 en 11 van

de Grondwet.

Het Arbitragehof heeft geoordeeld dat het ontbreken van de mogelijkheid

voor het niet ontvoogd kind dat de volle leeftijd van vijftien jaar heeft

bereikt, om zijn instemming met de erkenning door een vrouw te weigeren,

terwijl die mogelijkheid wel bestaat ten aanzien van de erkenning door een

man, in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Het Hof voegde er expliciet aan toe dat de oorsprong van de discriminatie

evenwel niet gelegen is in artikel 319 § 3 tweede lid B.W.(1147).

417. Door de prejudicieÈle vraag in verband met artikel 319 B.W. negatief te

beantwoorden geeft het Hof impliciet, maar duidelijk te kennen dat de

oorsprong van de discriminatie gelegen is in artikel 313 B.W.(1148).

Om de schending van de Grondwet weg te werken zouden de hoven en

rechtbanken de erkenning van minderjarige niet ontvoogde kinderen van

vijftien jaar of ouder door een vrouw afhankelijk moeten maken van de

toestemming van het kind; dit zou er echter op neerkomen dat het Arbitrage-

hof nieuwe regels invoert ter vervanging van een regel die het (impliciet)

ongrondwettig heeft verklaard. Dit is niet de rol van het Arbitragehof; het is

de wetgever die moet tussenkomen. Daarom heeft dit arrest, in afwachting

van een wetgevend ingrijpen, geen gevolgen voor de praktische toepassing

van artikel 313 B.W.(1149).

418. De erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen

wordt bewezen dat de vrouw die het kind erkend heeft niet de moeder is

(artikel 330 § 2 eerste lid B.W.).

In het licht van de regel `Mater semper certa est' (artikel 312 § 1 juncto

artikel 57, 2
o
B.W.) betekent dit concreet dat moet worden bewezen dat de

erkennende vrouw niet bevallen is van het kind.

Net zoals bij de betwisting van het moederschap dat blijkt uit de geboor-

teakte, is enkel het negatief bewijs van de bevalling doorslaggevend voor een

succesvolle betwisting.

(1147) Arbitragehof nr. 36/96, 6 juni 1996, J.L.M.B. 1996, 1684, noot D. PIRE; B.S. 10 juli

1996, 18902; T.B.P. 1996, 642; J. dr. jeun. 1996, 380; A.A. 1996, 471; R.W. 1996-97, 977, noot

F. APS; Rev. trim. dr. fam. 1996, 542, noot; zie ook infra, nr. 441.

(1148) In dezelfde zin: J. GERLO, ,,Het Arbitragehof en het afstammingsrecht'', (noot onder

Arbitragehof nr. 36/96, 6 juni 1996), in X (ed.), Jaarboek 1996-97 van het Interuniversitair

Centrum Mensenrechten, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1997, 337, nr. 5; J. SOSSON, ,,L'eÂta-

blissement de la filiation: principes geÂneÂraux et conditions de fond'', in X (ed.), 10 anneÂes

d'application du nouveau droit de la filiation, I, Luik, Ed. du Jeune Barreau de LieÁge, 1997, (9)

18, nr. 6.

(1149) A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, ,,Artikel 313 B.W.'', in J. GERLO,

A. HEYVAERT, J. PAUWELS en P. SENAEVE, (ed.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten-

schappen BelgieÈ (hierna afgekort: Comm. Pers.), 1997, 4, nr. 3.
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Meestal zal het bewijs dat de erkennende vrouw niet bevallen is van het kind

geleverd kunnen worden door een deskundigenonderzoek (artikel 331octies

B.W.) dat de afwezigheid van een biogenetische band tussen haar en het kind

vaststelt. Dit is echter niet steeds het geval: indien het kind geboren is na

eiceldonatie ten gunste van de erkennende vrouw is een deskundigenonder-

zoek met dergelijk resultaat b.v. onvoldoende om de erkenning succesvol te

betwisten. Buiten de hypothese dat het kind geboren is met behulp van

artificieÈle procreatietechnieken zal dit bewijs wel een sterk feitelijk vermoeden

uitmaken voor de stelling dat de als moeder aangeduide vrouw niet van het

kind is bevallen. Wie voorhoudt dat een vrouw toch van een kind bevallen is

niettegenstaande het geleverde bewijs dat er tussen hen geen genetische

banden bestaan, zal op zijn beurt het bewijs moeten leveren dat het kind werd

geboren dankzij de aanwending van kunstmatige voortplantingstechnieken.

C. GERECHTELIJKE VASTSTELLING VAN HET MOEDERSCHAP

419. De afstamming van moederszijde kan gerechtelijk worden vastgesteld

Ð bij gebrek aan geboorteakte of wanneer de naam van de moeder niet in de

geboorteakte is vermeld;

Ð wanneer het kind onder een valse naam in de geboorteakte is ingeschre-

ven (artikel 314 eerste lid B.W.).

In dit laatste geval gaat het onderzoek naar het moederschap noodzakelijker-

wijze gepaard met de betwisting van het moederschap blijkend uit de ge-

boorteakte (artikel 312 § 2 B.W.). De vordering kan slechts worden ingesteld

als het kind geen met de vervalste geboorteakte overeenstemmend bezit van

staat heeft (artikel 312 § 3 B.W.). De procedure tot betwisting van het

moederschap blijkend uit de geboorteakte moet evenwel niet voorafgaande-

lijk worden gevoerd.

In beide gevallen is de gerechtelijke vaststelling van het moederschap slechts

mogelijk zo het kind niet werd erkend (artikel 314 eerste lid B.W.). Hieruit

blijkt dat het gerechtelijk onderzoek naar het moederschap pas de derde en

tevens residuaire wijze is via dewelke de afstamming van moederszijde

juridisch kan worden vastgesteld.

Het gerechtelijk vastgesteld moederschap kan worden betwist via derden-

verzet (artikel 331decies B.W.).

II. De afstamming van vaderszijde

A. DE AFSTAMMING VAN VADERSZIJDE BINNEN HET HUWELIJK

1. De vaderschapsregel

420. Luidens artikel 315 B.W. heeft het kind dat geboren is tijdens het

huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het

huwelijk de echtgenoot van de moeder tot vader (`Pater is est quem nuptiae

demonstrant').
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De termijn van 300 dagen na de ontbinding of nietigverklaring van het

huwelijk moet worden gerekend van dag tot dag en niet van ogenblik tot

ogenblik. De aanvangsdatum wordt niet in de termijn begrepen, de einddag

wel (dies a quo non computatur in termino, sed dies ad quem; cf. artikel 52

eerste lid en artikel 53 eerste lid Ger.W.). De vaderschapsregel is dus

toepasselijk op de kinderen die werden geboren ten laatste de 300
ste

dag

na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk.

421. Na de hervorming van de echtscheidingsprocedures in 1994 is het

toepassingsgebied van de vaderschapsregel gevoelig verkleind.

Wordt het huwelijk ontbonden door echtscheiding, dan gold voÂoÂr de inwer-

kingtreding van de Wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931

van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procedures

van echtscheiding(1150) als vertrekpunt voor de termijn van 300 dagen,

bedoeld in artikel 315 B.W., de datum waarop de beslissing die de echtschei-

ding toestond overgeschreven werd in de registers van de burgerlijke stand.

Vanaf 1 oktober 1994 is de aanvangsdag van deze termijn van 300 dagen de

dag waarop het vonnis of arrest dat de echtscheiding uitspreekt in kracht van

gewijsde is getreden(1151).

Concreet betekent dit dat de vaderschapsregel niet meer geldt voor de

kinderen die geboren worden meer dan 300 dagen nadat de beslissing die

de echtscheiding uitspreekt in kracht van gewijsde is getreden. Tot voÂoÂr

1 oktober 1994 bleven enkel de kinderen die geboren waren meer dan 300

dagen nadat het echtscheidingsvonnis of -arrest in de registers van de

burgerlijke stand was overgeschreven buiten het toepassingsgebied.

2. Betwisting van het vaderschap van de echtgenoot

422. Omdat het wettelijke vermoeden dat de echtgenoot van de moeder de

vader van het kind is (`Pater is est quem nuptiae demonstrant') in vele

gevallen niet in overeenstemming is met de realiteit, worden de hoven en

rechtbanken zeer vaak geconfronteerd met vorderingen tot betwisting van het

vaderschap van de echtgenoot. Op dat vlak rijzen verschillende vragen.

Achtereenvolgens wordt hier een overzicht gegeven van de rechtspraak

i.v.m. de personen die het vaderschap van de echtgenoot kunnen betwisten

(a), de termijnen waarbinnen deze betwisting moet plaatsvinden (b), de wijze

waarop de vordering moet worden ingeleid, de manieren waarop het vader-

schap kan worden betwist (c) en enkele specifieke aspecten i.v.m. de ont-

vankelijkheid en de gegrondheid van de vordering (d).

(1150) B.S. 21 juli 1994, in werking getreden op 1 oktober 1994.

(1151) Cf. artikel 1278 eerste lid Ger.W. i.v.m. de echtscheiding op grond van bepaalde feiten

en 1304 derde lid Ger.W. i.v.m. de echtscheiding door onderlinge toestemming; deze visie

werd bevestigd door de Minister van Justitie in een ongepubliceerde omzendbrief: M.O. EC 95/

7 Pr. van 21 juni 1995 betreffende problemen die de nieuwe bepalingen inzake de echtschei-

dingsprocedure stellen op het vlak van de burgerlijke stand.
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a . T i t u l a r i s s e n v an d e b e tw i s t i n gvo r d e r i n g

423. Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 315 B.W. kan tijdens het

leven van de echtgenoot enkel worden betwist door de echtgenoot, door de

moeder en door het Ð meerderjarig geworden Ð kind (artikel 332 eerste lid

B.W.).

De biologische vader van het kind wordt niet vermeld in artikel 332 B.W. als

titularis van het betwistingsrecht en is dus niet gerechtigd het vaderschap van

de echtgenoot van de moeder te betwisten.

De onmogelijkheid voor de biologische vader om het vaderschap van de

echtgenoot te betwisten was tot tweemaal toe het voorwerp van een preju-

dicieÈle vraag gericht aan het Arbitragehof.

Het Hof van Beroep te Luik vroeg in 1996 of de artikelen 10 en 11 van de

Grondwet niet worden geschonden in zoverre artikel 332 B.W. ,,de biolo-

gische vader van het kind wiens vaderschap niet wordt betwist en ten aanzien

van wie het kind bezit van staat heeft, uitsluit van het recht om het ver-

moeden van vaderschap te betwisten''(1152).

Voordien had ditzelfde Hof al gesteld dat indien een overspelig kind a matre

bezit van staat heeft t.o.v. de echtgenoot van de moeder, een vordering tot

erkenning door de biologische vader van het kind o.g.v. artikel 320 B.W.

onontvankelijk is. Het Hof leidde hieruit af dat de biologische vader als derde

geen belang heeft bij de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot.

Ook al zou artikel 332 eerste lid B.W. strijdig met de Grondwet worden

verklaard, dan nog zou de derde stuiten op het bezit van staat van het kind

t.o.v. de echtgenoot. Het Hof was van oordeel dat het geen prejudicieÈle vraag

aan het Arbitragehof i.v.m. de verenigbaarheid van artikel 332 eerste lid

B.W. met de artikelen 10 en 11 G.W. hoefde te stellen, nu het antwoord op

die vraag niet onontbeerlijk is om het geschil te beslechten(1153). Tegen dit

arrest werd een voorziening in cassatie ingesteld, met als gevolg dat het Hof

van Cassatie in 1997 dan toch de vraag stelde of de artikelen 10 en 11 van de

Grondwet niet worden geschonden in zoverre artikel 332 B.W. ,,iedere

andere man dan de echtgenoot, die bij een gehuwde vrouw een kind heeft

verwekt, verbiedt een vordering tot betwisting in te stellen terwijl de moeder

van het kind dat wel mag''(1154).

Het Arbitragehof beantwoordde de beide prejudicieÈle vragen op quasi-iden-

tieke wijze in arresten van 14 juli 1997 en 11 februari 1998. In het eerste

geval werd het onbetwiste biologische vaderschap bevestigd door bezit van

staat, in het tweede geval niet.

Het Hof stelde vast dat er een objectief verschil bestaat tussen de echtgenoot,

de echtgenote en het kind aan de ene kant en de biologische vader aan de

(1152) Luik 28 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 971; R.R.D. 1997, 29.

(1153) Luik 7 februari 1995, J.L.M.B. 1995, 522; Rev. trim. dr. fam. 1995, 655.

(1154) Cass. 13 februari 1997, Arr. Cass. 1997, 209; Pas. 1997, I, 220.
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andere kant: eerstgenoemden behoren tot het kerngezin dat voortvloeit uit het

huwelijk, laatstgenoemde is een buitenstaander.

Aangaande de vraag naar de redelijke verantwoording van het verschil in

behandeling werd overwogen dat, hoewel uit de memorie van toelichting

blijkt dat eÂeÂn van de doelstellingen van de Afstammingswet was de [bio-

logische] waarheid zoveel mogelijk te benaderen, uit dezelfde parlementaire

voorbereiding echter ook blijkt dat de wetgever de 'rust der families' in

overweging heeft willen nemen en heeft willen beschermen door, zo nodig,

het zoeken naar de biologische waarheid te temperen. Het Hof was van

mening dat het verantwoord kan worden er van uit te gaan dat de biologische

vader als derde geen belang heeft bij de betwisting van het vaderschap van de

echtgenoot en dat het hem niet toekomt het belang van het kind te beoor-

delen.

Het Arbitragehof besliste dan ook dat de beperking van de personen die in

rechte het vermoeden van vaderschap kunnen weerleggen een proportionele

maatregel was om de nagestreefde dubbele doelstelling Ð de zorg om de

vaststelling van de biologische afstamming te bevorderen, enerzijds, en de

bescherming van de rust in de gezinnen, anderzijds Ð te bereiken en

oordeelde bijgevolg dat artikel 332 B.W. de artikelen 10 en 11 van de

Grondwet niet schendt(1155).

Concluderend kan dus worden gesteld dat enkel de echtgenoot, de moeder en

het kind gerechtigd zijn om het vaderschap te betwisten van een kind dat

geboren is tijdens het huwelijk of binnen de 300 dagen na de ontbinding of de

nietigverklaring van het huwelijk. Artikel 332 eerste lid B.W. ontzegt de

betwistingsvordering aan iedere andere man dan de echtgenoot die bij een

gehuwde vrouw een kind heeft verwekt(1156).

Deze opsomming is limitatief: zelfs het openbaar ministerie heeft geen

vorderingsrecht(1157).

De wijze waarop het Arbitragehof de zonet vermelde arresten van 14 juli

1997 en 11 februari 1998 motiveert is, net als de motivatie van het Hof van

Beroep te Luik in het arrest van 7 februari 1995, vatbaar voor kritiek. Ons

inziens heeft de biologische vader wel degelijk belang bij de betwisting van

het juridisch vaderschap van een kind dat biologisch (en eventueel ook

sociologisch) het zijne is. Zo zal de biologische vader die zijn kind wil

erkennen en dit niet kan o.g.v. artikel 320 B.W. omdat de toepassingsvoor-

waarden niet zijn vervuld, moeten terugvallen op artikel 319 § 1 B.W. Voor

de toepassing van deze bepaling moet het vaderschap van de echtgenoot

echter voorafgaandelijk succesvol betwist zijn. Nu de biologische vader zelf

(1155) Arbitragehof nr. 41/97, 14 juli 1997, B.S. 20 september 1997, 24553; R.W. 1997-98,

943; J.L.M.B. 1997, 1232; Rev. trim. dr. fam. 1997, 184; Arbitragehof nr. 12/98, 11 februari

1998, B.S. 8 april 1998, 10709; Rev. trim. dr. fam. 1998, 290.

(1156) Cass. 29 mei 1998, Arr. Cass. 1998, 620; in dit arrest voegt het Hof van Cassatie zich

naar het arrest van het Arbitragehof nr. 12/98, 11 februari 1998, geciteerd.

(1157) Rb. Veurne 28 oktober 1993, T.W.V.R. 1997, 162, noot H. CREVITS.
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niet gerechtigd is de betwistingsvordering in te stellen Ð en de echtgenoot

zelf daartoe veelal niet bereid zal zijnÐ zal hij daarvoor beroep moeten doen

op de moeder of moeten wachten tot het kind meerderjarig is.

Voor het overige is de redenering van het Arbitragehof terecht. Het feit dat de

vaderschapsregel in bescherming werd genomen leidt immers tot billijke

gevolgen: de 'rust der families' zou buitenmatig verstoord kunnen worden

indien aan iedere man die meent of beweert de biologische vader van een

huwelijks kind te zijn, een betwistingsrecht zou worden toegekend. Boven-

dien werkt de huidige afstammingswetgeving niet discriminerend ten over-

staan van de biologische vader: hij kan zelf het kind erkennen, weliswaar

onder de voorwaarden bepaald in artikel 320 B.W.

424. In het arrest Kroon achtte het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens de zeer beperkte mogelijkheden waarin de Nederlandse wetgeving

voorzag om het vaderschap van de echtgenoot te betwisten (zie de toenma-

lige artikelen 1:198 en 1:199 N.B.W.) strijdig met artikel 8 E.V.R.M.,

aangezien erkenning door een andere man daardoor sterk werd bemoeilijkt.

Het Hof interpreteerde het begrip `family life' uit artikel 8 E.V.R.M. ruim en

aanvaardde dat naast de samenleving van de partners ook andere factoren

dienstig kunnen zijn om de facto familiale banden te kunnen creeÈren. Hoewel

de aspirant-erkenner er doelbewust voor gekozen had niet met de moeder

samen te wonen, was de geboorte van drie andere kinderen uit zijn relatie met

de moeder een doorslaggevende factor. In het kader van de positieve ver-

plichtingen voor de Staat die uit artikel 8 E.V.R.M. voortvloeien oordeelde

het Hof dat, van zodra is vastgesteld dat een relatie tussen een man en een

kind onder de notie `gezinsleven' in de zin van artikel 8 E.V.R.M. valt, er op

de Staat een verplichting rust om zo vlug mogelijk het vormen van volledige

juridische afstammingsbanden tussen die man en het kind mogelijk te maken.

Het Hof stelde dat het respect voor het gezinsleven vereist dat de biologische

en sociale werkelijkheid de bovenhand heeft over een wettelijk vermoeden

dat in aanvaring komt zowel met de vastgestelde feiten als met de wensen

van de betrokken partijen, zonder echt iemand ten goede te komen(1158).

Sommige auteurs menen dat artikel 332 eerste lid B.W., door de biologische

vader het recht te ontzeggen het vaderschap van de echtgenoot te betwisten,

artikel 8 E.V.R.M. schendt(1159).

Deze conclusie gaat ons inziens te ver omdat de Belgische afstammings-

wetgeving ook andere personen dan de echtgenoot (zoals de moeder en het

kind) toelaat diens vaderschap te betwisten en zo de weg vrijmaakt voor een

(1158) Hof Mensenrechten, arrest Kroon e.a. / Nederland van 27 oktober 1994, Publ. Eur.

Court H.R., Serie A, nr. 297-C, N.J.B. (katern) (Ned.) 1995, 247; Rev. trim. dr. fam. 1995, 213.

(1159) J.-P. MASSON en N. MASSAGER, ,,Droit des personnes. Chronique de jurisprudence

(1994-1998)'', Les dossiers du Journal des Tribunaux, nr. 25, Brussel, Larcier, 2000, 107,

nr. 120.
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erkenning. In de besproken periode werd de Nederlandse wetgeving in die

zin aangepast(1160).

425. Omwille van de principieÈle procesonbekwaamheid van de minderjarige

moet het kind de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt alvorens het

proprio motu de vordering tot betwisting van het vaderschap van de echtge-

noot kan inleiden (zie artikel 332 vijfde lid B.W.).

Nu rijst de vraag of de vordering tot betwisting van het vaderschap van de

echtgenoot niet eerder kan worden ingeleid door de wettelijke vertegenwoor-

diger van het kind.

Sommige auteurs zijn van oordeel dat het kind voÂoÂr zijn meerderjarigheid de

vordering zou kunnen instellen via tussenkomst van zijn wettelijke verte-

genwoordiger: zij steunen hiervoor op de bewoordingen van artikel 332

vijfde lid B.W.: de rechtsvordering van het kind moet worden ingesteld

uiterlijk vier jaar nadat het de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt; dit

impliceert volgens hen dat de vordering ook voordien kan worden inge-

steld(1161).

Artikel 331sexies B.W. Ð dat in de tussenkomst van de wettelijke verte-

genwoordiger voorziet voor afstammingsgedingen waarin het kind eiser of

verweerder is Ð is hier echter irrelevant aangezien het minderjarig kind

duidelijk geen eiser kan zijn in een procedure tot betwisting van het vader-

schap van de echtgenoot.

Daarom moet worden aangenomen dat de vordering in geen enkel geval kan

worden ingesteld vooraleer het kind de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt,

noch door het kind zelf, noch door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De meerderheid van de auteurs heeft zich in deze zin uitgesproken en ook de

rechtspraak bleek lange tijd quasi-unaniem gekant tegen het optreden van het

kind voor de meerderjarigheid via de moeder als zijn wettelijke vertegen-

woordiger(1162). Toch besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel Ð

ten onrechte Ð dat het kind vooraleer het achttien jaar werd de vordering tot

betwisting van het vaderschap van de echtgenoot kon instellen via vertegen-

woordiging door zijn moeder, ook al was haar eigen termijn om te ageren

verlopen(1163).

Het Hof van Beroep te Brussel heeft recentelijk in een uitvoerig gemotiveerd

arrest het vermelde vonnis van de Nijvelse rechtbank hervormd, nadat het

openbaar ministerie hoger beroep had ingesteld, en oordeelde Ð terecht Ð

(1160) Zie artikel 1:200 eerste lid a en b N.B.W., gewijzigd door de Wet van 24 december

1997 tot herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie, Stb. 1997,

722, in werking getreden op 1 april 1998.

(1161) J.-P. MASSON, ,,Examen de jurisprudence (1984-1990). Les Personnes. DeuxieÁme

partie. Relations familiales'', R.C.J.B. 1993, (487) 493, nr. 128; E. VIEUJEAN, ,,Le nouveau

droit de la filiation'', Ann. dr. LieÁge 1987, (97) 129, nr. 39.

(1162) Zie vorig overzicht, T.P.R. 1994, (2073) 2225, nr. 328.

(1163) Rb. Nijvel 1 december 1998, T.B.B.R. 2000, 104.
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dat de vordering tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot niet

door de wettelijke vertegenwoordiger tijdens de minderjarigheid van het kind

kan worden ingesteld. Het Hof stelde dat het de manifeste wil van de

wetgever is geweest om het vorderingsrecht aan het kind persoonlijk toe te

kennen en de inleiding van de vordering door zijn wettelijke vertegenwoor-

diger uit te sluiten. Er anders over beslissen zou de moeder (en haar echt-

genoot) een middel bieden om de eigen korte termijn te omzeilen, wat de

wetgever net heeft willen vermijden(1164).

426. Indien de echtgenoot overleden is zonder zelf in rechte te zijn opge-

treden kan zijn vaderschap worden betwist door zijn bloedverwanten in de

opgaande en de nederdalende lijn (artikel 332 tweede lid B.W.). Ook deze

bepaling moet strikt worden geõÈnterpreteerd. Zo oordeelde het Hof van

Beroep te Bergen, na hoger beroep van de moeder, dat de betwistingsvorde-

ring die de tweede echtgenote van de overleden man in eerste aanleg had

ingesteld onontvankelijk was; het Hof bevestigde tegelijkertijd dat de moe-

der van de overleden echtgenoot Ð die vrijwillig in het geding was tussen-

gekomen Ð wel degelijk gerechtigd is de vordering tot betwisting van het

vaderschap van haar zoon in te stellen(1165).

b . T e rm i j n e n voo r d e b e tw i s t i n g v an h e t v ad e r s c h ap van de

e ch t g e noo t

427. Artikel 332 vierde lid B.W. bepaalt dat de rechtsvordering tot betwis-

ting van het vaderschap van de echtgenoot door de moeder moet worden

ingesteld binnen een jaar na de geboorte en door de echtgenoot binnen een

jaar na de geboorte of na de ontdekking ervan.

Artikel 332 vijfde lid B.W. voegt daar aan toe dat de rechtsvordering van het

kind moet worden ingesteld uiterlijk vier jaar nadat het de leeftijd van

achttien jaar heeft bereikt; de vordering van het kind is Ð behoudens

buitengewone omstandigheden Ð evenwel niet ontvankelijk wanneer de

echtgenoot het kind als het zijne heeft opgevoed.

i. Juridische aard

428. In de rechtsleer werd al algemeen aanvaard dat de termijnen uit artikel

332 B.W. vervaltermijnen zijn. Deze visie is nu door het Arbitragehof in een

arrest van 21 december 2000(1166) uitdrukkelijk bevestigd. Bovendien

raken zij de openbare orde. De rechter kan deze termijnen dus niet terzijde

(1164) Brussel 14 september 2000, A.J.T. 2000-01, 601.

(1165) Bergen (2
e
kamer) nr. 1996/RG/985, 5 mei 1998, onuitg.

(1166) Zie infra, nr. 430.
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schuiven; integendeel, hij moet ambtshalve de exceptie van laattijdigheid

opwerpen(1167).

Anders dan verjaringstermijnen kunnen vervaltermijnen niet gestuit, noch

geschorst worden. Zo oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel

dat de omstandigheid dat het kind in het buitenland is geboren en daar niet

werd aangegeven Ð zodat in BelgieÈ een administratieve procedure moest

worden opgestart om een geboorteakte op te maken Ð zeker niet tot gevolg

heeft dat de eÂeÂnjarige termijn waarbinnen de moeder haar vordering moet

inleiden wordt geschorst aangezien deze begint te lopen op het moment van

het 'materieÈle' feit van de geboorte en niet op het moment van de over-

schrijving in een administratief register(1168).

ii. De rechtspraak van het Arbitragehof

1
o
. Vermeende discriminatie van de echtgenoot t.o.v. het kind

429. Het Arbitragehof heeft zich uitgesproken over de vraag of de bepaling

dat de echtgenoot zijn vordering tot betwisting van het vaderschap binnen het

jaar na de geboorte of na de ontdekking ervan dient in te stellen, terwijl het

kind over vier jaar beschikt vanaf het ogenblik dat het de leeftijd van achttien

jaar heeft bereikt, een discriminatie uitmaakt in de uitoefening van de rechten

van die echtgenoot-vader en van dat kind of een ongerechtvaardigde onge-

lijkheid tussen de generaties inhoudt. In de zaak die aanleiding gaf tot de

prejudicieÈle vraag die de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven op 22 sep-

tember 1997 stelde, had de echtgenoot de vordering tot betwisting van zijn

eigen vaderschap ingesteld meer dan vier jaar na de ontdekking van de

geboorte van het kind.

Het Hof overwoog dat de wetgever ervoor gekozen heeft het kind een

zelfstandig vorderingsrecht toe te kennen vanaf het ogenblik dat het moet

worden geacht zelf een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, omdat hij

oordeelde dat het toekennen van een vorderingsrecht vanaf de geboorte

problemen kan doen rijzen bij de vertegenwoordiging van de minderjarige

en belangentegenstellingen met zich kan meebrengen. Het Hof stelde daar-

naast vast dat de situaties waarin enerzijds de echtgenoot en anderzijds het

kind de vordering tot vaderschapsbetwisting kunnen instellen, zowel wat

betreft het ogenblik waarop de betwisting kan ontstaan als de omstandig-

heden en de mogelijke gevolgen op affectief, sociaal en financieel vlak,

zodanig verschillen dat zij niet voldoende vergelijkbaar zijn opdat de onge-

lijkheid van de termijnen om de vordering in te stellen strijdig zou kunnen

(1167) Rb. Brussel 25 juni 1997, T.B.B.R. 1998, 57: de rechtbank stelde in casu expliciet dat

dit moet gebeuren ,,vanuit de bekommernis het hoger belang van het kind te verzekeren''.

(1168) Rb. Brussel 27 september 1995, T.B.B.R. 1996, 60.
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worden geacht met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De prejudicieÈle

vraag werd dan ook ontkennend beantwoord(1169).

2
o
. Vermeende discriminatie van de echtgenoot t.o.v. de moeder

430. Over een mogelijke discriminatie tussen de moeder en haar echtgenoot

wat betreft de vervaltermijn om de vordering tot vaderschapsbetwisting in te

stellen sprak het Hof zich in het zonet vermelde arrest van 20 mei 1998 nog

niet uit, ,,gelet op de beperkte saisine''.

Inmiddels werd een nieuwe prejudicieÈle vraag over de grondwettigheid van

artikel 332 vierde lid B.W. aan het Arbitragehof voorgelegd, waarin de

verwijzende rechter peilde naar een eventuele discriminatie van de juridische

vader t.o.v. de moeder m.b.t. de termijnen om het vaderschap van de echt-

genoot te betwisten. In een onuitgegeven vonnis van 20 september 1999

vroeg de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen of artikel 332 vierde lid

B.W. de artikelen 10 en 11 G.W. schendt in zoverre dat de vordering in

vaderschapsbetwisting door de moeder dient te worden ingesteld binnen eÂeÂn

jaar na de geboorte en door de echtgenoot eveneens binnen eÂeÂn jaar na de

geboorte of na de ontdekking ervan, terwijl de moeder steeds kennis heeft of

kan hebben van de omstandigheden van de verwekking en de vordering tijdig

kan inleiden, en de echtgenoot die wel kennis heeft van de geboorte doch

geen kennis heeft van de omstandigheden van de verwekking en pas nadat de

termijn van eÂeÂn jaar is verstreken te weten komt of vermoedt dat zijn

vaderschap betwistbaar is, de vordering niet tijdig kan inleiden.

In casu had een man een vordering tot betwisting van zijn vaderschap m.b.t.

twee minderjarige kinderen ingesteld nadat hij ontdekt had dat zijn echt-

genote een overspelige relatie onderhield. De eiser kreeg kennis van de

geboorte op het ogenblik van de geboorte zelf. Enkel m.b.t. het jongste kind

werd zijn vordering ontvankelijk en gegrond verklaard na een DNA-onder-

zoek waaruit ondubbelzinnig bleek dat hij niet de vader was. Aangezien de

man pas meer dan eÂeÂn jaar na de geboorte van het oudste kind kennis kreeg

van de overspelige relatie van zijn echtgenote kon hij de betwisting van zijn

vaderschap t.a.v. dat kind niet meer tijdig inleiden.

Het Arbitragehof merkt op dat het grondwettelijk gelijkheids- en non-dis-

criminatiebeginsel zich verzet tegen het feit dat personen die zich in wezen-

lijk verschillende situaties bevinden op identieke wijze worden behandeld

zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat.

Het Arbitragehof overwoog dat de bedoeling van de Afstammingswet er o.m.

in bestond de [biologische] waarheid zoveel mogelijk te benaderen, wat zich

manifesteerde in het openstellen van de mogelijkheden tot betwisting van het

vaderschap van de echtgenoot. Anderzijds wou de wetgever ook de rust in de

families in overweging nemen waardoor het zoeken naar de biologische

waarheid getemperd werd. Bij het bepalen van de termijn voor de betwisting

(1169) Arbitragehof nr. 54/98, 20 mei 1998, B.S. 7 augustus 1998, 25432; R.W. 1998-99, 858.
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van het vaderschap van de echtgenoot heeft de wetgever geoordeeld dat de

belangen van het kind prioritair zijn en werd het onaanvaardbaar geacht dat

een dergelijke betwisting nog zou kunnen plaatshebben nadat redelijkerwijze

mag worden aangenomen dat bezit van staat tot stand is gekomen.

Met verwijzing naar artikel 3.1 van het Internationaal Verdrag inzake de

Rechten van het Kind (hierna afgekort: I.V.R.K.) acht het Arbitragehof het

niet onredelijk om het wettelijk vaderschap van de echtgenoot te laten

primeren op het biologisch vaderschap, de betwistingsvordering aan een

strikte vervaltermijn te onderwerpen en ze onmogelijk te maken van zodra

het kind zich bewust kan worden van het vaderschap en redelijkerwijze mag

worden aangenomen dat er met instemming van de moeder Ð die haar eigen

vorderingsrecht niet heeft uitgeoefend Ð bezit van staat t.o.v. de echtgenoot

is tot stand gekomen(1170).

De motivering van het Arbitragehof is op verschillende punten vatbaar voor

kritiek.

In het licht van artikel 8 E.V.R.M. kan gesteld worden dat de bescherming

van het priveÂ-leven van de echtgenoot vereist dat hij een daadwerkelijke kans

heeft om zijn vaderschap te betwisten. Artikel 332 vierde lid B.W. biedt de

echtgenoot deze daadwerkelijke betwistingsmogelijkheid niet; in vele ge-

vallen heeft hij slechts een theoretische kans om zijn juridisch vaderschap te

betwisten. Het is immers goed mogelijk dat de echtgenoot op het ogenblik

van de geboorte of de kennisname van de geboorte niet twijfelt aan zijn

vaderschap, maar zich pas later realiseert dat hij misschien niet de genetische

vader van het kind is.

De rechtspraak ziet in de wettelijke termijnregeling voor de echtgenoot

echter geen schending van artikel 8 E.V.R.M. Enkele jaren na het Hof van

Beroep te Antwerpen(1171) oordeelde het Hof van Beroep te Gent in de

besproken periode ook dat de vervaltermijn van artikel 332 vierde lid B.W.

niet strijdig is met artikel 8 E.V.R.M., o.g.v. de overweging dat deze bepaling

een geoorloofde inmenging van het openbare gezag in het priveÂ-leven uit-

maakt, aangezien zij de bescherming van de openbare orde en de bescher-

ming van de rechten en de belangen van het kind beoogt(1172).

iii. JurisprudentieÈle invulling van het tijdstip van de ontdekking van de

geboorte

431. De Belgische wetgeving bevat geen bepalingen i.v.m. de hypothese dat

de geboorte door de moeder verborgen wordt gehouden, maar in de recht-

spraak wordt gezocht naar uitwegen voor de echtgenoot die zich een Ð al

(1170) Arbitragehof nr. 138/2000, 21 december 2000, B.S. 8 maart 2001, 7435; R.W. 2000-

2001, 1343; T.B.B.R. 2001, 359, noot G. VERSCHELDEN.

(1171) Antwerpen (3
e
kamer) AR 3432/90, 28 januari 1992, aangehaald door P. SENAEVE,

,,Materieelrechtelijke problemen in het nieuwe afstammingsrecht'', in P. SENAEVE (ed.), Vijf

jaar toepassing van het nieuwe afstammingsrecht, Leuven, Acco, 1993, 50, nr. 68.

(1172) Gent (1
ste

kamer) nr. 1995/AR/2293, 25 februari 1999, onuitg.; cf. artikel 8.2 E.V.R.M.
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dan niet doelbewust geõÈnduceerde Ð verkeerde voorstelling omtrent de

identiteit van de verwekker heeft gemaakt.

Gelet op het gegeven dat het Arbitragehof artikel 332 vierde lid B.W. strikt

interpreteert(1173) is een kernprobleem in deze context de bepaling van het

tijdstip waarop de echtgenoot van de moeder de geboorte heeft ontdekt.

Het lijkt logisch dat de eisende echtgenoot die zijn vordering meer dan een

jaar na de geboorte instelt een in de tijd gesitueerd feit moet bewijzen

waardoor hij de geboorte heeft ontdekt(1174), maar ook niet meer dan dat.

Zo aanvaardde het Hof van Beroep te Gent dat een Belgische man die zijn

vaderschap betwistte binnen het jaar nadat hij via een gewone brief vernam

dat zijn vrouw in Finland was bevallen van een kind de vordering tijdig had

ingeleid, nu er geen elementen waren die wezen op kennisname van de

geboorte voorafgaand aan die brief(1175).

In die context valt een interessant vonnis van de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brussel te vermelden waarin geoordeeld werd dat de vordering

van de (ex-)echtgenoot tot betwisting van het vaderschap van een meer-

derjarig kind niet te laat was ingeleid, nu zij werd ingeleid binnen het jaar

nadat de man door dit kind werd aangesproken tot betaling van onderhouds-

geld en de feiten uitwezen dat de gewezen echtgenoten al jaren feitelijk

gescheiden leefden, het kind geboren is vijf maanden na de overschrijving

van de echtscheiding, de moeder op het ogenblik van de laatste verschijning

slechts twee maanden zwanger was en niets erop wees dat de ex-echtgenoten

na de laatste verschijning nog enig contact met elkaar hadden(1176).

Deze beslising is correct, maar er kan wel kritiek worden geuit op het feit dat

de moeder niet de kans kreeg via getuigenverhoren te bewijzen dat de man

voÂoÂr de procedure tot het bekomen van onderhoudsgeld de geboorte al had

ontdekt(1177).

Merkwaardiger is een arrest van het Hof van Beroep te Gent. Een man was

weliswaar niet aanwezig op het ogenblik van de geboorte, maar wist toch dat

zijn echtgenote na hun feitelijke scheiding nog twee kinderen had gekregen.

De moeder liet uitschijnen dat haar nieuwe partner Ð met wie ze later ook

huwde Ð de juridische vader van die kinderen was. Nadat hij Ð meer dan

een jaar na de geboorte Ð door zijn gewezen echtgenote werd aangesproken

tot betaling van onderhoudsgeld voor de kinderen stelde de (eerste) echtge-

noot de vordering tot betwisting van zijn eigen vaderschap in. Het Hof

aanvaardde dat de geboorte voor de betrokken man verborgen was gehouden

en oordeelde, met verwijzing naar artikel 332 vierde lid B.W., dat de vorde-

ring ontvankelijk was. Het verborgen karakter van de geboorte lag volgens

(1173) Zie supra, nr. 430.

(1174) Rb. Doornik 1 februari 1999, J.L.M.B. 1999, 1538.

(1175) Gent 20 december 1996, R.W. 1997-98, 1077; J. dr. jeun. 1998, afl. 177, 44, noot.

(1176) Rb. Brussel 10 maart 1992, Rev. trim. dr. fam. 1995, 662.

(1177) In dezelfde zin: G. MAHIEU en D. PIRE, Droit des personnes. La filiation, in ReÂp. not.,

Brussel, Larcier, 1999, 76, nr. 56.
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het Hof in het feit dat de moeder haar echtgenoot voÂoÂr de instelling van de

onderhoudsvordering niet informeerde aangaande de geboorte van de kin-

deren, hem de geboortedatum, -plaats en naam van de kinderen onthield,

gelet op de vaststelling dat hij niet aanwezig was bij de geboorten, noch bij

de aangifte ervan en feitelijk gescheiden leefde van haar(1178).

Dit arrest hanteert als vertrekpunt voor de termijn van eÂeÂn jaar niet de

geboorte zelf, maar het ogenblik waarop de echtgenoot wordt aangesproken

voor de betaling van onderhoudsgeld, i.e. het moment waarop hij voor het

eerst kon vermoeden dat hij niet de biologische vader is.

Ons inziens is deze rechtspraak contra legem. De bewoordingen van artikel

332 vierde lid B.W. zijn immers duidelijk: de vordering van de echtgenoot

moet worden ingesteld binnen het jaar na de geboorte of na de ontdekking

ervan (eigen cursivering). De term 'ervan' kan enkel slaan op het feit van de

geboorte. Men kan moeilijk verdedigen dat de echtgenoot de vordering heeft

ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van de geboorte, wanneer het

arrest duidelijk vermeldt dat hij meer dan een jaar voor het instellen van de

vordering wist dat zijn echtgenote na de feitelijke scheiding nog twee

kinderen had gekregen.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent aanvaardde dat het bewijs dat de

geboorte verborgen werd gehouden t.o.v. de vorige echtgenoot kan voort-

vloeien uit een brief met de vraag om toestemming tot een ontwerpvoorstel

tot adoptie (artikel 348 § 1 tweede lid, sub 2 a contrario B.W.). In dit geval

bleek niet duidelijk dat de man kennis had van de geboorte. De moeder

beweerde in casu dat zij haar vorige echtgenoot tijdens de echtscheidings-

procedure had ingelicht over de geboorte n.a.v. de vereffening-verdeling; de

rechtbank stelde vast dat ze geen formeel bewijs leverde dat ze die informatie

zou hebben verstrekt, aangezien partijen al bijna drie jaar voor de geboorte

feitelijk gescheiden leefden. Het kind werd aangegeven door de nieuwe

partner van de moeder en in de geboorteakte werd de echtgenoot van de

moeder als 'afwezig' aangemerkt. Het tijdstip van de ontdekking van de

geboorte werd gesitueerd op het ogenblik dat de vorige echtgenoot deze brief

ontving, zodat de vordering tijdig was ingesteld(1179).

De enige mogelijkheid tot verlenging van de strikte vervaltermijn uit artikel

332 vierde lid B.W. waarover geen discussie bestaat is overmacht. Er wordt

algemeen aangenomen dat de vordering die na het verstrijken van de wette-

lijke termijn werd ingesteld niet onontvankelijk is voor zover de eisende

partij overmacht in haren hoofde kan bewijzen.

De vraag of de echtgenoot die op de hoogte was van de geboorte maar slechts

op een later tijdstip dan eÂeÂn jaar na de geboorte kennis krijgt van het feit dat

hij niet de biologische vader is, na het verstrijken van die eÂeÂnjarige termijn de

vordering nog met succes kan instellen door zich te beroepen op overmacht,

(1178) Gent 3 december 1993, R.W. 1993-94, 1499.

(1179) Rb. Gent 15 juni 1995, T.B.B.R. 1995, 502.
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wordt in de rechtspraak echter negatief beantwoord. Na het Hof van Beroep

te Antwerpen is nu ook het Hof van Beroep te Gent van oordeel dat de loutere

omstandigheid dat de man slechts nadat de vervaltermijn is verlopen kennis

krijgt van elementen omtrent zijn mogelijk genetisch niet-vaderschap, niet

beantwoordt aan de constitutieve elementen van het begrip overmacht. In

beide gevallen had de echtgenoot van de moeder de geboorte van het kind

zelf aangegeven.

In de eerste zaak vernam de echtgenoot toen het kind anderhalf jaar oud was

dat hij niet de genetische vader kon zijn en werd zijn niet-vaderschap pas

door een DNA-onderzoek bevestigd als het kind twee jaar was(1180).

In de tweede zaak werd de echtgenoot meer dan tien jaar na de geboorte

aangesproken tot betaling van onderhoudsgeld en leidde hij kort daarna de

betwistingsvordering in. Ondanks het feit dat hij liet doorschemeren na de

geboorte wel af en toe te hebben getwijfeld aan zijn vaderschap, stelde het

hof vast dat hij nooit blijk had gegeven van zijn intentie zijn vaderschap te

willen betwisten; ook zijn beweringen dat hij niets had willen ondernemen

om de vrede in het gezin te beschermen en pas recentelijk via een praatje op

cafeÂ had vernomen dat een andere man de biologische vader was konden het

hof er niet toe bewegen overmacht te aanvaarden, met als gevolg dat de

vordering van de echtgenoot als onontvankelijk werd afgewezen(1181).

c . Ged i n g i n l e i d i n g en w i j z e n v an b e tw i s t i n g

432. De vordering tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot

o.g.v. artikel 318 B.W. moet bij dagvaarding worden ingeleid. De Rechtbank

van Eerste Aanleg te Verviers oordeelde dat een inleiding bij tegensprekelijk

verzoekschrift niet ontvankelijk is, nu een tegensprekelijke procedure niet

kan worden ingeleid bij verzoekschrift dan wanneer de wet dit toelaat of

voorschrijft. De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek hebben duidelijk

het toepassingsgebied van de dagvaarding en het verzoekschrift vastgelegd

en de mogelijkheid tot neerlegging van een tegensprekelijk verzoekschrift

beperkt tot het geval waarin de wet afwijkt van de algemene regel dat

hoofdvorderingen worden ingeleid bij dagvaarding (zie artikel 1034bis

Ger. W.)(1182).

Wanneer de echtgenoot-vader het betwistingsgeding inleidt en wanneer de

moeder de materieÈle bewaring over het kind heeft, is er als dusdanig geen

principieÈle belangentegenstelling tussen moeder en kind. In die hypothese is

de aanstelling van een voogd ad hoc slechts noodzakelijk wanneer in con-

creto een belangentegenstelling wordt aangetoond. In casu gebeurde dit niet,

(1180) Antwerpen A.R. 3432/90, 28 januari 1992, onuitg., aangehaald door P. SENAEVE,

,,Materieelrechtelijke problemen in het nieuwe afstammingsrecht'', in P. SENAEVE (ed.), Vijf

jaar toepassing van het nieuwe afstammingsrecht, Leuven, Acco, 1993, 47, nr. 61.

(1181) Gent (1
ste

kamer) nr. 1995/AR/2293, 25 februari 1999, onuitg..

(1182) Rb. Verviers 25 oktober 1993, J.T. 1994, 547; T.B.B.R. 1995, 327.
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met als gevolg dat de eiser werd verwezen in de kosten voor de organisatie

van het voogdijschap ad hoc(1183).

Het vaderschap van de echtgenoot kan op twee manieren worden betwist: op

eenvoudige verklaring (artikel 318 § § 1 en 3 eerste lid B.W.) en op tegen-

bewijs (artikel 318 §§ 1 en 2 B.W.). Indien eÂeÂn van de vijf hypotheses

opgesomd in artikel 318 § 3 eerste lid B.W. voor handen is, zal het in de

meeste gevallen proceseconomisch interessanter zijn het vaderschap te be-

twisten op eenvoudige verklaring; op die manier worden de kosten van een

deskundigenonderzoek vermeden.

Een algemene toepassingsvoorwaarde voor een succesvolle betwisting op

eenvoudige verklaring is echter dat het kind geen bezit van staat heeft t.a.v.

beide echtgenoten en dat beide echtgenoten niet feitelijk herenigd waren ten

tijde van de verwekking (aanhef artikel 318 § 3 eerste lid B.W.). De bewijs-

last op dat vlak ligt bij de partij die beweert dat het kind wel degelijk het kind

is van de echtgenoot, nl. de verwerende partij in het betwistingsge-

ding(1184).

d . Diverse aspecten i .v.m. de ontvankeli jkheid en gegrondheid

van de vordering

433. Het is opmerkelijk dat er in de twintigste eeuw geen enkele rechterlijke

uitspraak is gepubliceerd m.b.t. artikel 318 § 4 B.W., dat de vordering tot

betwisting van het vaderschap van de echtgenoot onontvankelijk verklaart

wanneer de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot kunstmatige insemi-

natie of tot een andere daad die de voortplanting tot doel had, tenzij de

verwekking van het kind niet het gevolg kan zijn van die handeling.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent achtte Ð zonder duidelijke wette-

lijke grondslag Ð de vordering tot betwisting van het vaderschap van de

echtgenoot gegrond, nu voldoende was gebleken dat de moeder en haar

echtgenoot reeds jaren feitelijk gescheiden leven en er geen feitelijke here-

niging was geweest, de moeder reeds jaren een feitelijk gezin vormde met

een andere man en een vorig kind door de echtgenoot werd ontkend en

vervolgens werd erkend door een andere man(1185). In dezelfde zin besliste

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde dat aan de hand van

feitelijkheden kon worden besloten tot de `morele onmogelijkheid' van de

moeder om gedurende de wettelijke conceptieperiode geslachtsverkeer te

onderhouden met haar wettige echtgenoot, nu beide echtgenoten al sinds

bijna vier jaar voÂoÂr de geboorte feitelijk gescheiden leefden en de vrouw

sinds de datum van de feitelijke scheiding samenwoont met een andere man

en zij zich, wat blijkt uit een geboortekaartje van een ander kind, voordoen

(1183) Rb. Hasselt 11 maart 1997, T.B.B.R. 1997, 211.

(1184) Bergen (2
e
kamer) nr. 1996/RG/985, 5 mei 1998, onuitg.

(1185) Rb. Gent 13 mei 1996, T.G.R. 1996, 129.
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als man en vrouw. De rechtbank achtte de vordering van de moeder gegrond

o.g.v. artikel 318 §§ 1 en 2 B.W.(1186).

De echtgenoot die de vordering tot betwisting van zijn eigen vaderschap

zonder enige kans op succes en/of met louter dilatoire motieven instelt, loopt

het risico tot schadevergoeding te worden veroordeeld. Zo besliste de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Aarlen dat een ingestelde betwistingsvordering

tergend was nu de echtgenoot volgens een bevolen bloedproef wel degelijk

de vader is en door zijn vaderschap te ontkennen zijn echtgenote nood-

zakelijkerwijze van ontrouw beschuldigde. De tegenvordering van de echt-

genote gegrond op het tergend en roekeloos karakter van de hoofdvordering

werd ingewilligd en de rechtbank kende haar een schadevergoeding toe van

25.000 BEF (t 619,73)(1187).

434. Een vonnis waarbij het vaderschap van de echtgenoot succesvol werd

betwist kan worden tegengeworpen aan personen die geen partij waren in het

geding; zij kunnen echter derdenverzet instellen (artikel 331decies eerste lid

B.W.). Zo stelde een man derdenverzet in tegen het vonnis waarbij de

gewezen echtgenoot van de moeder zijn vaderschap succesvol had betwist

en hijzelf Ð enkele maanden later Ð door de moeder van het kind werd

aangesproken o.g.v. artikel 336 B.W. De appellant wierp op dat de gewezen

echtgenoot de vordering tot betwisting van zijn eigen vaderschap te laat had

ingesteld nu hij al jaren voordien kennis zou hebben gehad van het bestaan en

de geboortedatum van het kind. Daarenboven beweerde hij dat de schending

van artikel 332 vierde lid B.W. het gevolg was van bedrog door de gewezen

echtgenoten die voor de eerste rechter het bestaan en de inhoud van de

voorafgaande overeenkomst in het kader van hun echtscheiding door onder-

linge toestemming Ð waarin het kind werd vermeld Ð verborgen zouden

hebben gehouden. De appellant maakte wel melding van de vordering o.g.v.

artikel 336 B.W. Ð die in zijn optiek eveneens te laat was ingesteld Ð maar

hij liet na voor het Hof te preciseren welke van zijn rechten door het

bestreden vonnis werden geschonden. Het Hof van Beroep te Bergen oor-

deelde dat hij zich ten onrechte opwierp als hoeder van de openbare orde en

bevestigde het bestreden vonnis dat het derdenverzet ongegrond verklaarde

wegens gebrek aan belang(1188).

(1186) Rb. Dendermonde 28 oktober 1999, T.G.R. 2000, 166.

(1187) Rb. Aarlen 9 juni 1995, J.T. 1996, 193.

(1188) Bergen (2
e
kamer) nr. 1999/RG/1014, 27 juni 2000, onuitg.
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B. DE AFSTAMMING VAN VADERSZIJDE BUITEN HET HUWELIJK

1. Erkenning

a . Va s t s t e l l i n g v an d e a f s t amming v i a e r k e nn i n g

435. Los van de vereiste toestemmingen(1189) bieden slechts twee bepalin-

gen een autonome grondslag voor de erkenning van een kind door een man.

In de hypothese dat de moeder van het kind gehuwd (geweest) is, is het

aangewezen eerst na te gaan of artikel 320 B.W. kan worden toegepast en Ð

indien dat niet het geval is Ð daarna terug te vallen op artikel 319 § 1 B.W.

Ð Wanneer het vaderschap van de echtgenoot niet bevestigd wordt door

bezit van staat kan een andere man Ð b.v. de biologische vader Ð het

kind met machtiging van de rechtbank van eerste aanleg rechtstreeks

erkennen o.g.v. artikel 320 B.W., zonder dat het vaderschap van de

echtgenoot voorafgaandelijk moet worden betwist, op voorwaarde dat

eÂeÂn van de vier hypotheses die in dit artikel worden opgesomd zich

voordoet.

Ð Is aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 320 B.W. niet voldaan, dan

is een erkenning toch mogelijk o.g.v. artikel 319 § 1 B.W., maar voor de

toepassing van deze laatste bepaling mag het vaderschap niet vaststaan

o.g.v. de vaderschapsregel. Is dit toch het geval, dan is een erkenning pas

mogelijk na een extra procedure, nl. een succesvolle betwisting van het

vaderschap van de echtgenoot.

Speelt de vaderschapsregel niet (meer), dan kan het kind onmiddellijk

worden erkend via de toepassing van artikel 319 § 1 B.W., zonder machtiging

van de rechtbank.

Er lijken geen oorzaken van onwaardigheid te bestaan inzake het recht van

een persoon om een kind te erkennen. Zo oordeelde de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Hasselt dat de ontzetting uit bepaalde burgerlijke rechten na een

veroordelend arrest van het hof van assisen restrictief moet worden geõÈn-

terpreteerd en niet ipso facto tot gevolg heeft dat de betrokkene ontzet is uit

het recht kinderen te erkennen(1190).

i. Toestemmingsweigering van de moeder bij de erkenning door een

man(1191)

436. In de besproken periode is in de rechtspraak zeer frequent toepassing

gemaakt van de arresten die het Arbitragehof wees op 21 december 1990 en

8 oktober 1992(1192).

(1189) Zie verder infra, nrs. 436-441.

(1190) Rb. Hasselt 23 maart 1999, Limb. Rechtsl. 1999, 252, noot J. DE BUS.

(1191) Artikel 319 § 3 eerste, derde en vierde lid B.W.

(1192) Voor een bespreking van deze arresten, zie de commentaar in het vorig overzicht

T.P.R. 1994, (2073) 2230-2234, nrs. 340-344.
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De praktische gevolgen van deze arresten kunnen als volgt worden gesyn-

thetiseerd:

Ð Als de moeder haar toestemming tot de erkenning geeft Ð in de erken-

ningsakte of in een voorafgaande akte Ð dan is er geen probleem: de

afstamming van vaderszijde zal dan worden vastgesteld, ongeacht de

realiteit van het vaderschap.

Ð Geeft de moeder haar toestemming tot de erkenning niet, dan komt de

zaak voor de rechtbank, ook indien de moeder het biologisch vaderschap

van de man die het kind wil erkennen niet betwist. Betwist de moeder het

biologisch vaderschap van de aspirant-erkenner niet of bewijst zij niet dat

deze man niet de vader is, dan moet de rechtbank de erkenning toestaan.

Wordt wel bewezen dat de erkenner niet de vader is, dan moet de

rechtbank de erkenning weigeren. In deze twee laatste gevallen heeft

de rechtbank geen enkel opportuniteitsoordeel: er wordt helemaal geen

rekening gehouden met het belang van het kind.

Een schematisch overzicht op basis waarvan de beslissing van de rechtbank

van eerste aanleg die zich voegt naar de rechtspraak van het Arbitragehof

voorspeld kan worden wanneer zij moet oordelen over het verzoek van een

man om een kind jonger dan 15 jaar te erkennen in de veronderstelling dat de

moeder haar wil te kennen kan geven (artikel 319 § 3 B.W.) werd elders reeds

gepubliceerd(1193).

437. Gelet op artikel 26 § 2 derde lid, 1
o
van de BijzondereWet van 6 januari

1989 op het Arbitragehof(1194) kan de leer uit de arresten die het Arbitrage-

hof wees op 21 december 1990 en 8 oktober 1992 worden toegepast zonder

dat een nieuwe prejudicieÈle vraag moet worden gesteld. De arresten van het

Arbitragehof hebben immers de waarde van een bindend precedent(1195).

Bijgevolg moeten de hoven en rechtbanken o.g.v. artikel 319 § 3 B.W.

beslissen dat de erkenning van een minderjarig niet ontvoogd kind door de

biologische vader wiens vaderschap niet is betwist kan plaatshebben, niet-

tegenstaande de moeder niet heeft toegestemd tot de erkenning en zonder

uitspraak te doen in functie van het belang van het kind.

De rechtspraak is quasi-eenstemmig op dit vlak en volgt gezagsgetrouw de

visie van het Arbitragehof(1196).

(1193) Zie G. VERSCHELDEN, ,,Het Belgisch afstammingsrecht in het licht van het gelijk-

heidsbeginsel'', T.B.B.R. 2000, (126) 135.

(1194) B.S. 7 januari 1989, hierna afgekort als Bijzondere Wet Arbitragehof.

(1195) Brussel 23 november 1999, A.J.T. 1999-2000, 789.

(1196) Zie b.v. Luik (1
e
kamer) nr. 1998/RG/928, 18 januari 1999, onuitg.; Antwerpen

5 januari 1999, T. Vreemd. 1998, 202; Antwerpen (3
e
kamer) AR 1997/355, 18 maart 1998,

onuitg.; Luik (1
ste

kamer) nr. 1997/RG/315, 25 november 1997, onuitg.; Bergen 10 november

1993, J.L.M.B. 1994, 173; Bergen 26 januari 1993, J.T. 1994, 19; Rb. Hasselt 23 maart 1999,

Limb. Rechtsl. 1999, 252, noot J. DE BUS.
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Ook het Hof van Cassatie volgt de lijnen die het Arbitragehof heeft uit-

getekend en oordeelde dat wanneer het bestreden arrest vaststelde dat het

vaderschap van de aspirant-erkenner niet wordt betwist en ingevolge het

arrest van 21 december 1990 besliste dat de toestemming van de moeder niet

meer vereist is, het hof [van beroep] zich van elke uitspraak over het belang

van het kind mag onthouden zonder artikel 319 § 3 B.W. te schenden(1197).

In een onuitgegeven arrest kende het Hof van Beroep te Luik aan de erkenner

zelfs een schadevergoeding toe van 30.000 BEF (t 743,68) wegens tergend

en roekeloos hoger beroep, nu de moeder in eerste aanleg haar toestemming

tot de erkenning had geweigerd Ð omdat ze seksueel misbruik door de

erkenner vermoedde Ð en ook in haar akte hoger beroep nadrukkelijk het in

aanmerking nemen van het belang van het kind vroeg(1198).

438. EeÂn uitspraak is nochtans duidelijk dissonant. De Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brussel stelde dat het Arbitragehof in zijn twee arresten van

21 december 1990 en 8 oktober 1992 een wettelijke, evenwichtige en

verantwoorde ongelijkheid vervangt door een flagrante onrechtvaardigheid

die manifest in strijd is met de artikelen [10 en 11] van de Grondwet en met

artikel 3.1 I.V.R.K. De rechtbank was van oordeel dat artikel 319 § 3 B.W. de

Grondwet klaarblijkelijk niet schendt (artikel 26 § 2 derde lid, 3
o
Bijzondere

Wet Arbitragehof) en dat ze na een toestemmingsweigering door de moeder

geen nieuwe prejudicieÈle vraag diende te stellen. Aangezien de moeder niet

bewees dat de aspirant-erkenner niet de vader is van het kind besliste de

rechtbank, in toepassing van artikel 319 § 3 vierde lid B.W., met inachtne-

ming van de belangen van het kind of de erkenning kon plaatshebben. De

rechtbank oordeelde dat het belang van beide kinderenÐ die inmiddels door

de echtgenoot van hun moeder werden geadopteerdÐ in casu vereiste dat ze

zonder enig voorbehoud in het harmonisch gezin van hun moeder en hun

adoptievader blijven, en dat deze integratie niet wordt verstoord of belem-

merd door een late erkenning door de biologische vader(1199).

Dit uiterst merkwaardig vonnis miskent de Bijzondere Wet Arbitragehof.

Een rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor hoger beroep is

weliswaar geenszins verplicht zich te voegen naar de oplossing die het

Arbitragehof in een eerdere prejudicieÈle beslissing heeft gegeven, maar

een rechtscollege kan de ongrondwettigheidsbeoordeling van het Arbitrage-

hof niet verwerpen zonder het probleem opnieuw voor te leggen aan het

Arbitragehof, ook niet als de toepassing van de wetsbepaling die ongrond-

wettig is bevonden in casu in het belang van het kind zou zijn. Een rechts-

college kan bovendien moeilijk stellen dat een wetsbepaling de artikelen 10

(1197) Cass. 29 april 1993, Arr. Cass. 1993, 416; Pas. 1993, I, 411, concl. Adv. Gen.

J.-M. PIRET; R.W. 1993-94, 508, T.B.B.R. 1994, 219, concl. Adv. Gen. J.-M. PIRET en noot

N. DENIES; in dezelfde zin: Luik 19 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 410, Rev. trim. dr. fam. 1994,

761.

(1198) Luik (1
ste

kamer) nr. 1999/RG/1055, 8 februari 2000, onuitg.

(1199) Rb. Brussel 16 juni 1993, Rev. trim. dr. fam. 1994, 766.
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en 11 van de Grondwet klaarblijkelijk niet schendt (artikel 26 § 2 derde lid,

3
o
Bijzondere Wet Arbitragehof) wanneer het Arbitragehof die schending

voordien al heeft vastgesteld.

439. Procedures voor de rechtbank van eerste aanleg na een toestemmings-

weigering van de moeder en een mislukte verzoeningspoging door de vrede-

rechter zouden kunnen worden vermeden als de vrederechters zich zouden

voegen naar de rechtspraak van het Arbitragehof. Er zijn vrederechters die de

mediane interpretatie van het arrest van het Arbitragehof d.d. 21 december

1990 Ð bevestigd in het arrest van 8 oktober 1992 Ð volgen en uit deze

arresten afleiden dat wanneer het vaderschap van de aspirant-erkenner niet

wordt betwist, de vrederechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt conform

artikel 319 § 3 B.W. de zaak niet naar de rechtbank van eerste aanleg moet

verwijzen, maar deze niet-betwisting moet akteren en voor recht moet

zeggen dat niets er zich tegen verzet dat de ambtenaar van de burgerlijke

stand de erkenningsakte zou verlijden waarbij de vader zonder toestemming

van de moeder het kind erkent(1200).

Ook de Vrederechter te Herstal is van oordeel dat niets er zich tegen verzet

dat de vrederechter in het kader van zijn willige rechtsmacht de rechtspraak

van het Arbitragehof uit de arresten van 21 december 1990 en 8 oktober 1992

toepast. Hij zou dus mogen verklaren dat niets de erkenning voor de

bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand belemmert wanneer de moeder

haar toestemming weigert en het vaderschap van de erkenner niet is be-

twist(1201).

Deze zienswijze mag dan wel vanuit proceseconomisch oogpunt toe te

juichen zijn, stricto jure is er geen enkele wettelijke basis die de vrederechter

toelaat een beschikking te vellen in het kader van een eventuele verzoening,

beoogd door artikel 319 § 3 derde lid B.W. Strikt genomen moet de vrede-

rechter o.g.v. artikel 319 § 3 derde lid in fine B.W. de zaak naar de rechtbank

van eerste aanleg verwijzen indien hij de nodige toestemmingen niet heeft

ontvangen.

Het dispositief van het vonnis waarin wordt gesteld dat een kind zonder

toestemming van de moeder en zonder toetsing van het belang van het kind

kan worden erkend wanneer het niet-vaderschap niet bewezen is, moet echter

niet in de rand van de geboorteakte worden overgeschreven; het is aan de

verzoeker om het kind voor de ambtenaar te erkennen, die, na overlegging

van de toelating van de rechtbank, de akte zal opmaken(1202).

De vrijwillige tussenkomst van de echtgenoot van de moeder in een proce-

dure waarin een man het kind wil erkennen zonder toestemming van de

moeder werd ontvankelijk verklaard omdat hij een wettig, rechtstreeks en

(1200) Vred. Etterbeek 14 juni 1994, Rev. trim. dr. fam. 1994, 780.

(1201) Vred. Herstal 25 februari 1994, J.L.M.B. 1997, 518, noot D. PIRE.

(1202) Rb. Aarlen 16 december 1994, J.T. 1995, 388.
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persoonlijk belang had, nu hij in casu was overgegaan tot volle adoptie van

dat kind en de homologatieprocedure voor de jeugdrechtbank nog hangende

was(1203).

440. Ondanks twee arresten van het Arbitragehof waarin artikel 319 § 3

B.W. ongrondwettig werd bevonden, is deze bepaling nog altijd in onge-

wijzigde vorm in het Burgerlijk Wetboek opgenomen.

In een zaak die beslecht werd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik

werd de strijd tegen de ongrondwettelijk bevonden regels op een dubbel

niveau voortgezet: enerzijds vorderde een man die zijn buitenhuwelijks kind

via een gerechtelijke procedure had erkend zonder toestemming van de

moeder de hoofdelijke veroordeling van de stad Luik en de Belgische Staat

tot morele schadevergoeding omdat hij zich genoodzaakt voelde een proce-

dure in te leiden die ertoe strekte het kind zijn naam te bezorgen. Anderzijds

vroeg de stad Luik vrijwaring door de Belgische Staat voor veroordelingen

die tegen haar zouden kunnen worden uitgesproken en schadevergoeding

voor de talrijke procedures waarin zij betrokken was omwille van het feit dat

artikel 319 § 3 B.W. niet is aangepast na het arrest dat het Arbitragehof wees

op 21 december 1990.

De rechtbank bevestigt de heersende stelling dat het gezag van gewijsde van

een arrest van het Arbitragehof zich niet uitstrekt tot de ambtenaar van de

burgerlijke stand. Zoals een circulaire van de Minister van Justitie(1204) al

aangaf, moet artikel 319 § 3 B.W. door de ambtenaar van de burgerlijke stand

worden toegepast. De ambtenaar begaat geen fout door de erkenning te

weigeren zonder voorafgaande toestemming van de moeder. In casu werd

het vaderschap van de erkenner niet bewist en had de moeder zich nooit

verzet tegen de erkenning.

Van groot belang is dat de rechtbank onomwonden oordeelde dat de Staat een

fout heeft begaan door na verschillende arresten van het Arbitragehof artikel

319 § 3 B.W. niet te wijzigen, met als gevolg dat de ambtenaren van de

burgerlijke stand werden blootgesteld aan talrijke gerechtelijke procedures.

Toch werd in casu geen enkele vorm van schadevergoeding toegekend omdat

de rechtbank van oordeel was dat de schade in hoofde van de stad Luik niet

werd veroorzaakt door de fout van de Belgische Staat, maar door de persoon-

lijke handeling van de vader van het kind die zijn erkenning Ð na de

geboorte Ð via een gerechtelijke procedure wou doorvoeren terwijl hij

samen met de moeder het kind zonder problemen voor de ambtenaar van

de burgerlijke stand had kunnen erkennen(1205).

(1203) Rb. Luik 17 mei 1991, bevestigd door Luik 15 maart 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995,

647.

(1204) Omz. nr. 91/3 L van 4 juni 1991.

(1205) Rb. Luik 17 november 2000, J.T. 2001, 299, noot Y.-H. LELEU.
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ii. Toestemmingsweigering van het kind dat de leeftijd van 15 jaar heeft

bereikt(1206)

441. Op 6 juni 1996 sprak het Arbitragehof zich uit over de grondwettigheid

van de toestemmingsvereiste van het minderjarig niet ontvoogd kind dat de

leeftijd van 15 jaar heeft bereikt bij de erkenning door een man.

In zijn prejudicieÈle vraag vroeg de verwijzende rechter of artikel 319 § 3

B.W. het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel schendt door de erken-

ning van een niet ontvoogd kind dat ouder is dan 15 jaar maar nog niet

meerderjarig, afhankelijk te stellen van de voorafgaande toestemming van

dat kind wanneer het vaderschap van de aspirant-erkenner niet betwist is en

door, wanneer de zaak naar de rechtbank wordt verwezen Ð en dit gebeurt

wanneer die toestemming (of deze van de moeder) ontbreekt Ð die recht-

bank te machtigen te oordelen of deze erkenning kan plaatsvinden, zelfs

wanneer niet is bewezen dat de verzoeker niet de vader is.

Het Arbitragehof meent dat een vergelijking moet worden gemaakt tussen

twee situaties, nl. de erkenning van een minderjarig niet ontvoogd kind door

een man enerzijds en een dergelijke erkenning door een vrouw anderzijds; er

wordt enkel ingegaan op de hypothese dat het biologisch vaderschap van de

kandidaat-erkenner niet is betwist.

Het Arbitragehof wijst er vooreerst op dat de wetgever de vaststelling van de

afstamming afhankelijk heeft willen stellen van een toetsing vanuit het

standpunt van het belang van het kind. Het Hof verwijst tevens naar de

artikelen 3.1 en 12 I.V.R.K.: bij alle maatregelen betreffende kinderen

vormen de belangen van het kind de eerste overweging; bovendien heeft

het kind dat in staat is zijn eigen mening te vormen het recht die mening

vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen en moet het

gehoord kunnen worden in iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die

het kind betreft. Artikel 7.1 van datzelfde Verdrag bepaalt dat het kind Ð

voor zover mogelijk Ð het recht heeft zijn ouders te kennen en door hen te

worden verzorgd, maar uit deze bepaling kan, volgens het Hof, geenszins

worden afgeleid dat de ouders het recht zouden hebben om laattijdig een

afstammingsband te creeÈren tegen het belang van het kind in. Met de regeling

van artikel 319 § 3 B.W. heeft de wetgever late erkenningen willen tegengaan

en het kind de mogelijkheid geboden zich daartegen te verzetten vanaf de

leeftijd dat het zich dienaangaande een mening kan vormen. Die leeftijd is

vastgesteld op vijftien jaar en steunt op een objectief criterium dat in redelijk

verband staat zowel met de bedoeling om late erkenningen tegen te gaan als

met het oogmerk om inspraak te geven aan kinderen van een bepaalde

leeftijd. In het kader van de vermelde verdragsbepalingen acht het Arbitrage-

hof de toestemmingsvereiste van het minderjarig kind dat de leeftijd van

vijftien jaar bereikt heeft op zich niet onevenredig. De toestemmingsweige-

ring van het kind is enerzijds een belangrijke indicatie wanneer de rechtbank

(1206) Artikel 319 § 3 tweede, derde en vierde lid B.W.
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van eerste aanleg moet oordelen over de opportuniteit van de erkenning,

maar anderzijds kan de rechtbank de erkenning toch toestaan wanneer zij van

oordeel is dat ze in het belang van het kind is, behalve in de hypothese dat

bewezen zou worden dat de verzoeker niet de vader is.

Het Arbitragehof besliste dat het ontbreken van de mogelijkheid voor het niet

ontvoogd kind dat de volle leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt om zijn

instemming met de erkenning van een vrouw te weigeren, terwijl die moge-

lijkheid wel bestaat ten aanzien van de erkenning door een man, in strijd is

met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, vervat in de artikelen 10

en 11 van de Grondwet. Kinderen die het voorwerp uitmaken van een late

erkenning worden zonder redelijke verantwoording verschillend behandeld

naargelang de persoon die hen wil erkennen een man of een vrouw is. Het

Hof voegde daaraan toe dat de oorsprong van de discriminatie evenwel niet

gelegen is in artikel 319 § 3 tweede lid B.W.(1207).

Uit dit arrest moet worden afgeleid dat het gelijkheidsbeginsel niet geschon-

den is door de regel van artikel 319 § 3 B.W. inzake de toestemming van het

kind, maar blijkbaar weÂl door artikel 313 B.W. dat voor de erkenning door

een vrouw geen enkele toestemming vereist, noch van de vader, noch van het

kind. Het Arbitragehof stelt immers dat de discriminatie het gevolg is van

,,de ontstentenis van een vergelijkbare regel in de bepalingen betreffende de

vaststelling van de afstamming van moederszijde''(1208).

iii. Procedurele aspecten

1
o
. Aard van het `gewoon verzoekschrift' uit artikel 319 § 3 derde lid B.W.

442. Als een noodzakelijke toestemming tot de erkenning ontbreekt, maakt

de man die het kind wil erkennen de zaak bij gewoon verzoekschrift aan-

hangig bij de vrederechter van de woonplaats van het kind (artikel 319 § 3

derde lid B.W.). De bestaande onduidelijkheid over de aard van dit verzoek-

schrift is door de rechtspraak weggewerkt.

De Vrederechter te Roeselare oordeelde terecht dat bij procedures op ver-

zoekschrift het verzoekschrift op tegenspraak in de context van het door de

Wet van 3 augustus 1992 gewijzigde Gerechtelijk Wetboek de regel is

(artikel 1034bis e.v. Ger. W.), met als gevolg dat dit soort verzoekschrift

te beschouwen is als het `gewoon verzoekschrift' uit artikel 319 § 3 derde lid

B.W.(1209).

Volgens een Omzendbrief van de Minister van FinancieÈn d.d. 9 november

1995(1210) is de procedure voor de vrederechter een procedure die de

(1207) Arbitragehof nr. 36/96, 6 juni 1996, J.L.M.B. 1996, 1684, noot D. PIRE; B.S. 10 juli

1996, 18902; T.B.P. 1996, 642; J. dr. jeun. 1996, 380; A.A. 1996, 471; R.W. 1996-97, 977, noot

F. APS; Rev. trim. dr. fam. 1996, 542, noot.

(1208) Zie in dat verband supra, nrs. 416-417.

(1209) Vred. Roeselare 24 oktober 1995, T. Vred. 1996, 286, noot.

(1210) Opgenomen als noot onder bovenvermelde uitspraak, T. Vred. 1996, 287.
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eigenlijke rechtspleging voorafgaat, met als gevolg dat het verzoekschrift op

het vredegerecht niet moet worden ingeschreven in het register der verzoek-

schriften en er geen aanleiding bestaat tot het heffen van rolrecht. Het

rolrecht is volgens deze omzendbrief echter wel verschuldigd bij de inschrij-

ving van de zaak op de algemene rol van de rechtbank van eerste aanleg.

Een mondeling verzoek moet worden gelijkgesteld met een gebrek aan

aanhangigmaking bij de rechter(1211).

Het Hof van Cassatie oordeelde dat wanneer een vordering wordt ingesteld

o.g.v. artikel 319 § 3 B.W., de regelen van de artikelen 1025 tot 1034 Ger. W.

niet toepasselijk zijn op de rechtspleging gevoerd voor de rechtbank van

eerste aanleg, die in wezen een contradictoire rechtspleging is(1212). Op die

manier stelde het Hof dus klaar en duidelijk dat het `gewoon verzoekschrift'

in artikel 319 § 3 derde lid B.W. een verzoekschrift op tegenspraak in de zin

van de artikelen 1034bis e.v. Ger. W. moet zijn, en geen eenzijdig verzoek-

schrift.

2
o
. Vertegenwoordiging van het kind

443. Het Hof van Cassatie besliste dat artikel 331sexies B.W. enkel de

vertegenwoordiging van de onbekwamen als eisers of als verweerders regelt,

in de gedingen betreffende hun afstamming. Het kind van minder dan vijftien

jaar dat het voorwerp is van een erkenning door een man, is geen partij in de

procedure o.g.v. artikel 319 § 3 B.W., noch als eiser, noch als verweerder.

Daaruit volgt dat het ook niet moet worden vertegenwoordigd door zijn

wettelijke vertegenwoordiger, noch door een voogd ad hoc (1213).

iv. Erkenning van een overspelig kind a matre (artikel 320 B.W.)

Artikel 320 B.W. onderscheidt vier gevallen waarin een andere man dan de

echtgenoot een buitenhuwelijks kind kan erkennen met machtiging van de

rechtbank van eerste aanleg wanneer het vaderschap van de echtgenoot niet

bevestigd wordt door bezit van staat. In al deze gevallen is het onwaarschijn-

lijk dat de echtgenoot het kind heeft verwekt en kan zijn huwelijk met de

moeder als wankel worden beschouwd.

1
o
. Toepassingsproblemen

444. Wanneer een vonnis dat de vordering tot betwisting van het vaderschap

van de echtgenoot gegrond heeft verklaard is overgeschreven in de registers

(1211) Rb. NeufchaÃteau 25 juni 1997, R.R.D. 1997, 456.

(1212) Cass. 16 december 1999, J.T. 2000, 719.

(1213) Cass. 29 april 1993, Arr. Cass. 1993, 416; Pas. 1993, I, 411, concl. Adv. Gen. J.-

M. PIRET; R.W. 1993-94, 508; T.B.B.R. 1994, 219, concl. Adv. Gen. J.-M. PIRET en noot

N. DENIES; in dezelfde zin: Luik 19 oktober 1993, J.L.M.B. 1994, 410, Rev. trim. dr. fam. 1994,

761.
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van de ambtenaar van de burgerlijke stand, staat het vaderschap niet meer

vast o.g.v. de artikelen 315 of 317 B.W. en kan de machtiging tot erkenning

niet worden verleend. De gewone procedure ex artikel 319 B.W. is terzake

van toepassing(1214).

Wanneer de aspirant-erkenner overeenkomstig artikel 320 B.W. van de

rechtbank een machtiging tot erkenning heeft bekomen, kan hij eventueel

het kind erkennen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand nadat hij de

machtiging heeft voorgelegd, waarna de ambtenaar een erkenningsakte op-

maakt. De bepalingen van artikel 333 B.W. zijn in dat geval niet van

toepassing(1215).

Artikel 331quinquies B.W. Ð op grond waarvan erfgenamen een reeds

begonnen rechtsvordering kunnen voortzetten, tenzij de verzoeker er uit-

drukkelijk afstand van heeft gedaan Ð is niet van toepassing op rechts-

vorderingen die worden geregeld door artikel 319 § § 3 en 4 en artikel 320

B.W. en voorbehouden zijn voor de man die een kind wil erkennen of de

wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Een vordering die ertoe strekt

machtiging tot erkenning te bekomen is geen vordering tot vaststelling van

de afstamming, maar een vordering tot machtiging tot het stellen van een

daad van erkenning, die uiterst persoonlijk is. Een erkenning is een plechtige

en strikt persoonlijke daad die een eigen wilsuiting vergt. Zij kan dus niet

worden gedaan door een wettelijke vertegenwoordiger en a fortiori ook niet

door een erfgenaam(1216).

De tekst van artikel 320, 3
o
B.W. laat niet toe dat de rechtbank machtiging tot

erkenning verleent wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de

vrederechter de echtgenoten machtigde om afzonderlijk verblijf te houden,

maar tegelijk ook meer dan 180 dagen nadat aan deze maatregel een einde is

gekomen, zelfs al is bewezen dat de echtgenoten sindsdien nooit meer samen

hebben geleefd(1217). Het Hof van Beroep te Luik preciseerde dat het

vertrekpunt van de termijn van 180 dagen het loutere einde van de maatregel

is; verzoening van de echtgenoten is niet relevant. Het Hof weigerde de

machtiging tot erkenning, maar verklaarde wel een andere vordering ge-

grond, nl. deze tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot, door de

moeder voor het eerst in hoger beroep ingeleid conform artikel 807 Ger.W.,

na een bekentenis van haar echtgenoot zonder collusiegevaar(1218).

Artikel 807 Ger.W. vereist voor de uitbreiding of de wijziging van een

vordering wel dat de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies berusten

op een feit dat in de dagvaarding is aangevoerd, zelfs indien hun juridische

omschrijving verschillend is. Dit is echter niet het geval wanneer de nieuwe

vordering betrekking heeft op een vordering tot betwisting van het vader-

(1214) Rb. Gent 28 januari 1993, T.B.B.R. 1994, 66.

(1215) Rb. Aarlen 16 december 1994, J.T. 1995, 266.

(1216) Rb. Luik 8 november 1991, J.L.M.B. 1995, 190.

(1217) Rb. Brussel 8 maart 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 677.

(1218) Luik (1
ste

kamer) nr. 1998/RG/726, 12 mei 1999, onuitg.
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schap van een ander kind dan hetgeen waarvan het vaderschap via de

oorspronkelijke vordering werd betwist(1219). Voor dit tweede kind zal

dus een afzonderlijke betwistingsvordering nodig zijn.

Er is echter ook rechtspraak die Ð manifest contra legem Ð de machtiging

tot erkenning o.g.v. artikel 320, 3
o
B.W. toch verleent niettegenstaande het

kind geboren is meer dan 300 dagen na de machtiging van de vrederechter tot

afzonderlijk verblijf, maar ook meer dan 180 dagen na het einde van die

maatregel, op grond van de overwegingen dat uit stukken is gebleken dat de

moeder en haar echtgenoot niet meer hebben samengeleefd sinds de machti-

ging en zij de gevolgen van de beslissing van de vrederechter in onderling

akkoord hebben uitgebreid, dat de moeder enkel voor andere kinderen

onderhoudsgeld van haar echtgenoot vraagt en dat die echtgenoot geen recht

van bewaring vordert, noch bezit van staat t.o.v. het kind heeft(1220).

Eveneens o.g.v. artikel 320, 3
o
B.W. verleende de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Antwerpen een machtiging tot prenatale erkenning, ondanks het

feit dat artikel 320 B.W. impliciet een betwisting van vaderschap inhoudt en

om die reden zou kunnen worden gekwalificeerd als een vordering in de zin

van artikel 331bis B.W. Ð waarin bepaald wordt dat rechtsvorderingen

m.b.t. de afstamming niet ontvankelijk zijn indien het kind niet levensvatbaar

geboren is Ð en ondanks het feit dat artikel 320 B.W. zelf in zijn aanhef

bepaalt dat het vaderschap moet vaststaan krachtens artikel 315 of 317 B.W.,

bezit van staat slechts kan worden beoordeeld na de geboorte van het kind en

in de verschillende hypotheses van artikel 320 B.W. telkens vermeld staat

,,ingeval het kind geboren is''. Aangezien artikel 328 tweede lid B.W.

duidelijk stelt dat erkenning kan geschieden ten gunste van een verwekt

kind, moet de machtiging tot erkenning volgens de rechtbank ook voÂoÂr de

geboorte kunnen worden verleend. Artikel 331bis B.W. moet beperkt blijven

tot de vordering tot betwisting van vaderschap, beschreven in artikel 318

B.W. Op de sui generis-procedure machtiging tot erkenning zijn bijzondere

procedureregels van toepassing. Daarom moet artikel 328 tweede lid B.W.

prevaleren op artikel 331bis B.W.(1221).

Het is opmerkelijk dat een machtiging tot erkenning wel mogelijk is wanneer

de feitelijke scheiding gevolgd wordt door een echtscheiding o.g.v. bepaalde

feiten (overspel of grove beledigingen) of een echtscheiding o.g.v. feitelijke

scheiding van meer dan twee jaar, terwijl ze stricto jure niet mogelijk is

wanneer de feitelijke scheiding gevolgd wordt door een echtscheiding door

onderlinge toestemming. De wettekst is duidelijk: artikel 320, 4
o
B.W.

vermeldt enkel de artikelen 229, 231 en 232 B.W., en niet artikel 233

B.W. Alle overspelige kinderen a matre worden niet op dezelfde wijze

behandeld en dit verschil in behandeling is gebaseerd op de echtscheidings-

vorm die gekozen werd door de moeder en haar echtgenoot.

(1219) Rb. Brussel 12 mei 1999, J.L.M.B. 1999, 1537.

(1220) Bergen (2
e
kamer) nr. 1999/RG/18, 4 mei 1999, onuitg.

(1221) Rb. Antwerpen 12 oktober 1993, T.B.B.R. 1994, 255.
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De Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde stelde vast dat dit onder-

scheid discriminatoir is en strijdig met artikel 8.1 juncto 14 E.V.R.M. O.g.v.

de directe werking van deze bepalingen verleende de rechtbank machtiging

tot erkenning van een kind dat geboren was meer dan 300 dagen na de

feitelijke scheiding die gevolgd werd door een echtscheiding door onderlinge

toestemming(1222).

Artikel 320, 4
o
B.W. is niet alleen in Europees, maar ook in Belgisch

grondwettelijk perspectief discriminatoir bevonden(1223).

2
o
. De rechtspraak van het Arbitragehof

Het Arbitragehof werd in de besproken periode viermaal geconfronteerd met

een prejudicieÈle vraag over artikel 320 B.W.

a. Toepassing van artikel 320 B.W. door de biologische vader

445. In een onuitgegeven vonnis van 28 september 1994 wierp de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Bergen prejudicieel de vraag op of artikel 320 B.W. het

grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel niet schendt inzo-

verre het de eiser niet toestaat met alle wettelijke middelen het bewijs te

leveren dat de echtgenoot niet de vader van het kind kan zijn, terwijl artikel

318 § 1 B.W. voor de betwisting van het vaderschap van de echtgenoot dat

bewijs door alle wettelijke middelen toestaat. In casu wou een man zijn

buitenhuwelijks kind erkennen dat geboren was meer dan 300 dagen na de

feitelijke scheiding die naderhand was uitgelopen op een echtscheiding o.g.v.

bepaalde feiten.

VoÂoÂr de Wet van 27 december 1994 bevatte artikel 320, 4
o
B.W. enkel de

hypothese dat de feitelijke scheiding gevolgd werd door een echtscheiding

o.g.v. feitelijke scheiding (artikel 232 B.W.). Gelet op het feit dat voormelde

wet de machtiging tot erkenning mogelijk maakte wanneer het kind werd

geboren meer dan 300 dagen na de feitelijke scheiding die gevolgd werd door

een echtscheiding o.g.v. bepaalde feiten (artikel 229 en 231 B.W.) Ð waarna

de verzoeker zich wel op artikel 320, 4
o
B.W. kon beroepen Ð verzocht het

Arbitragehof de verwijzende rechtbank te oordelen of het antwoord op de

vraag nog steeds onontbeerlijk was om haar vonnis te wijzen(1224).

In het reeds vermelde arrest van 14 juli 1997 i.v.m. de onmogelijkheid voor

de biologische vader om het vaderschap van de echtgenoot te betwis-

ten(1225) werd een soortgelijke prejudicieÈle vraag gesteld. Het Hof van

Beroep te Luik vroeg zich af of de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet

geschonden worden door artikel 320 B.W. in zoverre het de biologische

(1222) Rb. Dendermonde 2 juni 1999, A.J.T. 1999-2000, 609, noot G. VERSCHELDEN.

(1223) Zie daaromtrent infra, nr. 446.

(1224) Arbitragehof nr. 59/95, 12 juli 1995, B.S. 12 augustus 1995, 23511; R.W. 1995-96, 983.

(1225) Zie supra, nr. 423.
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vader die een overspelig kind a matre wil erkennen niet toestaat zijn vader-

schap met alle wettelijke middelen te bewijzen, terwijl het vaderschap van de

aspirant-erkenner wordt bevestigd door bezit van staat en de afstamming van

vaderszijde niet wordt betwist.

Het Arbitragehof was van oordeel dat deze vraag geen antwoord behoefde:

artikel 320 B.W. Ð dat in uitzonderlijke gevallen een andere man dan de

echtgenoot, mits machtiging van de rechtbank, toelaat een huwelijks kind te

erkennen en op die manier het vaderschap van de echtgenoot op onrecht-

streekse wijze te betwisten Ð heeft immers niet tot voorwerp om aan een

man, wie dan ook, al dan niet toelating te verlenen om met alle wettelijke

middelen het bewijs van zijn vaderschap te leveren; bovendien is de om-

standigheid dat het vaderschap van de kandidaat-erkenner wordt bevestigd

door het bezit van staat en niet wordt betwist, vreemd aan de hypotheses die

deze bepaling beoogt(1226).

Inderdaad, enkel (de afwezigheid van) bezit van staat ten aanzien van de

echtgenoot is relevant, niet de aanwezigheid van bezit van staat in hoofde van

de erkenner(1227).

b. De moeder en haar echtgenoot zijn door onderlinge toestemming uit de

echt gescheiden

446. Zoals reeds eerder vermeld(1228) verleende de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Dendermonde de machtiging tot erkenning van een kind dat

geboren was meer dan 300 dagen na de feitelijke scheiding die gevolgd

werd door een echtscheiding door onderlinge toestemming o.g.v. de overwe-

ging dat de artikelen 8.1 juncto 14 E.V.R.M. directe werking hebben(1229).

Dit resultaat mag dan vanuit pragmatisch standpunt zeker toe te juichen zijn,

juridisch is deze oplossing niet alleen duidelijk contra legem, maar ook

moeilijk te verenigen met de cassatierechtspraak die op het vlak van de

vaststelling van de afstamming de directe werking van artikel 8.1 E.V.R.M.

afwijst(1230). Nu de directe werking van internationale verdragsbepalingen

voor dit probleem geen sluitende oplossing biedt, kon een prejudicieÈle vraag

over de verenigbaarheid van artikel 320, 4
o
B.W. met het grondwettelijk

gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel niet uitblijven.

Het Arbitragehof stelt in zijn arrest van 25 mei 2000 vast dat de wetgever een

dubbele doelstelling nastreefde. Bij de vaststelling van de afstamming moest

(1226) Arbitragehof nr. 41/97, 14 juli 1997, B.S. 20 september 1997, 24553, J.L.M.B. 1997,

1232; Rev. trim. dr. fam. 1997, 184; A.A. 1997, 587; R.W. 1997-98, 943.

(1227) Aanhef artikel 320 B.W.; zie ook P. SENAEVE, ,,De vaderschapsregel in het spannings-

veld van de mensenrechtenbescherming en van het gelijkheidsbeginsel'', in X (ed.), Liber

amicorum Roger Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, 814.

(1228) Zie supra, nr. 444.

(1229) Rb. Dendermonde 2 juni 1999, A.J.T. 1999-2000, 609, noot G. VERSCHELDEN.

(1230) Cass. 19 september 1997, Arr. Cass. 1997, 843; T.B.B.R. 1999, 45, noot Y.-H. LELEU;

R.W. 1998-99, 435, noot S. MOSSELMANS; zie in extenso infra, nr. 466.
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de waarheid Ð i.e. de biologische afstamming Ð zoveel mogelijk benaderd

worden, maar dat objectief werd getemperd door de wil van de wetgever om

eveneens `de rust der families' in acht te nemen en te beschermen. Om beide

doelstellingen met elkaar te verzoenen heeft de wetgever de erkenning o.g.v.

artikel 320 B.W. uitgesloten wanneer het vaderschap van de echtgenoot

bevestigd wordt door bezit van staat en vervolgens heeft hij aan de rechtbank

van eerste aanleg de zorg toevertrouwd om de juistheid van de na te leven

voorwaarden na te gaan en te onderzoeken of de erkenning aan de werkelijk-

heid beantwoordt, zonder evenwel te oordelen over de opportuniteit van de

erkenning.

Artikel 320, 4
o
B.W. creeÈert een verschil in behandeling dat weliswaar op

een objectief criterium berust Ð nl. de echtscheidingsvorm Ð maar dit

criterium vertoont volgens het Hof geen relevante band met de nagestreefde

doelstellingen. Ook wanneer de feitelijke scheiding gevolgd wordt door een

echtscheiding door onderlinge toestemming blijft de machtiging van de

rechter vereist en wordt onderzocht of de feitelijke scheiding werkelijk heeft

plaatsgevonden meer dan 300 dagen voor de geboorte, wat overeenkomt met

de zorg van de wetgever om te garanderen dat de erkenning overeenstemt

met de werkelijkheid.

Het Arbitragehof voegt daar nog aan toe dat in elk geval waarin de echt-

scheiding wordt uitgesproken Ð ongeacht de echtscheidingsvorm Ð de

gezinskern verdwijnt en daarom geen `rust der families' meer moet be-

schermd worden.

Artikel 320, 4
o
B.W. schendt dus het grondwettelijk gelijkheids- en non-

discriminatiebeginsel omdat het een andere man dan de echtgenoot van de

moeder niet toelaat zijn kind te erkennen wanneer het kind geboren is meer

dan 300 dagen na de datum van de feitelijke scheiding die gevolgd wordt

door een echtscheiding door onderlinge toestemming(1231).

c. Het kind is verwekt voÂoÂr het huwelijk van de moeder en een andere man

dan de echtgenoot wil het erkennen

447. Wanneer het vaderschap vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317

B.W., kan een andere man dan de echtgenoot van de moeder Ð zoals de

biologische vader Ð het kind met machtiging van de rechtbank van eerste

aanleg rechtstreeks erkennen, zonder dat het vaderschap van de echtgenoot

voorafgaandelijk moet worden betwist, als eÂeÂn van de vier hypotheses

opgesomd in artikel 320 B.W. zich voordoet.

De vraag is gerezen of de limitatieve opsomming van hypotheses waarin de

rechtbank de machtiging tot erkenning kan verlenenÐ en die alleen gevallen

betreffen waarbij het kind verwekt is tijdens het huwelijk van de moeder op

een ogenblik dat zij gescheiden leefde van haar echtgenoot Ð verenigbaar is

(1231) Arbitragehof nr. 61/2000, 25 mei 2000, B.S. 8 augustus 2000, 27234; A.J.T. 2000-2001,

289, noot G. VERSCHELDEN.

1880 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn10000495&amp;origin=TPR


met het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, gelezen in

samenhang met de artikelen 8 en 14 E.V.R.M. en artikel 7 I.V.R.K. De

Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel verzocht het Arbitragehof om een

antwoord op de vraag of kinderen niet gediscrimineerd worden naargelang

het tijdstip waarop ze verwekt zijn: een kind verwekt tijdens het huwelijk van

de moeder op een ogenblik waarop de moeder van haar echtgenoot geschei-

den leefde kan door een andere man worden erkend, terwijl diezelfde man

o.g.v. artikel 320 B.W. geen machtiging kan krijgen voor de erkenning van

een kind dat verwekt werd voÂoÂr het huwelijk van de moeder.

Het is duidelijk dat het hier om een uitzonderlijke hypothese gaat. Het onder-

scheid in behandeling is enkel relevant in het geval dat bij een vrouw een kind

wordt verwekt en zij nadien trouwt met een andere man dan de verwekker. De

moeder van het kind en haar echtgenoot wierpen op dat de prejudicieÈle vraag

niet relevant was omdat het vaderschap van de echtgenoot bevestigd werd door

bezit van staat, maar de verwijzende rechtbank stelde de vraag toch omdat ze

van oordeel was dat dit bezit van staat in casu dubbelzinnig was.

Het Arbitragehof herhaalt dat de wetgever twee verschillende doelstellingen

met elkaar wou verenigen: enerzijds de biologische waarheid in aanmerking

nemen, maar anderzijds ook de rust in de families bewaren. Het Hof stelt dat

wanneer het kind geboren wordt in een op het huwelijk gebaseerd gezin,

zonder enig gerechtelijk spoor van ontwrichting, de wetgever mocht oor-

delen dat de rust der families voorrang moest hebben op de biologische

waarheid, zelfs wanneer het kind verwekt is voÂoÂr het huwelijk. Het belang

van het kind zou verstoord kunnen worden als een nieuwe afstammingsband

buiten het gezin het vaderschap van de echtgenoot zou komen vervangen.

Wel verwonderlijk is dat het Arbitragehof tegelijk stelt dat de echtgenoten bij

het aangaan van hun huwelijk erop mochten vertrouwen dat hun gezinsleven

ook na de geboorte van een kind dat verwekt werd voÂoÂr het huwelijk niet zou

kunnen worden verstoord, althans wanneer er bezit van staat is, door het feit

dat een andere man dan de echtgenoot gemachtigd zou kunnen worden het

kind te erkennen, net nu de verwijzende rechter van oordeel was dat dit bezit

van staat dubbelzinnig was.

Het Arbitragehof herinnert aan de artikelen 3.1 en 7.1 I.V.R.K. die respec-

tievelijk stellen dat bij alle maatregelen betreffende kinderen, hun belangen

de eerste overweging vormen en dat het kind, voor zover mogelijk, het recht

heeft zijn ouders te kennen en door hen te worden verzorgd. In eÂeÂn adem stelt

het Hof meteen zeer expliciet dat die bepalingen niet het recht impliceren om

een andere afstammingsband vast te stellen dan diegene die al bestaat op

basis van het huwelijk van de ouders. Ook de artikelen 8 en 14 E.V.R.M.

verzetten er zich volgens het Hof niet tegen dat de wetgever de erkenning van

een huwelijks kind waarop de vaderschapsregel van toepassing is afhankelijk

maakt van bepaalde voorwaarden met de bedoeling de stabiliteit en de

eerbiediging van het gezinsleven binnen het huwelijk te vrijwaren(1232).

(1232) Arbitragehof nr. 56/2001, 8 mei 2001, B.S. 28 juni 2001, 22298.
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v. Erkenning van een overspelig kind a patre (artikel 319bis B.W.)

448. Wanneer de aspirant-erkenner gehuwd is en een kind wil erkennen dat

bij een andere vrouw dan zijn echtgenote is verwekt, dan moet de erken-

ningsakte bij verzoekschrift ter homologatie worden voorgelegd aan de

rechtbank van eerste aanleg (artikel 319bis eerste lid B.W.).

Enkel de erkenner is gerechtigd het verzoekschrift tot homologatie in te

dienen. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik oordeelde dat het

verzoekschrift dat werd ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger

van het kind Ð nadat de erkenner de homologatieprocedure niet diligent

had gevoerd Ð onontvankelijk was(1233).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel stelde eveneens dat de homologa-

tieprocedure enkel kan worden ingeleid door de erkenner, maar verduide-

lijkte dat ze wel kan worden voortgezet door het kind of zijn wettelijke

vertegenwoordiger(1234).

In een belangrijk arrest oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat de

kennisgeving van het vonnis dat zich uitspreekt over het verzoek tot homo-

logatie van de erkenning de beroepstermijn van eÂeÂn maand niet doet lopen;

het vertrekpunt voor de beroepstermijn is de betekening van het von-

nis(1235).

Deze beslissing aangaande het vertrekpunt van de beroepstermijn is ook

betekenisvol in het licht van de discussie aangaande de aard van het verzoek-

schrift bedoeld in artikel 319bis B.W. Er kan uit afgeleid worden dat het

verzoekschrift tot homologatie geen eenzijdig Ð maar wel een tegenspreke-

lijk Ð verzoekschrift moet zijn. Hoger beroep tegen een beschikking ge-

wezen op eenzijdig verzoekschrift moet volgens artikel 1031 Ger. W. immers

worden ingesteld binnen de maand na de kennisgeving.

Met dit arrest wordt aangesloten bij de besproken rechtspraak i.v.m. het

`gewoon verzoekschrift' uit artikel 319 § 3 derde lid B.W., waaruit eveneens

blijkt dat een verzoekschrift op tegenspraak in de zin van de artikelen

1034bis e.v. Ger. W. wordt beoogd(1236).

De rechtbank wijst het verzoek tot homologatie af indien wordt bewezen dat

de verzoeker niet de vader is (artikel 319bis derde lid B.W.).

De rechtbank kan niet oordelen over de opportuniteit van de erkenning ten

opzichte van de belangen van de gemeenschappelijke kinderen van partijen

en mag de homologatie van de erkenning slechts weigeren indien de echt-

genote het bewijs van niet-vaderschap van haar echtgenoot aanbrengt, het-

(1233) Rb. Doornik 1 april 1993, J.L.M.B. 1993, 921, noot D. PIRE.

(1234) Rb. Nijvel 2 april 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 650; in casu werd de procedure door

de moeder voortgezet.

(1235) Luik 19 mei 1998, J.T. 1998, 811, Rev. trim. dr. fam. 1999, 547; J.L.M.B. 1999, 1523,

noot D. PIRE.

(1236) Zie supra, nr. 442.
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geen niet het geval is indien zij er zich toe beperkt te zeggen dat ze niet zeker

is dat deze erkenning met de biologische werkelijkheid overeenstemt(1237).

De erkenning wordt definitief vanaf de inschrijving van het homologatie-

vonnis in de rand van de erkenningsakte en heeft uitwerking vanaf de datum

van het verzoekschrift (artikel 319bis vierde lid B.W.). Als de geboorteakte

waarin een kind door een overspelige man wordt erkend niet vermeldt dat die

erkenning is geschied onder opschortende voorwaarde van homologatie door

de rechtbank van eerste aanleg, kan uit die omstandigheid noch de nietigheid

van de erkenningsakte, noch Ð a fortiori Ð de nietigheid van de erkenning

zelf worden afgeleid. De geboorteakte moet alleen worden verbeterd in die

zin dat moet worden toegevoegd dat de erkenning is geschied onder voorbe-

houd van homologatie door de rechtbank van eerste aanleg(1238).

vi. Cumul van procedures ex de artikelen 319bis en 320 B.W.

449. In de hypothese dat een kind zowel overspelig is a matre als a patre is

de vraag gerezen of het homologatieverzoek gelijktijdig met het verzoek tot

machtiging bij de rechtbank van eerste aanleg kan worden ingeleid en

behandeld. In dat verband was er al rechtspraak van de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Gent die de nog op te maken erkenningsakte dadelijk homologeert

of zelfs vrijstelling van de homologatievereiste verleent(1239).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel is duidelijk een andere mening

toegedaan en oordeelde in een zaak waarin om machtiging tot een prenatale

erkenning werd verzocht dat het tegelijkertijd ingediende homologatiever-

zoek vroegtijdig was. De rechtbank verleende de machtiging maar stelde dat

de bewoordingen van artikel 319bis B.W. impliceren dat de homologatie

volgt na de opmaak van de erkenningsakte en de erkenningsakte niet voor-

afgaat(1240).

b . B e tw i s t i n g v an d e e r k e nn i n g

i. Ontvankelijkheidsvoorwaarden

1
o
. Algemeen: afwezigheid van bezit van staat t.o.v. de erkennende man

450. Het verzoek tot nietigverklaring van de erkenning moet worden afge-

wezen indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de erkenner

(artikel 330 § 2 tweede lid B.W.).

Alleen bezit van staat ten opzichte van de erkenner is relevant, niet het

eventueel bezit van staat t.a.v. de partij die de erkenning betwist(1241).

(1237) Rb. Nijvel 4 mei 1994, Rev. trim. dr. fam. 1994, 776.

(1238) Luik 14 februari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 659.

(1239) Zie respectievelijk Rb. Gent 12 november 1992 en 25 juni 1992, R.W. 1992-93, 1203,

noot J. MELLAERTS.

(1240) Rb. Nijvel 30 april 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 652.

(1241) Antwerpen (3
e
kamer) A.R. 1998/1116, 12 oktober 1999, onuitg.
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Bezit van staat moet niet alleen voortdurend (zie artikel 331nonies eerste lid

B.W.), maar ook ondubbelzinnig zijn. Bovendien is een convergentie van

indicieÈn, opgesomd in artikel 331nonies derde lid B.W., noodzakelijk. Het

enkele feit dat de erkenner het kind gedurende een zekere tijd als het zijne

heeft opgevoed volstaat niet om bezit van staat tussen hem en het kind te

bewijzen(1242).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is van oordeel dat het bewijs van

niet-vaderschap na een genetisch onderzoek het ondubbelzinnig karakter van

de indicieÈn die leiden tot het bezit van staat aantast vanaf het ogenblik dat

partijen het resultaat ervan kennen. In casuwas dit resultaat bekend twee jaar

voor de procedure tot betwisting van de erkenning werd ingeleid en werd het

bezit van staat niet als onontvankelijkheidsgrond weerhouden; de erkenning

werd dan ook nietig verklaard(1243).

451. Het Hof van Cassatie heeft in 1993 bevestigd dat de exceptie van bezit

van staat in elke procedure tot betwisting van een erkenning kan worden

ingeroepen. In het arrest a quo had het Hof van Beroep te Brussel Ð nadat de

erkenning ook al in eerste aanleg op vordering van de erkenner zelf nietig

was verklaard Ð gesteld dat de rechter geen onderzoek diende in te stellen

naar het eventuele bezit van staat van het kind t.a.v. de erkenner omdat de

exceptie van bezit van staat niet kon worden ingeroepen nu de eis strekte tot

nietigheid van een authentieke erkenningsakte o.g.v. dwaling(1244). De

vermeende biologische vader betwistte als eiser in cassatie de nietigverkla-

ring van de erkenning en voerde aan dat onder het mom van een vordering tot

nietigverklaring van een authentieke akte (instrumentum) in feite een vorde-

ring tot nietigverklaring van de erkenning als rechtshandeling (negotium)

was ingesteld; bovendien was hij van mening dat de exceptie van bezit van

staat kon worden ingeroepen wanneer een wilsgebrek als grond tot nietig-

verklaring werd aangevoerd.

Het Hof van Cassatie vernietigde het bestreden arrest o.g.v. de overweging

dat het feit dat een erkenningsakte een authentieke akte is de toepassing van

de in artikel 330 § 2 B.W. bepaalde uitsluitingsgrond niet in de weg staat. Het

Hof besliste dat de bepaling dat het verzoek tot betwisting van de erkenning

(1242) Luik 11 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 1030; J.T. 1997, 521; Pas. 1996, II, 22: in casu

was de erkenner de echtgenoot van de moeder en werd de erkenning vernietigd nadat het Hof

oordeelde dat het bezit van staat dubbelzinnig was omwille van het feit dat de biologische vader

in de maatschappij werd beschouwd als de vader van het kind en het kind niet onwetend was

van zijn bestaan; in dezelfde zin: Luik 14 januari 1997, J.T. 1997, 522, waar de nietigverklaring

van een erkenning bevestigd werd bij gebrek aan voortdurend en ondubbelzinnig bezit van

staat; cf. ook Luik 28 mei 1996, J.L.M.B. 1997, 500, waar een erkenner de nietigverklaring van

een latere erkenning door een andere man vroeg en het hof na de vaststelling dat het bezit van

staat t.o.v. de laatste erkenner dubbelzinnig was een vergelijkend bloedonderzoek beval.

(1243) Rb. Brussel 10 februari 1999, Rev. trim. dr. fam. 1999, 654.

(1244) Brussel 18 juni 1992, Pas. 1992, II, 95.
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moet worden afgewezen indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van

de erkenner elke vordering tot betwisting van een erkenning betreft(1245).

Daarna werd de zaak verwezen naar het Hof van Beroep te Antwerpen. Dat

hof oordeelde eerst dat de vordering tot betwisting van de erkenning niet

ontvankelijk is als op het ogenblik van het instellen van de vordering het kind

bezit van staat heeft t.a.v. de erkenner en onderzocht vervolgens aan de hand

van diverse gegevens of dergelijk bezit van staat in casu bewezen was(1246).

Ook tegen dit arrest stelde de vermeende biologische vader een voorziening

in cassatie in.

Het Hof van Cassatie maakte in 1999 een onderscheid tussen de ontvanke-

lijkheid van de vordering tot betwisting van een erkenning en de gegrondheid

ervan. Het Hof verwierp de voorziening en oordeelde dat het niet dubbel-

zinnig is om enerzijds Ð in het kader van de beoordeling van de ontvanke-

lijkheid van het oorspronkelijke verzoek tot vernietiging van de erkenningÐ

te beslissen dat het bezit van staat moet beoordeeld worden op het ogenblik

dat de vordering wordt ingesteld en anderzijds Ð wat de grond van de zaak

betreft Ð na ook met de actuele feitelijke omstandigheden rekening te

hebben gehouden, het verweer van diegene die de nietigverklaring van de

erkenning betwist af te wijzen omdat geen concreet bewijs van bezit van staat

op het ogenblik van de uitspraak wordt overgelegd(1247).

Uit een samenlezing van beide cassatiearresten kunnen twee zaken worden

afgeleid.

Primo is het bezit van staat t.a.v. de erkenner een ontoelaatbaarheidsgrond

voor elke vordering tot betwisting van de erkenning, ook al wordt de betwis-

tingsvordering ingesteld door de erkenner zelf.

De rechtspraak blijkt op dit vlak echter nog niet constant: zo oordeelde het Hof

van Beroep te Gent in eÂeÂn zaak uitdrukkelijk dat de vordering tot betwisting

van een erkenning door de erkenner zelf wegens een wilsgebrek(1248) slechts

gegrond kan worden verklaard mits de erkenning niet bevestigd is door het

bezit van staat(1249), terwijl in een andere zaak Ð ten onrechte Ð werd

gesteld dat het bezit van staat in deze context niet relevant is(1250).

Secundo speelt bezit van staat enkel een cruciale rol op het vlak van de

ontvankelijkheid van de vordering tot betwisting van een erkenning, niet op

het vlak van de gegrondheid ervan.

Ook dit onderscheid tussen ontvankelijkheid en gegrondheid wordt in de

rechtspraak soms miskend: zo verklaarde de Rechtbank van Eerste Aanleg te

NeufchaÃteau de vordering tot nietigverklaring van de erkenning ontvankelijk

(1245) Cass. 25 juni 1993, Arr. Cass. 1993, 637; Pas. 1993, I, 626.

(1246) Antwerpen (3
e
kamer) A.R. 1994/1711, 10 februari 1998, onuitg.

(1247) Cass. C.98.0271.N, 19 maart 1999, onuitg.

(1248) Zie ook infra nr. 452.

(1249) Gent (1
ste

kamer) 9 juni 1995, A.J.T. 1995-96, 319, noot K. JACOBS.

(1250) Gent (1
ste

kamer) A.R. 1997/2969, 27 januari 2000, onuitg.
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en gegrond op basis van een reeks elementen die erop wezen dat er geen bezit

van staat was in hoofde van de erkennende man(1251).

De vordering kan pas gegrond worden verklaard indien bewezen is dat de

erkenner niet de vader van het kind is(1252).

2
o
. Bijzondere ontvankelijkheidsvoorwaarde voor de betwisting door de

erkennende man zelf: een wilsgebrek

452. De erkenner is alleen gerechtigd zijn erkenning te betwisten, indien hij

bewijst dat aan zijn toestemming een gebrek kleefde (artikel 330 § 1 tweede

lid B.W.). De bewijslast dat de erkenning is aangetast door een wilsgebrek

rust op de erkenner zelf.

In een procedure tot betwisting van een erkenning bij notarieÈle akte gelden

volgens het Hof van Beroep te Bergen de persoonlijke vaststellingen van de

notaris tot aan een betichting van valsheid. De erkenner was slachtoffer van

een zeer ernstig arbeidsongeval. Vier dagen voor de opmaak van de erken-

ningsakte werden zijn beide benen geamputeerd. Een wilsgebrek in zijnen

hoofde werd echter niet bewezen geacht(1253).

De vordering van de erkenner tot nietigverklaring van zijn erkenning is

onontvankelijk wanneer hij het kind met medewerking van de moeder op

leugenachtige wijze heeft erkend(1254).

Het argument dat een erkenning van haar kind de enige kans was waardoor

een man nog bij de moeder zou kunnen blijven Ð die hem al meermaals had

verlaten Ð was voor het Hof van Beroep te Bergen duidelijk onvoldoende

om zijn betwistingsvordering gegrond te verklaren, nu geen enkel wilsgebrek

in hoofde van de erkenner bewezen werd geacht(1255).

ii. Titularissen van het betwistingsrecht

453. De erkenning kan door iedere belanghebbende worden betwist (artikel

330 § 1 eerste lid B.W.).

De rechtspraak vereist dat degene die een erkenning wil betwisten een

specifiek belang aantoont en geen algemeen belang dat altijd zou kunnen

worden vermoed o.g.v. verwantschap.

(1251) Zie i.v.m. deze problematiek N. DENIES, ,,L'action en contestation de reconnaissance:

entre recevabiliteÂ et fondement de la demande'', (noot onder Rb. NeufchaÃteau 2 juni 1999),

R.R.D. 2000, (69) 70-73, die terecht opmerkt dat de gegrondheid van de vordering niet ipso

facto mag worden afgeleid uit de afwezigheid van bezit van staat.

(1252) Zie infra, nr. 454.

(1253) Bergen 18 mei 1999, T.B.B.R. 2000, 618.

(1254) Rb. Brussel 25 februari 1998, J.T. 1999, 216, waar de rechtbank oordeelde dat het feit

dat de erkenning gebeurde in het kader van een huwelijksplan dat uiteindelijk niet werd

gerealiseerd geen wilsgebrek uitmaakt; in dezelfde zin: Gent (1
ste

kamer) A.R. 1997/2969,

27 januari 2000, onuitg., waar eÂeÂn kind nog erkend werd nadat de erkenner al feitelijk

gescheiden leefde van de moeder en het Hof noch dwaling, noch bedrog bewezen achtte.

(1255) Bergen (2
e
kamer) nr. 1998/495, 23 februari 1999, onuitg.
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Voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik probeerde de zus van de

erkenner, op diens verzoek, de erkenning te betwisten omdat de erkenner zelf

geen wilsgebrek kon aantonen. De rechtbank oordeelde dat zolang de echt-

scheidingsprocedure niet was beeÈindigd en verzoening nog mogelijk was,

niet kon worden aangenomen dat de zus van de erkenner over een specifiek

belang beschikt. De zus van de erkenner zou eventueel wel het vereiste

belang kunnen hebben bij de betwisting van de erkenning wanneer haar broer

uit de echt gescheiden zal zijn; op dat ogenblik zal het volgens de rechtbank

misschien wenselijk zijn alle juridische banden tussen de twee families te

verbreken(1256).

In diezelfde lijn verklaarde de Rechtbank van Eerste Aanleg te NeufchaÃteau

de erkenning nietig, o.m. op vordering van de broer van de erkenner, nadat

de erkenner uit de echt gescheiden was en zijn broer terecht mocht verlangen

dat alle juridische banden tussen beide families zouden verbroken wor-

den(1257).

In een andere zaak oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat de zus van de

erkenner in artikel 330 B.W. het recht vindt diens erkenning te betwisten als

zij een niet louter vermogensrechtelijk belang heeft (cf. artikel 332bis B.W.);

een morele band met het kind volstaat. In casuwas haar betwistingsvordering

onontvankelijk bij gebrek aan wettig belang nu ze zich gedurende twee jaar

tevreden had gesteld met de erkenning en haar vordering slechts was inge-

steld na het mislukken van een echtscheidingsprocedure door onderlinge

toestemming waarbij de ontwerpversie van de voorafgaande overeenkomst

de vader onthief van zijn verplichting bij te dragen in het onderhoud van het

kind. De vordering van de zus van de erkenner leek er volgens het Hof ook op

gericht het de vader mogelijk te maken de vernietiging van de erkenning te

verkrijgen die hijzelf niet wettelijk kon bekomen. In casu had het kind

trouwens ook bezit van staat t.o.v. de erkenner(1258).

De ouders van de erkenner hebben een specifiek belang bij de betwisting van

een erkenning(1259). De moeder van de erkenner doet blijken van een

voldoende moreel belang om de erkenning te betwisten wanneer zij wenst

dat de juridische toestand van het kind zou overeenstemmen met de biolo-

gische werkelijkheid(1260).

De vordering tot betwisting van de erkenning ingesteld door de grootouders

van het kind langs moederszijde is ontvankelijk; zij hebben een wettig moreel

belang. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel aanvaardde dat de

procedurekosten uitsluitend ten laste van de moeder vielen omwille van

(1256) Rb. Luik 24 juni 1994, J.L.M.B. 1995, 196.

(1257) Rb. NeufchaÃteau 2 juni 1999, R.R.D. 2000, 66, noot N. DENIES.

(1258) Luik 2 juni 1998, J.T. 1998, 811; Rev. trim. dr. fam. 1999, 552.

(1259) Luik 11 januari 1999, T.B.B.R. 2000, 180, noot.

(1260) Rb. Luik 12 februari 1993, J.L.M.B. 1995, 191 en Rb. NeufchaÃteau 2 juni 1999, R.R.D.

2000, 66, noot N. DENIES.
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het feit dat de erkenner het kind enkel had erkend uit welwillendheid t.o.v. de

moeder(1261).

iii. Bewijs

1
o
. Bewijs van niet-vaderschap door alle wettelijke middelen

454. De erkenning wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen

wordt bewezen dat de erkenner niet de vader is (artikel 330 § 2 eerste lid

B.W.).

Hoewel een deskundigenonderzoek ongetwijfeld de meeste zekerheid biedt,

aanvaardt de rechtspraak ook andere bewijsmiddelen. Zo vernietigde het Hof

van Beroep te Antwerpen de erkenning bij gebrek aan deugdelijk, voort-

durend en ondubbelzinnig bezit van staat t.o.v. de erkenner, nu de moeder

verklaarde en ook uit de voorliggende stukken ontegensprekelijk kon worden

afgeleid dat de erkenner niet de biologische vader was(1262). De Rechtbank

van Eerste Aanleg te Luik stelde expliciet dat het bewijs van niet-vaderschap

ook door getuigen kan worden geleverd(1263).

Indien een deskundigenonderzoek heeft aangetoond dat de erkenner niet de

vader is en de erkenning werd in eerste aanleg nietig verklaard, dan lopen

degenen die hoger beroep instellen tegen die beslissing Ð in casu de

erkenner en de moeder van het kind Ð de kans tot schadevergoeding wegens

tergend en roekeloos hoger beroep te worden veroordeeld. Het Hof van

Beroep te Luik kende in een dergelijk geval 25.000 BEF (t 619,73) schade-

loosstelling toe aan de man die de erkenning betwistte en door het deskundi-

genonderzoek als biologische vader werd aangewezen(1264).

Het loutere feit dat een erkenning leugenachtig is impliceert echter niet dat de

erkenner tot schadevergoeding moet worden veroordeeld. Elke man heeft de

mogelijkheid om een kind te erkennen waarvan hij niet de biologische vader

is; dat geldt zeker wanneer de erkenner meer dan twee jaar met de moeder

samenleefde en de biologische vader in die periode niets heeft onderno-

men(1265).

2
o
. Geen toetsing van het belang van het kind

455. Het verzoek tot betwisting van de erkenning moet worden afgewezen

indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de erkenner (artikel 330

§ 2 tweede lid B.W.). Na vier cassatiearresten kan er geen twijfel meer over

bestaan dat een andere sociologische notie, nl. het belang van het kind,

(1261) Rb. Brussel 19 mei 1992, Rev. trim. dr. fam. 1995, 665.

(1262) Antwerpen 5 mei 1999, A.J.T. 1999-2000, 836, noot K. JACOBS.

(1263) Rb. Luik 31 januari 1994, J.L.M.B. 1995, 193.

(1264) Luik (1
ste

kamer) nr. 1997/RG/1382, 15 februari 1999, onuitg.

(1265) Luik 16 maart 1999, J.L.M.B. 1999, 1529.
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daarentegen geen enkele rol speelt bij het al dan niet tenietdoen van een

erkenning.

In 1995 oordeelde het Hof van Cassatie dat, onverminderd het bezit van staat

t.a.v. de erkenner, artikel 330 B.W. niet bepaalt dat bij het al of niet tenietdoen

van een erkenning rekening moet worden gehouden met het belang van het

kind(1266).

Wanneer een erkenning o.g.v. artikel 330 § 2 B.W. wordt betwist, dient de

rechter bij het al dan niet tenietdoen van de erkenning dus geen rekening te

houden met het belang van het kind(1267).

Artikel 3.1 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

(I.V.R.K.) bepaalt in essentie dat bij alle maatregelen betreffende kinderen,

ook deze die genomen worden door rechterlijke instanties, de belangen van

het kind de eerste overweging vormen. Artikel 3.2 I.V.R.K. verwoordt de

verbintenis van de Staten die partij zijn bij dit verdrag om het kind de nodige

bescherming te verzekeren en daartoe alle passende wettelijke en bestuur-

lijke maatregelen te nemen.

In twee arresten van 4 november 1999 Ð gewezen naar aanleiding van een

betwisting van een erkenning Ð heeft het Hof van Cassatie gesteld ,,(...) dat

die bepalingen, ook al kunnen zij nuttig zijn bij de interpretatie van teksten, op

zichzelf niet voldoende nauwkeurig en volledig zijn om directe werking te

hebben omdat zij verscheidene mogelijkheden aan de Staat laten om aan het

belang van het kind te voldoen; dat zij niet kunnen gelden als bron van

subjectieve rechten en verplichtingen voor particulieren; dat zij inzonderheid

de mogelijkheid open laten voor de verbonden Staten en overheden om te

bepalen hoe de belangen van het kind het best worden beschermd in verband

met de wijze waarop de biologische afstamming wordt vastgesteld

(...)''(1268).

In beide zaken werd de voorziening in cassatie ingesteld tegen arresten van

het Hof van Beroep te Gent.

Het eerste cassatiearrest vernietigde de bestreden beslissing die rekening

hield met het concrete belang van de kinderen bij de beoordeling van de

vordering tot nietigverklaring van een bestaande erkenning. Het Hof be-

klemtoonde nogmaals expliciet het standpunt dat het in 1995 reeds had

ingenomen, nl. dat het ,,niet aan de rechter toekomt de bescherming van

de belangen van het kind die door de wetgever is geboden terzijde te

schuiven ten voordele van een eigen appreciatie die de rechter meer gepast

vindt''(1269).

In de zaak die aanleiding gaf tot het tweede cassatiearrest hadden de

appeÂlrechters bij de beoordeling van de vordering tot nietigverklaring van

(1266) Cass. 28 april 1995, Arr. Cass. 1995, 429; Pas. 1995, I, 449.

(1267) Cass. 11 september 1995, Arr. Cass. 1995, 766; Pas. 1995, I, 792.

(1268) Cass. 4 november 1999 (twee arresten), R.W. 2000-2001, 232, noot A. VANDAELE.

(1269) Cass. 4 november 1999, R.W. 2000-2001, (232) 232.
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de erkenning geen rekening gehouden met het belang van het kind. Het Hof

verwierp de voorziening en stelde dat de artikelen 330 § 2 en 332[bis] B.W.

in een regeling hebben voorzien waarbij de belangen van het kind worden

beschermd(1270). Het Hof van Cassatie lijkt er in dit laatste arrest van uit te

gaan dat de verplichte afwijzing van het verzoek tot betwisting van een

erkenning wanneer het kind bezit van staat heeft t.a.v. de erkenner in het

belang van het kind gebeurt.

Concluderend kan dus gesteld worden dat het aan de rechtbank niet toekomt

om een opportuniteitscontrole door te voeren bij de betwisting van de

erkenning. Het belang van het kind speelt geen rol bij het al dan niet

tenietdoen van een erkenning.

vi. Mogelijke vernietiging van de erkenning in een bijzondere hypothese

(artikel 319 § 4 B.W.)

456. Op 14 juli 1994 antwoordde het Arbitragehof positief op de prejudi-

cieÈle vraag van het Hof van Beroep te Bergen(1271) of artikel 319 § 4 B.W.

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het, wanneer de

moeder onbekend of overleden is, dan wel in de onmogelijkheid is haar wil te

kennen te geven, aan de rechtbank de bevoegdheid toekent om, afhankelijk

van haar beoordeling van het belang van het kind, de erkenning van een

minderjarig, niet ontvoogd kind door een man van wie het biologisch niet-

vaderschap niet is aangetoond, te vernietigen. In casu was de moeder over-

leden en wou de man die met haar samenleefde hun eÂeÂnjarig kind erkennen.

Volgens artikel 319 § 4 eerste lid B.W. moet de ambtenaar van de burgerlijke

stand een letterlijk afschrift van de erkenning ter kennis brengen, zowel van

de wettelijke vertegenwoordiger als van het kind zelf indien het de volle

leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, tenzij beide vooraf hebben toegestemd. De

voogd van het kind was het in casu niet eens met die erkenning. Artikel 319

§ 4 vijfde lid B.W. bepaalt dat de rechtbank (van eerste aanleg) uitspraak doet

over de vordering tot nietigverklaring. Zij vernietigt de erkenning indien het

bewijs wordt geleverd dat de verweerder niet de vader is. Ontbreekt dat

bewijs, dan doet de rechtbank uitspraak met inachtneming van de belangen

van het kind. Voor de verwijzende rechter bewees de voogd niet dat de

aspirant-erkenner niet de biologische vader was. In dat geval zou de recht-

bank dus, volgens artikel 319 § 4 vijfde lid B.W., uitspraak moeten doen met

inachtneming van de belangen van het kind.

Het Arbitragehof stelt dat het aan de wetgever toekomt te oordelen of en in

welke mate er reden is om vanuit het standpunt van het belang van het kind

de vaststelling van de afstamming aan een opportuniteitscontrole te onder-

werpen. Indien hij besluit een dergelijke controle in te voeren, zelfs wanneer

niet is aangetoond dat de persoon die een kind wil erkennen geen biologische

(1270) Cass. 4 november 1999, R.W. 2000-2001, (232) 233.

(1271) Bergen 10 november 1993, J.L.M.B. 1994, 173.
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band met dat kind heeft, mag hij evenwel niet, zonder voldoende verantwoor-

ding, de vader en de moeder verschillend behandelen. Er moet rekening

worden gehouden niet alleen met artikel 3.1 I.V.R.K., dat voorschrijft dat bij

alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind de eerste

overweging vormen, maar ook met artikel 7.1 I.V.R.K., dat bepaalt dat het

kind, voor zover mogelijk, het recht heeft zijn ouders te kennen en door hen

te worden verzorgd.

Uit het beschikkend gedeelte van het arrest kan afgeleid worden dat het

belang van het kind niet mag spelen bij de afstamming van vaderszijde omdat

het ook niet speelt op het vlak van de afstamming van moederszijde(1272).

Teneinde de discriminatie tussen man en vrouw op te heffen, zou de wet als

volgt gewijzigd kunnen worden: ofwel wordt de opportuniteitscontrole van

de rechtbank afgeschaft bij de erkenning door de vader, ofwel wordt ze

ingevoerd bij de erkenning door de moeder.

2. Onderzoek naar het vaderschap

a . G r ondvoo rwa a r d e n

457. Het Arbitragehof antwoordde in een arrest van 21 oktober 1998 op de

prejudicieÈle vraag van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik naar de

verenigbaarheid van de artikelen 322 en 323 B.W. met de artikelen 10 en 11

van de Grondwet, in zoverre zij het volgende onderscheid vaststellen: onder

de kinderen die het voorwerp uitmaken van een onderzoek naar het vader-

schap genieten enkel de kinderen bedoeld in artikel 322 B.W. Ð namelijk de

kinderen die niet onder het toepassingsgebied van de vaderschapsregel vallen

en niet zijn erkend Ð een bescherming die op de beoordeling van hun

persoonlijk belang is gebaseerd.

Wanneer de moeder ongehuwd is kan de wettelijke vertegenwoordiger van

een minderjarig kind dat de leeftijd van vijftien jaar nog niet heeft bereikt

zich tegen de vaststelling van die afstamming verzetten indien hij bewijst dat

de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap strijdig is met de belangen

van het kind. In de hypothese dat de moeder gehuwd is Ð en het dus gaat om

een overspelig kind a matre Ð is artikel 323 B.W. van toepassing en dit

artikel biedt die bescherming niet.

In de zaak die aanleiding gaf tot de prejudicieÈle vraag was een overspelig

kind a matre in het buitenland door zijn biologische vader erkend. De

erkenning had plaatsgevonden in Burundi en was daar bij vonnis bekrach-

tigd; de moeder had tegen die beslissing hoger beroep aangetekend, maar

zich sindsdien niet meer om de zaak bekommerd.

Omdat er vragen waren omtrent de geldigheid van die erkenning vorderde de

man in BelgieÈ de gerechtelijke vaststelling van zijn vaderschap o.g.v. artikel

(1272) Arbitragehof nr. 62/94, 14 juli 1994, B.S. 3 september 1994, 22536; R.W. 1994-95, 532,

noot; J.L.M.B. 1995, 164, noot D. PIRE; J.T. 1995, 700, noot A.-Ch. VAN GYSEL.
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323 B.W.: de moeder was immers gehuwd op het ogenblik van de geboorte

met als gevolg dat haar echtgenoot de juridische vader van het kind was.

Diens vaderschap werd niet bevestigd door bezit van staat en er was voldaan

aan artikel 320 B.W.: de echtscheiding o.g.v. feitelijke scheiding van (toen

nog) meer dan vijf jaar was uitgesproken bij vonnis en het kind was geboren

meer dan 300 dagen na de datum van de feitelijke scheiding (artikel 320, 4
o

B.W.). De moeder betwistte het biologisch vaderschap niet, maar verzette

zich tegen de gerechtelijke vaststelling.

De verwijzende rechter interpreteerde de betrokken bepalingen in de zin dat

de biologische vader van een kind een vordering tot onderzoek naar zijn

eigen vaderschap kan instellen. Het is enkel in deze interpretatie dat het Hof

besliste dat er geen enkele aannemelijke reden bestaat om een bijzondere

bescherming te weigeren aan de kinderen op wie artikel 323 B.W. betrekking

heeft, terwijl die bijzondere bescherming wel aan de in artikel 322 B.W.

bedoelde kinderen wordt toegekend. Ook de parlementaire voorbereiding

verschaft voor dit onderscheid geen enkele verantwoording.

Het Arbitragehof besliste dat artikel 323 B.W. de artikelen 10 en 11 van de

Grondwet schendt voor zover het een dergelijk verschil in behandeling

instelt(1273).

Het Arbitragehof heeft zich in dit arrest niet uitgesproken over de vraag of

deze artikelen een verschil in behandeling in het leven zouden roepen tussen

de vader en de moeder, noch over de vraag of artikel 322 B.W. de Grondwet

schendt.

Er moet worden aangenomen dat de rechter die met een vordering tot

gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van overspelige kinderen a

matre wordt geconfronteerd ook rekening houdt met de persoonlijke belan-

gen van deze kinderen. Dit is ons inziens de enige manier waarop de recht-

bank zich zinvol kan voegen naar de uitspraak van het Arbitragehof.

Net zoals artikel 320 B.W. inhoudelijk onlosmakelijk verbonden is met

artikel 319 B.W., mocht men er ook al voÂoÂr dit arrest van uitgaan dat artikel

323 B.W. steeds moet worden samengelezen met artikel 322 B.W.

b . Bew i j s

Artikel 324 B.W. gaat uit van de principieÈle vrijheid van bewijslevering bij

de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Zowel bezit van staat t.a.v.

de vermeende vader (i) als alle Ð andere Ð wettelijke bewijsmiddelen

(ii) kunnen het vaderschap bewijzen. Deze bepaling bevat ook een vermoe-

den van vaderschap na gemeenschap van een man met de moeder gedurende

het wettelijk tijdperk van de verwekking (iii). De rechtspraak i.v.m. de

bewijsproblematiek in de context van een gerechtelijke vaststelling van het

vaderschap is overvloedig.

(1273) Arbitragehof nr. 104/98, 21 oktober 1998, B.S. 1 december 1998, 38512; R.W. 1998-99,

917; Rev. trim. dr. fam. 1999, 126; J. dr. jeun. 1999, afl. 182, 57, noot A. JONCKHEERE.
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i. Door bezit van staat

458. Het vaderschap kan bewezen worden door bezit van staat ten aanzien

van de vermeende vader (artikel 324 eerste lid B.W.). Artikel 331nonies

B.W. somt op exemplatieve wijze een aantal elementen op die bezit van staat

kunnen vormen. Zelfs al lijkt de wettekst het tegenovergestelde te bedoelen,

in principe kan eÂeÂn van die feiten niet volstaan. Een convergentie van

indicieÈn is noodzakelijk, er moet zich een algemene indruk ontwikke-

len(1274).

In een opmerkelijke zaak oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent

dat de vordering tot gerechtelijke vaststelling van vaderschap t.a.v. een

overleden priester kon worden ingewilligd o.g.v. artikel 324 eerste lid

B.W., nu er in hoofde van eiseres een voortdurend bezit van staat t.o.v. de

overledene bestond omdat deze haar steeds als zijn dochter heeft beschouwd

en behandeld in de mate dat zijn priesterschap in de katholieke kerk hem dat

toeliet, hij in haar opvoeding en onderhoud heeft helpen voorzien en zij hem

tevens heeft behandeld als haar vader(1275).

ii. Door alle wettelijke middelen

459. Is er geen deugdelijk bezit van staat, dan kan de afstamming van

vaderszijde worden bewezen door alle wettelijke middelen (artikel 324

tweede lid B.W.).

Zo aanvaardde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik dat de afstamming

t.a.v. een overleden man werd bewezen door overeenstemmende feitelijke

elementen, zoals de samenwoningmet de moeder gedurende de zwangerschap,

de voorafgaande erkenning van een ander kind, het feit dat het huwelijk van de

overledene en een andere vrouw ontbonden was door echtscheiding door

onderlinge toestemming en de voorafgaande overeenkomsten geen melding

maakten van een kind en het feit dat de man op het ogenblik van zijn overlijden

niet hertrouwd was(1276).

Een DNA-onderzoek kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-

heid vaststellen of een man al dan niet de biologische vader van een kind is.

Daarom is het niet verwonderlijk dat in het kader van procedures tot

gerechtelijke vaststelling van het vaderschap bijzonder veel toepassing wordt

gemaakt van artikel 331octies B.W., dat de rechtbanken toelaat, zelfs ambts-

halve, een bloedonderzoek of enig ander onderzoek volgens beproefde

wetenschappelijke methodes te gelasten.

Zo beval het Hof van Beroep te Luik de aanstelling van een expert teneinde

een vergelijkend bloedonderzoek uit te voeren, nu de erfgenamen van de

vermeende vader hoger beroep hadden ingesteld tegen de gerechtelijke

(1274) Luik 31 maart 1999, J.L.M.B. 1999, 1531.

(1275) Rb. Gent 18 december 1997, T.B.B.R. 1998, 508, noot C. COUQUELET.

(1276) Rb. Doornik 29 juni 1998, J.L.M.B. 1999, 1536.
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vaststelling van het vaderschap omdat het bezit van staat in hun optiek niet

voortdurend en ondubbelzinnig was(1277).

Hieronder worden twee bijzondere toepassingsproblemen behandeld, meer

bepaald de aanwending van een deskundigenonderzoek bij personen die tot

een dergelijk onderzoek niet (meer) kunnen toestemmen (1
o
) en de rechts-

gevolgen van de weigering een deskundigenonderzoek te ondergaan door

een niet-wilsdeficieÈnte persoon (2
o
).

1
o
. Toepassing van een deskundigenonderzoek bevolen o.g.v. artikel 331octies

B.W. bij comateuze en overleden personen

460. In de praktijk is de vraag gerezen of een bloedstaal en/of ander

genetisch materiaal kon worden afgenomen van personen die in de onmoge-

lijkheid verkeerden om hun toestemming daartoe te geven omdat zij zich in

een diepe comateuze toestand bevonden, dan wel reeds overleden waren.

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, rechtsprekend in

kort geding, aanvaardde dat wanneer de vermoedelijke vader van het kind in

de onmogelijkheid verkeert zijn toestemming tot een deskundigenonderzoek

te geven omdat hij in coma verkeert, op eenzijdig verzoekschrift bij hoog-

dringendheid en zonder schending van zijn fysieke integriteit de aanstelling

van een deskundige kan worden bevolen met de opdracht een bloedstaal en/

of enig ander genetisch materiaal af te nemen, als bewarende maatregel, tot

de bevoegde rechtbank de aanwending ervan zal bevelen in het kader van een

procedure tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap(1278).

Uit de omvangrijke rechtpraak die in de besproken periode dienaangaande is

gepubliceerd kan worden afgeleid dat nu algemeen aanvaard wordt dat ook

een deskundigenonderzoek post mortem kan worden bevolen.

Enkele toepassingsgevallen:

Ð Nadat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen een deskundigenon-

derzoek met het oog op een gerechtelijke vaststelling van vaderschap had

bevolen(1279) slaagde de vermeende vader erin zich tot zijn dood aan het

onderzoek te onttrekken. EeÂn dag na het overlijden oordeelde de voor-

zitter van de rechtbank dat hij, geadieerd door een verzoekschrift, o.g.v.

artikel 584 derde lid Ger. W. kan gelasten dat een geneesheer op het

stoffelijk overschot van een pas overleden persoon de nodige afnames zal

doen, zelfs wanneer deze tijdens zijn leven had geweigerd zich aan een

door de rechter bevolen deskundigenonderzoek te onderwerpen, zonder

zich op ethische of filosofische gronden te beroepen(1280). In hoger

beroep besliste het Hof van Beroep te Luik dat de resultaten van dit door

de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek als dusdanig geen

(1277) Luik (1
ste

kamer) nr. 1996/RG/962, 2 december 1997, onuitg.

(1278) Kort Ged. Rb. Gent 8 mei 1996, T. Gez. 1997-98, 209, noot N. JEGER.

(1279) Rb. Namen 14 september 1994, J.L.M.B. 1997, (503) 504-505.

(1280) Kort Ged. Rb. Namen 25 september 1995, J.L.M.B. 1997, (503) 505-508.
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nieuw element vormen dat de grond van het geschil bij het Hof aanhangig

kan maken. Nu de rechters in hoger beroep de in het aangevochten vonnis

bevolen onderzoeksmaatregel noodzakelijk achtten, moest artikel 1068

tweede lid Ger. W. worden toegepast en de zaak worden verwezen naar

de eerste rechter, aangezien de appeÂlrechter de uitvoering van de bevolen

maatregel niet als dusdanig kan nemen; artikel 1068 tweede lid Ger. W.

maakt geen onderscheid naargelang deze maatregel al dan niet werd

uitgevoerd(1281).

Ð De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik oordeelde in

kort geding dat het recht van iedere persoon om zijn afstamming te laten

vaststellen en te trachten te dien einde alle bewijselementen te bekomen,

in het bijzonder door het afnemen van organen en weefsels om de

techniek van de genetische vingerafdruk toe te passen, belangrijker is

dan de eerbied voor de dode, de integriteit van een stoffelijk overschot en

de emotionele schok die de opgraving voor de weduwe kan beteke-

nen(1282).

Ð Aangezien het vaststaat dat het mettertijd onzekerder wordt dat organen

en weefsels kunnen worden weggenomen op het stoffelijk overschot van

een overledene, meende de Voorziter van de Rechtbank van Eerste

Aanleg te Brussel dat, die dringende noodzakelijkheid in acht genomen,

moest worden toegestaan dat een wetsdokter het lichaam van de vader

van het kind opgraaft en de nodige organen en weefsels wegneemt om

nadien het genetisch patroon van de overledene vast te stellen(1283).

Ð Het recht van een kind om zijn afstamming langs vaderszijde vastgesteld

te zien is van primordiaal belang en overheerst volgens de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Brugge dan ook elk bezwaar tegen enerzijds een

exhumatie van het stoffelijk overschot van de overledene en anderzijds

het gevorderde bloedonderzoek(1284).

Ð Wanneer het bewijs van de afstamming langs vaderszijde wegens tegen-

strijdige gegevens niet kan worden geleverd dringt zich volgens het Hof

van Beroep te Antwerpen een lijkschouwing op om de genetische afstam-

ming te bepalen. Het verzet hiertegen o.g.v. eerbied voor de overledene

en zijn privacy achtte het Hof terzake irrelevant, minstens van onderge-

schikt belang. Het bewijs van de genetische band kan door alle middelen

van recht worden geleverd, inclusief een DNA-onderzoek post mortem.

In het kader van een procedure tot onderzoek naar of betwisting van de

afstammingsband heeft men volgens het Hof een aanwijsbaar rechtmatig

belang om tegen de wil van de nabestaanden in toelating te bekomen tot

het verrichten van een autopsie(1285).

(1281) Luik 4 juni 1996, J.L.M.B. 1997, (503) 508-509.

(1282) Kort Ged. Rb. Luik 25 oktober 1995, Rev. not. b. 1998, 53, noot.

(1283) Kort Ged. Rb. Brussel 4 april 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 679.

(1284) Rb. Brugge 9 oktober 1995, T.B.B.R. 1998, 210, noot K. HERBOTS.

(1285) Antwerpen 1 oktober 1997, T.B.B.R. 1999, 60.
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De persoon die om het genetisch onderzoek post mortem verzoekt dient de

kosten voor te schieten, tenzij een andere partij zich bereid verklaart ze te

dekken(1286).

2
o
. Rechtsgevolgen van de weigering een deskundigenonderzoek te onder-

gaan

461. Het Hof van Cassatie heeft zich op 17 december 1998 in twee arresten

Ð en op basis van nagenoeg identieke overwegingen Ð uitgesproken over

de rechtsgevolgen van de weigering om een deskundigenonderzoek bevolen

o.g.v. artikel 331octies B.W. te ondergaan.

In een ongepubliceerd arrest a quo dat het Hof van Beroep te Antwerpen

wees op 20 december 1995 hadden de appeÂlrechters uit de vaststelling dat de

vermeende vader zich zonder gegronde reden onttrokken heeft aan een

bevolen genetisch onderzoek een feitelijk vermoeden afgeleid dat, samen

met de andere feitelijke gegevens en omstandigheden van het dossier, het

vermoeden van vaderschap van de weigerende man versterkt en tevens

geoordeeld dat deze man de vader van het kind was. Op die grondslag was

de man ook veroordeeld tot het betalen van onderhoudsgeld voor het kind.

Het andere bestreden arrest was afkomstig van het Hof van Beroep te Gent.

Hierin oordeelden de appeÂlrechters dat het recht op afstamming uitdrukkelijk

erkend is in artikel 8 E.V.R.M. en niet kan wijken voor het recht op fysieke

integriteit, aangezien de aantasting daarvan bij een genetisch onderzoek

quasi nihil is. Gelet op de manifeste wanverhouding tussen de praktisch te

verwaarlozen ingreep voor het genetisch onderzoek enerzijds en het belang

van het vaststellen van de afstammingsband anderzijds, moest volgens het

Hof worden aangenomen dat het recht op fysieke integriteit niet kan worden

ingeroepen om de weigering zonder gevolgen te laten. Het Hof van Beroep

was van oordeel dat de ongefundeerde weigering ,,doet (...) besluiten dat de

weigerende partij m.b.t. de genetische relatie iets te verbergen heeft''. Uit het

feit dat de vermeende vader het bevolen bloedonderzoek weigerde, ontstaat

volgens het Hof een feitelijk vermoeden dat de man zijn genetische band met

het kind wil verbergen. Dit vermoeden, aangevuld met andere concrete

bewijzen die werden aangevoerd (foto's, brieven, een verjaardagskaart

e.d.), deden het Hof besluiten dat de man die het bloedonderzoek weigerde

te ondergaan de vader van het kind was(1287).

Het Hof van Cassatie bevestigt in twee afzonderlijke arresten de stelling dat

het verbod van dwanguitvoering tegen de persoon en van het binnendringen

in het gebied van de persoonlijkheid een algemeen rechtsbeginsel is. Dit

verbod houdt in dat elke fysieke dwanguitoefening op de persoon, onder

meer om hem tot een daad te dwingen of zich aan een lichamelijk of

(1286) Luik (1
ste

kamer) nr. 1996/RG/962, 2 december 1997, onuitg.; cf. reeds Rb. Namen

2 december 1992, J.L.M.B. 1993, 593, noot C. PANIER.

(1287) Gent 6 februari 1997, R.W. 1997-98, 1391; T.G.R. 1997, 118.
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geestesonderzoek te onderwerpen, verboden is. Het Hof van Cassatie erkent

echter ,,dat het recht op lichamelijke integriteit niet onbeperkt is en moet

uitgelegd worden in het licht van andere fundamentele rechten, zoals dit

bepaald in artikel 8 E.V.R.M.''. Het Hof is van oordeel dat dit rechtsbeginsel

het deskundigenonderzoek bepaald in artikel 331octies B.W. niet verbiedt,

,,voor zover de persoon niet gedwongen wordt zich aan dat onderzoek te

onderwerpen'', maar voegt daar onmiddellijk aan toe dat de rechter de

weigering om zich aan een dergelijk onderzoek te onderwerpen mag beoor-

delen en dat hij ,,uit de weigering zonder rechtmatige reden een feitelijk

vermoeden mag afleiden''.

In beide gevallen werd de voorziening in cassatie verworpen(1288). Deze

belangrijke cassatierechtspraak is in de doctrine diepgaand geanaly-

seerd(1289).

De vraag rijst of de rechter Ð in toepassing van deze cassatierechtspraak Ð

uit een onrechtmatige weigering steeds een feitelijk vermoeden van vader-

schapmag afleiden. Belangrijk in dat verband is op te merken dat de vraag of

de rechter louter uit een onrechtmatige weigering tot het vaderschap mag

besluiten (nog) niet is voorgelegd aan het Hof van Cassatie. Het Hof heeft

immers vastgesteld dat in beide bestreden arresten de appeÂlrechters het

feitelijk vermoeden dat zij hebben afgeleid uit de weigering hebben gevoegd

bij ,,andere feitelijke gegevens en omstandigheden van het dossier'' (eerste

arrest) of ,,aanwijzingen die het [bestreden] arrest als bewijsstukken aan-

neemt''.

Ons inziens is het antwoord op de gestelde vraag genuanceerd: uit de

vermelde cassatierechtspraak kan niet worden afgeleid dat een onrechtma-

tige weigering op zichzelf voldoende is opdat de rechter tot het vaderschap

zou kunnen besluiten, maar het is wel zo dat een dergelijke weigering, in

combinatie met andere elementen van het dossier die wijzen op het vader-

schap, wel degelijk een afdoende juridische grondslag vormt voor de ge-

rechtelijke vaststelling van het vaderschap.

In echtscheidingszaken blijft de oudere cassatierechtspraak onverkort gel-

den(1290), met als gevolg dat ,,de rechter die het eindvonnis wijst niet

vermag uit die weigering [een deskundigenonderzoek n.a.v. een echtschei-

dingsprocedure te ondergaan] zelf gevolgtrekkingen te maken'', omdat in

deze materie Ð anders dan in afstammingszakenÐ geen wettelijke bepaling

(1288) Cass. C.96.182.N, 17 december 1998, R. Cass. 1999, 197, noot S. BRIJS, verwerpt de

voorziening tegen Antwerpen 20 december 1995, onuitg.; Cass. C.97.294.N, 17 december

1998, R.W. 1998-99, 1144, noot F. SWENNEN en R. Cass. 1999, 198, noot S. BRIJS, verwerpt de

voorziening tegen Gent 6 februari 1997, geciteerd.

(1289) Zie F. SWENNEN, ,,Artikel 331octies B.W. en de `rechtsvormende' taak van het Hof van

Cassatie, (noot onder Cass. 17 december 1998, R.W. 1998-99), 1145-1148 en S. BRIJS, ,,DNA-

onderzoek in afstammingsgeschillen: wie weigert, heeft (meestal) ongelijk'', (noot bij Cass.

C.96.182 en C.97.294.N, 17 december 1998), R. Cass. 1999, 175-196.

(1290) Zie Cass. 7 maart 1975, Arr. Cass. 1975, 764, noot E.K.; Pas. 1975, I, 692; R.W. 1974-

75, 2236.
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analoog aan artikel 331octies B.W. bestaat, die de rechter uitdrukkelijk

toelaat een deskundigenonderzoek te bevelen(1291).

462. Over wat een `rechtmatige reden' zou kunnen zijn om te weigeren een

o.g.v. artikel 331octies B.W. bevolen onderzoek te ondergaan heeft de

gepubliceerde rechtspraak zich nog niet uitgesproken in zaken die de ge-

rechtelijke vaststelling van het vaderschap betreffen. Wel heeft het Hof van

Beroep te Brussel geoordeeld dat geen conclusies mogen worden getrokken

uit de weigering van de vermeende vader zich te onderwerpen aan een

genetisch onderzoek dat in eerste aanleg was bevolen, aangezien deze

weigering kan gerechtvaardigd worden door het feit dat hij de afloop van

een beroepsprocedure die hij had aangespannen, wilde afwachten. In casu

was een onderhoudsvordering ingesteld tegen de waarschijnlijke verwekker

en had de rechtbank in eerste aanleg, alvorens ten gronde te oordelen, een

genetisch onderzoek bevolen omdat de vermeende vader zijn vaderschap

bleef ontkennen en er tegenstrijdigheden bestonden tussen sommige verkla-

ringen. Het Hof van Beroep bevestigde de in het aangevochten vonnis

bevolen onderzoeksmaatregel en verwees de zaak overeenkomstig artikel

1068 tweede lid Ger. W. naar de eerste rechter(1292).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant stelde dat artikel 331octies B.W.

niet zo ver gaat dat de betrokkene manu militari zou worden gedwongen het

onderzoek te ondergaan. Een bloedproef Ð in het kader van het bewijs van

niet-vaderschap Ð kon volgens de rechtbank dan ook niet met geweld

worden opgelegd(1293).

Nochtans erkent de rechtspraak dat de ongegronde weigering om zich, inzake

afstamming, aan het bewijs via een bloedonderzoek te onderwerpen, van aard

is een ernstige schade te veroorzaken; er bestaat een overduidelijke oneven-

redigheid tussen de helemaal niet schadelijke inbreuk op het lichaam als

gevolg van de bloedafname en het belang van het beroep op een dergelijk

bewijsmiddel in verband met de staat van personen(1294).

In graad van hoger beroep is het mogelijk dat die schade begroot wordt en

ook aanleiding geeft tot vergoeding via artikel 1072bis Ger. W. Zo besliste

het Hof van Beroep te Luik dat het instellen van hoger beroep door de

vermeende vader na een ongerechtvaardigde weigering om een deskundigen-

onderzoek te ondergaan aan de verweerders een zekere schade heeft ver-

oorzaakt. Bij gebrek aan precieze evaluatiecriteria werd de schadevergoe-

(1291) Cf. Gent 21 oktober 1994, R.W. 1994-95, 1270, waar het verzoek een procespartij te

onderwerpen aan een psychiatrisch onderzoek onder verbeurte van een dwangsom werd

verworpen.

(1292) Brussel 26 oktober 1999, J.T. 2001, 50.

(1293) Rb. Dinant 4 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 414, noot J. DERMAGNE.

(1294) Rb. Namen 14 september 1994, J.L.M.B. 1997, (503) 504-505.
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ding wegens tergend en roekeloos hoger beroep in casu ex aequo et bono

begroot op 25.000 BEF (t 619,73)(1295).

Nu lijfsdwang is uitgesloten rijst onmiddellijk de vraag of na een weigering

zonder rechtmatige reden pecuniaire dwang, in de vorm van een dwangsom

kan worden opgelegd. In afstammingszaken blijkt de rechtspraak wel dege-

lijk geneigd een dwangsom toe te staan om de weigerende partij aan te sporen

het door de rechter o.g.v. artikel 331octies B.W. bevolen deskundigenon-

derzoek daadwerkelijk te ondergaan.

Gelet op het toenemende belang van de biogenetische band inzake afstam-

ming, vooral in het licht van het recht van het kind om de identiteit van zijn

ouders te kennen (artikel 7.1 I.V.R.K.) en gelet op de vrees dat men zich aan

de onderzoeksmaatregel zou pogen te onttrekken, kwam het de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Gent passend voor het onderzoek o.g.v. artikel 331oc-

ties B.W. te koppelen aan de veroordeling tot betaling van een dwangsom

van 100.000 BEF (t 2 478, 94) per weigering dit onderzoek te ondergaan,

tenzij voor deze weigering gegronde medische redenen kunnen worden

aangevoerd. De uiterst minieme aantasting van de fysieke integriteit van

de vermeende vader weegt volgens de rechtbank niet op tegen het voor-

noemd belang(1296).

Na de cassatiearresten van 17 december 1998 zou de controverse die Ð

vooral in de rechtsleer Ð bestaat aangaande de toelaatbaarheid van een

dwangsom in afstammingszaken aan belang moeten hebben ingeboet, aan-

gezien de weigerende partij in de in randr. 461 beschreven mate via een

feitelijk vermoeden wordt gesanctioneerd.

Desalniettemin is er ook na die datum nog rechtspraak waarin deze proble-

matiek aan bod is gekomen. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen

willigde de eis van de vermeende vader in die ertoe strekte de moeder te doen

veroordelen tot de betaling van een dwangsom van 5.000 BEF (t 123,95) per

dag indien zij zich niet samen met het kind zou onderwerpen aan een

genetische expertise die door de rechtbank werd bevolen. De rechtbank liet

zich hier leiden door de overweging dat er een duidelijke wanverhouding

bestaat tussen het vrijwel te verwaarlozen karakter van een ingreep op het

menselijk lichaam met het oog op een genetisch onderzoek en het belang van

de vaststelling van de bloedverwantschap en stelde nog eens uitdrukkelijk dat

het recht op eerbied voor de fysieke integriteit niet kan worden ingeroepen

om de weigering een deskundigenonderzoek te ondergaan te verantwoor-

den(1297).

(1295) Luik 12 mei 1998, J.T. 1998, 727, Rev. trim. dr. fam. 1999, 542.

(1296) Rb. Gent 21 september 1995, R.W. 1998-99, 97, (kritische) noot P. SENAEVE; J. dr.

jeun. 1998, afl. 179, 40, noot.

(1297) Rb. Namen 28 juni 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 690.
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iii. Vermoeden van vaderschap wegens geslachtsgemeenschap met de moeder

gedurende het wettelijk tijdperk van de verwekking (artikel 324 B.W.)

463. Behalve wanneer er twijfel over 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 (artikel

324 derde lid B.W.).

De geslachtsgemeenschap gedurende het wettelijke tijdperk van de verwek-

king kan volgens het Hof van Beroep te Gent worden bewezen door een

vonnis van de correctionele rechtbank dat een man veroordeelt wegens

overspel. In casu werd dit vermoeden van vaderschap nog versterkt door

de aanwezigheid van de man bij de aangifte van de geboorte, zijn deelname

aan de familieraad, zijn testament waarbij hij tweemaal schikkingen treft ten

aanzien van zijn `onwettige zoon', en tenslotte zijn willekeurige weigering

een door de rechtbank bevolen bloedonderzoek te ondergaan(1298).

De twijfel bedoeld in artikel 324 derde lid B.W. moet zwaarwichtig en

ernstig zijn. Een louter tactische betwisting van het vaderschap door de

moeder via een brief van haar advocaat aan de advocaat van de man, in

antwoord op een vraag van de man tot het bekomen van bezoekrecht, doet

volgens het Hof van Beroep te Bergen geen ernstige twijfel ontstaan, aan-

gezien het de moeder enkel te doen was om bezoekrecht van de man te

verhinderen of uit te stellen(1299).

Sommige rechterlijke uitspraken laten uitschijnen dat er een hieÈrarchie be-

staat onder de verschillende bewijsmiddelen, waarbij de voorkeur uitgaat

naar het onmiskenbaar sterkste bewijsmiddel, nl. het deskundigenonderzoek.

Zo achtte de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge het aangewezen om

conform artikel 331octies B.W. een deskundigenonderzoek te bevelen, voor-

aleer enige andere vorm van bewijs te overwegen(1300).

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen stelde in het kader van een

vordering tot onderzoek naar het vaderschap dat de eisende partij het voor-

deel van twee vermoedens geniet: eÂeÂn gegrond op het bezit van staat en eÂeÂn

op de gemeenschap van de vader met de moeder gedurende het wettelijk

tijdperk van de verwekking. Wanneer bezit van staat is aangetoond, kan de

verweerder volgens de rechtbank enkel nog zijn vaderschap betwisten via

een deskundig bloedonderzoek dat dit vermoeden weerlegt.

Wanneer noch bezit van staat, noch het bewijs van gemeenschap voldoende

naar recht zijn aangetoond, dan rust op de eisende partij de bewijslast om via

een deskundig bloedonderzoek door alle wettelijke middelen de biologische

afstammingsband met de verweerder aan te tonen.

(1298) Gent 2 december 1993, R.W. 1993-94, 1459.

(1299) Bergen 3 mei 1994, J.L.M.B. 1995, 185.

(1300) Rb. Brugge 9 oktober 1995, T.B.B.R. 1998, 210, noot K. HERBOTS.
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Wanneer de verweerder via een onderzoek het vermoeden gevestigd door

bezit van staat wil keren, dient hij de kosten voor het deskundig onderzoek

voor te schieten. Omgekeerd is het aan de eisende partij om dat voorschot te

betalen wanneer zij het vaderschap wil laten vaststellen door een deskundi-

genonderzoek(1301).

Wanneer een bloedonderzoek en een bijkomend DNA-onderzoek met een

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het bestaan van een genetische

band bevestigen volgt daaruit volgens het Hof van Beroep te Gent dat deze

tot stand gekomen is via geslachtsverkeer. De aan- of afwezigheid van

geslachtsbetrekkingen tussen de moeder en de vermeende vader werd irre-

levant bevonden, aangezien het in casu niet ging om een onderhoudsvorde-

ring, maar om een onderzoek naar het vaderschap. De stelling van de

vermeende vader dat de conceptie tot stand was gekomen nadat de moeder

zichzelf had bevrucht met een door hem en zijn echtgenote achtergelaten

condoom, achtte het Hof totaal ongeloofwaardig(1302).

c . P r o c e du r e

i. Termijn om de vordering in te stellen (artikel 331ter B.W.)

In het vorig overzicht werd veel aandacht besteed aan de gemeenrechtelijke

termijn voor het inleiden van afstammingsvorderingen, die o.m. van toepas-

sing is op de vordering tot gerechtelijke vaststelling van het vader-

schap(1303). Twistvragen die vroeger enkel in de rechtsleer werden opge-

worpen zijn in de besproken periode ook in de rechtspraak aan bod gekomen.

1
o
. Juridische aard

464. De 30-jarige termijn uit artikel 331ter B.W. is volgens een meerder-

heidsstrekking in de rechtsleer geen vervaltermijn, maar een verjaringster-

mijn die kan geschorst worden tijdens de minderjarigheid.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen bevestigde deze visie en

overwoog in een vonnis uitdrukkelijk dat ,,ten aanzien van het kind zelf de

loop van de verjaringstermijn geschorst wordt tijdens zijn minderjarigheid

(artikel 2252 B.W.), waarvan niet wordt afgeweken in het afstammings-

recht''(1304). Dit vonnis werd in hoger beroep bevestigd(1305).

(1301) Rb. Bergen 13 maart 1991, J.L.M.B. 1995, 187.

(1302) Gent 2 april 1999, T.B.B.R. 2000, 617; de voorziening in cassatie tegen dit arrest werd

afgewezen door een arrest van het Hof van Cassatie van 3 maart 2000, onuitg.

(1303) T.P.R. 1994, (2073) 2253-2256, nrs. 372-376.

(1304) Rb. Antwerpen 15 november 1996, R.W. 1997-98, (856) 857.

(1305) Antwerpen 1 oktober 1997, T.B.B.R. 1999, 60; zie reeds eerder in dezelfde zin: Y.-

H. LELEU, ,,Le droit transitoire de la prescription des actions relatives aÁ la recherche de filiation

adulteÂrine'', (noot onder Rb. Brussel 12 januari 1993 en onder Rb. Brussel 20 februari 1990),

J.T. 1993, (845) 847, nr. 10.
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2
o
. Vertrekpunt

465. Artikel 331ter B.W. bepaalt dat wanneer de wet geen kortere termijn

stelt, de vorderingen betreffende de afstamming verjaren door verloop van

30 jaar te rekenen vanaf de dag waarop het kind de staat die hij inroept is

ontzegd, of van de dag waarop hij in het bezit van de betwiste staat is

gekomen.

De interpretatie van de eerste commentatoren van de Afstammingswet, nl.

dat het vertrekpunt van deze termijn steeds de geboortedag van het kind is,

werd gaandeweg verlaten ten voordele van een interpretatie die ook rekening

houdt met het bezit van staat van het kind t.o.v. zijn vermeende ouder. De

recente rechtspraak bevestigt deze tendens.

Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel verwijst artikel 331ter

B.W. naar het bezit van staat, zoals gedefinieerd in artikel 331nonies

B.W.(1306). Dit vonnis proclameert de volgende vuistregel: indien het kind

bezit van staat geniet, gaat de dertigjarige termijn pas in op het ogenblik dat

dit bezit van staat is beeÈindigd. Wanneer er geen bezit van staat is, dan begint

de verjaringstermijn te lopen vanaf de geboortedag van het kind. De recht-

bank oordeelde in casu dat het kind vanaf zijn geboorte in 1946 bezit van

staat genoot t.a.v. de vermeende vader, zodat zijn in 1994 ingestelde vorde-

ring tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap t.a.v. een in 1967

overleden man ontvankelijk was.

In dezelfde zin specifieerde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen

,,dat, indien het kind het bezit van staat geniet ten opzichte van de ouder ten

aanzien van wie hij zijn afstamming wenst vast te stellen, de dertigjarige

termijn pas begint te lopen vanaf het ogenblik waarop dit bezit van staat is

afgebroken'' en ,,dat, ingeval het kind nooit het bezit van staat ten opzichte

van die ouder heeft genoten, de dertigjarige termijn begint te lopen vanaf zijn

geboorte''(1307).

Deze interpretatie leidt tot ruime vorderingsmogelijkheden en is duidelijk in

het belang van het kind(1308).

Het vertrekpunt van de termijn in een overgangsrechtelijke situatie is een

specifieke vraag die hieronder wordt beantwoord.

3
o
. Overgangsrecht

466. Artikel 119 § 6 Afstammingswet stelt dat indien de termijn die vroeger

gold voor het instellen van een rechtsvordering, bij de inwerkingtreding van

(1306) Rb. Brussel 4 januari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 674; T.B.B.R. 1996, 501; eerder al

in dezelfde zin: Rb. Brussel 12 januari 1993 en Ð als noot opgenomen Ð Rb. Brussel

20 februari 1990, J.T. 1993, 842 en 844, noot Y.-H. LELEU.

(1307) Rb. Antwerpen 15 november 1996, R.W. 1997-98, (856) 857.

(1308) Y.-H. LELEU, ,,Le droit transitoire de la prescription des actions relatives aÁ la recherche

de filiation adulteÂrine'', (noot onder Rb. Brussel 12 januari 1993 en onder Rb. Brussel

20 februari 1990), J.T. 1993, (845) 848, nrs. 15 juncto 17.
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de Afstammingswet (op 6 juni 1987) verstreken is, het vorderingsrecht

vervallen blijft, zelfs in het geval dat artikel 331ter B.W. een langere termijn

stelt.

In de praktijk is de vraag gerezen of deze bepaling van toepassing is op

vorderingen die onder het oude afstammingsrecht ontoelaatbaar waren, zoals

een vordering tot onderzoek naar het overspelig vaderschap. Op 19 september

1997 kwam met een arrest van het Hof van Cassatie een einde aan een

dergelijke procedure die bijna tien jaar heeft aangesleept en voor diverse

jurisdicties een verschillende afloop kende. Het gaat om een vrij klassieke

casus; omwille van het groot praktisch belang ervan wordt de volledige

procedure hieronder gesynthetiseerd.

Een man overleed in 1983 en liet een echtgenote, een uit het huwelijk

geboren zoon en een in overspel verwekte dochter na. Deze laatste werd

geboren in 1947 en startte in 1986 een procedure tot gerechtelijke vaststelling

van het vaderschap, o.m. om mede erfgerechtigd te zijn in de nalatenschap

van haar overleden overspelige vader, voor een deel dat gelijk is aan dat van

de binnen het huwelijk geboren zoon.

Overeenkomstig het oude artikel 342a juncto 335 B.W. was het onderzoek

naar het buitenhuwelijks vaderschap verboden indien de aldus vastgestelde

afstammingsband een overspelige afstamming tot uiting zou doen komen.

Een onderzoek naar het vaderschap kon voor in overspel verwekte kinderen

uitzonderlijk toch plaatsvinden in die gevallen waarin overeenkomstig arti-

kel 331 (oud) B.W. de erkenning van die kinderen toegelaten was.

De vordering tot onderzoek naar het vaderschap was hoe dan ook onder-

worpen aan een strikte vervaltermijn, bepaald in artikel 341b tweede en

derde lid (oud) B.W. en diende in beginsel te worden ingesteld binnen de vijf

jaar na de meerderjarigheid van het kind (tot voÂoÂr deWet van 19 januari 1990

vastgelegd op 21 jaar). Zo er uitzonderlijk bezit van staat was t.a.v. de

vermeende vader, werd de termijn verlengd tot eÂeÂn jaar na het overlijden

van de vermeende vader.

In eerste aanleg en in hoger beroep werd geoordeeld dat de vordering van

eiseres verjaard was(1309).

Het arrest van het Hof van Beroep te Brussel d.d. 20 februari 1990 werd door

het Hof van Cassatie in een ongepubliceerd arrest van 21 januari 1993

verbroken omdat de naam, voornaam en woonplaats van de tweede ver-

weerder niet werden vermeld(1310). De zaak werd verwezen naar het Hof

van Beroep te Luik.

(1309) Rb. Brussel 8 april 1988, T.B.B.R. 1989, 263, bevestigd door Brussel 20 februari 1990,

Rev. not. b. 1990, 402, (andersluidend) advies J. LOTZ; voor een analyse van beide uitspraken,

zie N. MASSAGEÂ , ,,La prescription de l'action en recherche de paterniteÂ'', (noot onder Rb.

Brussel 12 januari 1993), Rev. not. b. 1990, (59) 67-70, nrs. 10-11.

(1310) Zie Y.-H. LELEU, ,,Les actions en recherche de paterniteÂ tardives'', (noot onder Cass.

19 september 1997), T.B.B.R. 1999, (49) 49, voetnoot 2.
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Dit Hof stelde vast dat een overspelig kind de vordering tot onderzoek naar

het vaderschap voÂoÂr de inwerkingtreding van de Afstammingswet niet kon

instellen en overweegt dat een vordering niet kan verjaren voor ze bestaat.

Het vertrekpunt van de dertigjarige verjaringstermijn kan dan ook niet

gesitueerd zijn voÂoÂr de datum van inwerkingtreding van de Afstammingswet.

Artikel 107 Afstammingswet is volgens het Hof geen beletsel voor deze

vordering. Het overgangsrecht kan enkel vorderingen viseren die mogelijk

waren onder gelding van de oude wetgeving. De vordering tot gerechtelijke

vaststelling van het vaderschap, ingesteld door de in overspel verwekte

dochter van de vermeende vader werd dan ook ontvankelijk verklaard. Ten

gronde liet het Hof van Beroep te Luik eiseres toe, alvorens verder uitspraak

te doen, een aantal in het arrest gepreciseerde feiten door alle wettelijke

middelen te bewijzen en werd een mogelijk bewijs van vaderschap via een te

bevelen bloedonderzoek in het vooruitzicht gesteld(1311).

De echtgenote van de overleden man en zijn uit het huwelijk geboren zoon

stelden tegen dit arrest een voorziening in cassatie in.

Het Hof van Cassatie antwoordde eerst op het tweede cassatiemiddel waarin

de schending van de motiveringsplicht werd aangevoerd nu het Hof van

Beroep niet zou geantwoord hebben hebben op de onontvankelijkheidsgrond

die erin bestond dat een o.g.v. de nieuwe wet vastgestelde afstammingsband

geen uitwerking kan hebben voor het verleden en evenmin tot gevolg kan

hebben dat kan worden teruggekomen op nalatenschappen die zijn open-

gevallen voÂoÂr de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Het Hof was van

oordeel dat het middel feitelijke grondslag mist nu het Hof van Beroep de

vordering tot onderzoek naar het vaderschap heeft losgekoppeld van de

eventuele gevolgen ervan wat de nalatenschap betreft en aldus de argumen-

tatie van de echtgenote en de zoon heeft afgewezen.

Belangrijk is dat het Hof van Cassatie zich op die manier ook Ð het weze

impliciet Ð akkoord heeft verklaard met de interpretatie die in het bestreden

arrest tot uiting kwam i.v.m. het vertrekpunt van de verjaringstermijn voor

het instellen van een vordering tot gerechtelijke vaststelling van het over-

spelig vaderschap, nl. dat het uitgesloten is dat die verjaringstermijn is

kunnen ingaan voÂoÂr 6 juni 1987, datum van inwerkingtreding van de Afstam-

mingswet(1312). Deze teleologische interpretatie werd vroeger al op over-

tuigende wijze in de rechtsleer verdedigd(1313), hoewel er andersluidende

uitspraken waren(1314).

(1311) Luik 13 februari 1996, T.B.B.R. 1999, (62) 63-64.

(1312) Cass. 19 september 1997, Arr. Cass. 1997, (843) 843-844; R.W. 1998-99, 435, noot

S. MOSSELMANS; T.B.B.R. 1999, (45) 46, noot Y.-H. LELEU.

(1313) Zie Y.-H. LELEU, ,,Le droit transitoire de la prescription des actions relatives aÁ la

recherche de filiation adulteÂrine'', (noot onder Rb. Brussel 12 januari 1993 en onder Rb.

Brussel 20 februari 1990), J.T. 1993, (845) 849-850, nrs. 24-28.

(1314) Zie Rb. Brussel 12 januari 1993 en Rb. Brussel 20 februari 1990, J.T. 1993, 842 en 844.
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De recente rechtspraak volgt deze visie en oordeelt Ð met verwijzing naar

het zonet vermelde cassatiearrest Ð dat het vertrekpunt van de verjarings-

termijn voor de vordering tot onderzoek naar het overspelig vaderschap zich

pas kan situeren na de dag waarop die vordering mogelijk is geworden, nl.

6 juni 1987, datum van inwerkingtreding van de Afstammingswet(1315).

In het eerste middel betwistten de eisers in cassatie dat de vordering tot

onderzoek naar het overspelig vaderschap een nieuwe vordering was, ge-

creeÈerd door de Afstammingswet, en beriepen zij zich op de directe werking

van de artikelen 14 juncto 8 E.V.R.M., zoals geõÈnterpreteerd in het Marckx-

arrest, die enerzijds concreet zou impliceren dat vanaf 13 juni 1979 in het

Belgisch recht een recht was ontstaan voor overspelige kinderen om een

vordering tot onderzoek naar het vaderschap in te stellen, maar anderzijds

ook inhoudt dat die vordering moest worden ingesteld binnen de termijn die

het (oude) artikel 341b B.W. bepaalde, met als gevolg dat het vorderings-

recht in casu vervallen was.

Het Hof van Cassatie weigerde directe werking te verlenen aan deze exten-

sieve interpretatie van het Marckx-arrest. Het Hof overwoog dat artikel 8.1

E.V.R.M., in zoverre het de Staat in beginsel verbiedt zich te mengen in het

priveÂ-leven en het gezinsleven van individuen, een norm stelt die, in de regel,

voldoende nauwkeurig en volledig is om directe werking te hebben, maar dat

die bepaling, in zoverre zij de Staat verplicht om bij het bepalen van een

stelsel van familiebanden, zoals dat van het recht van natuurlijke kinderen op

de nalatenschap van hun overleden vader, regels vast te stellen waardoor de

betrokkenen een normaal gezinsleven kunnen leiden, niet voldoende nauw-

keurig en volledig is om directe werking te kunnen hebben. Het Hof van

Cassatie merkt tenslotte nog op dat het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens in het Marckx-arrest heeft toegegeven dat zijn beslissing niet als

zodanig de litigieuze bepalingen die in hoofdzaak een verklaring van recht

inhouden, kan tenietdoen of opheffen en dat dit arrest aan de Staat de keuze

van de middelen laat om in de interne rechtsorde te voldoen aan de verplich-

ting zich te houden aan de beslissingen van het Europees Hof(1316).

De merkwaardige verwijzing in dit arrest m.b.t. de vaststelling van de afstam-

ming naar het erfrecht van natuurlijke kinderen m.b.t. de nalatenschap van hun

overleden vader als illustratie van een `stelsel van familiebanden' impliceert

ons inziens niet dat het Hof van Cassatie is teruggekomen op zijn rechtspraak

die sinds 1993 de directe werking van de artikelen 14 juncto 8.1 E.V.R.M. op

erfrechtelijk vlak Ð een gevolg van de afstamming Ð wel aanvaardt(1317).

Wellicht is het arrest enkel wat ongelukkig geformuleerd(1318).

(1315) Luik 31 maart 1999, J.L.M.B. 1999, 1531.

(1316) Cass. 19 september 1997, Arr. Cass. 1997, (843) 844-846; R.W. 1998-99, 435, noot

S. MOSSELMANS; T.B.B.R. 1999, (45) 46-48, noot Y.-H. LELEU.

(1317) Zie infra, nr. 470.

(1318) In dezelfde zin: Y.-H. LELEU, ,,Les actions en recherche de paterniteÂ tardives'', (noot

onder Cass. 19 september 1997), T.B.B.R. 1999, (49) 56 en 58, nrs. 13 en 16.
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Als gevolg van dit arrest moet de na 13 juni 1979, maar voÂoÂr 6 juni 1987

ingestelde vordering tot onderzoek naar het overspelig vaderschap, als on-

toelaatbaar worden beschouwd en kan artikel 119 § 6 Afstammingswet in

dergelijk geval niet worden toegepast(1319).

Gelet op het adagium `Actioni nondum natae non praescribitur' (een rechts-

vordering die nog niet kan worden ingesteld kan niet verjaren) kan moeilijk

verdedigd worden dat een vorderingsrecht dat op 6 juni 1987 nog niet

bestond ,,vervallen blijft''. Na dit cassatiearrest is duidelijk dat de verja-

ringstermijn voor het instellen van de vordering tot gerechtelijke vaststelling

van het overspelig vaderschap Ð die pas sinds 6 juni 1987 is toegelaten Ð

pas op dat moment kan beginnen lopen en dat deze vordering overeenkom-

stig artikel 331ter B.W. zal verjaren(1320).

Dit alles betekent concreet dat een voÂoÂr 6 juni 1987 geboren overspelig kind

de vordering tot onderzoek naar het overspelig vaderschap kan instellen tot

en met 6 juni 2017. Was het kind nog niet meerderjarig op 6 juni 1987, dan

dient de verjaringstermijn uit artikel 331ter B.W. overeenkomstig artikel

2252 B.W. gedurende de minderjarigheid te worden geschorst, zodat de

vordering in dat geval slechts zal verjaren dertig jaar na de meerderjarigheid.

In de hypothese dat het kind bezit van staat heeft t.a.v. de vermeende vader

zal de dertigjarige verjaringstermijn pas beginnen lopen vanaf het ogenblik

dat het kind geen deugdelijk bezit van staat meer heeft(1321).

467. In het vorig overzicht werd de vraag gesteld of het oude artikel 341b

tweede en derde lid B.W.Ð dat voor het onderzoek naar het moederschap en

het vaderschap een strikte vervaltermijn vooropstelde Ð niet strijdig was

met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel (artikel 10-11 G.W. en

artikel 14 juncto 8 E.V.R.M.), in zoverre deze bepaling gelet op artikel 119

§ 6 Afstammingswet zou verhinderen dat een buitenhuwelijks kind na 6 juni

1987 een onderzoek naar het vaderschap of het moederschap zou inleiden.

Onder het oude recht bestond een dergelijke vervaltermijn niet voor binnen

het huwelijk geboren kinderen. Hun vorderingen zijn overeenkomstig artikel

119 § 2 Afstammingswet onderworpen aan de dertigjarige termijn uit artikel

331ter B.W., die Ð zoals zonet betoogdÐ ten vroegste is beginnen lopen op

de dag van de inwerkingtreding van de Afstammingswet, met als gevolg dat

huwelijkse kinderen in ieder geval nog tot 6 juni 2017 een vordering tot

onderzoek naar het vaderschap kunnen instellen. Men kan zich afvragen of

buitenhuwelijkse kinderen niet gediscrimineerd worden. In een onuitgegeven

arrest van 2 april 1992 oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de vorde-

ring tot onderzoek naar het vaderschap ingeleid in 1988 door een vrouw die

(1319) In dezelfde zin: Luik 31 maart 1999, J.L.M.B. 1999, 1531.

(1320) In dezelfde zin: Luik (1
ste

kamer) nr. 1997/RG/684, 31 mei 1999, onuitg.

(1321) In dezelfde zin: S. MOSSELMANS, ,,VoÂoÂr 6 juni 1987 geboren overspelige kinderen en

hun onderzoek naar het overspelig vaderschap'', (noot onder Cass. 19 september 1997), R.W.

1998-99, (436) 439-440, nr. 10.
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geboren was in 1943 ten opzichte van een man die overleden was op

30 september 1987 vervallen was. Het Hof stelde vast dat er geen bezit

van staat was en dat haar vordering in toepassing van artikel 341b (oud) B.W.

vervallen was op het ogenblik van de inwerkingtreding van de Afstammings-

wet. Met verwijzing naar artikel 119 § 6 Afstammingswet kwam men dan

ook tot de conclusie dat haar vorderingsrecht vervallen bleef, aangezien de

termijn die vroeger gold voor haar rechtsvordering op 6 juni 1987 verstreken

is. Het Hof was van oordeel dat de door de (oude) Belgische wetgeving

gestelde tijdsbeperking m.b.t. de toelaatbaarheid van het bewijs van vader-

schap van buitenhuwelijkse kinderen geen discriminatie gegrond op de ge-

boorte in het leven riep, noch in stand hield. Deze strikte tijdsbeperking

beoogde Ð volgens het Hof Ð het recht op eerbiediging van het familie-

leven, zowel de wettige als de natuurlijke familie, te verzoenen met andere

door het E.V.R.M. erkende rechten en vrijheden, zodat zij niet in strijd werd

geacht met de artikelen 8.1 en 14 E.V.R.M.(1322).

Tegen dit arrest werd een voorziening in cassatie ingesteld en o.m. de

schending aangevoerd van de artikelen 8.1 en 14 E.V.R.M., de artikelen 6

en 6bis (thans 10 en 11) van de Grondwet en het algemeen rechtsbeginsel

luidens hetwelk geen willekeurig onderscheid kan worden gemaakt tussen

huwelijkse en buitenhuwelijkse kinderen.

Het Hof van Cassatie stelde in 1994 dat artikel 14 E.V.R.M. niet op zichzelf

staat en enkel kan worden ingeroepen i.v.m. het genot van de door het

Verdrag en de daarbij horende protocollen toegekende rechten en vrijheden.

Bescherming van het gezinsleven o.g.v. artikel 8.1 E.V.R.M. vereist dat er

een gezin is. Aangezien het bestreden arrest vaststelde dat het kind geen bezit

van staat had t.a.v. de vermeende vader, werd volgens het Hof van Cassatie

vastgesteld dat beiden geen gezin vormden. Het cassatiemiddel m.b.t. tot de

ongrondwettigheid van het oude artikel 341b (oud) B.W. was slecht opge-

steld aangezien het gewag maakte van afstammingsvorderingen onder het

oude recht terwijl voor de eiseres enkel een discriminatie met de afstam-

mingsvorderingen van de wettige kinderen onder het thans geldende recht

belang vertoont; het werd dan ook niet-ontvankelijk geacht(1323).

Het is niet denkbeeldig dat de ongrondwettigheid van het oude artikel 341b

B.W. Ð dat via artikel 119 § 6 Afstammingswet in beperkte mate toepasse-

lijk is geblevenÐ ooit nog aanleiding geeft tot een prejudicieÈle vraag aan het

Arbitragehof, dat dan op zijn beurt kan nagaan of het opgeworpen verschil in

behandeling van huwelijkse en buitenhuwelijkse kinderen in overeenstem-

ming is met het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel.

(1322) Gent (1
ste

kamer) AR 39084/89, 2 april 1992, onuitg.

(1323) Cass. 11 februari 1994, Arr. Cass. 1994, 164; Pas. 1994, I, 164; R.W. 1994-95, 547.
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ii. Partijen in het geding

468. De vordering tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van een

overleden man door de meerderjarige dochter moet volgens de Rechtbank

van Eerste Aanleg te Hasselt worden ingesteld tegen de moeder-weduwe, in

haar hoedanigheid van moeder alsook in haar hoedanigheid van wettige

erfgenaam van de overledene(1324).

iii. Samenhang met andere vorderingen

469. Indien het vaderschap van de echtgenoot vaststaat krachtens de vader-

schapsregel en de toepassingsvoorwaarden van artikel 323 B.W. niet vervuld

zijn, dan kan een vordering tot gerechtelijke vaststelling van vaderschap pas

worden ingeleid nadat het vaderschap van de echtgenoot werd betwist via

een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing; ze kan dus niet

worden ingewilligd in hetzelfde vonnis als datgene waarin de betwistings-

vordering gegrond wordt verklaard(1325).

De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap wordt niet zelden gevorderd

met het oog op het bekomen van onderhoudsgeld van de man wiens afstam-

ming wordt vastgesteld.

Een vordering die ertoe strekte een man te veroordelen tot het betalen van

een bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding van een kind,

geformuleerd in hetzelfde gedinginleidend exploot als de vordering tot

gerechtelijke vaststelling van vaderschap van datzelfde kind, werd door de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel onontvankelijk bevonden Ð ook al

werd die laatste vordering na een deskundigenonderzoek gegrond verklaard

Ð o.g.v. de overweging dat de beslissing m.b.t. de afstamming op dat

ogenblik nog niet definitief was en de rechtbank daarom enkel kon con-

stateren dat de eisende partij niet de vereiste hoedanigheid had om de

vordering in te stellen (artikel 17 Ger. W.)(1326).

In de kritische noot bij dit vonnis stelt D. Pire dat een vordering tot gerechte-

lijke vaststelling van het vaderschap en een onderhoudsvordering samen-

hangende vorderingen zijn, met als gevolg dat ze voor de rechtbank van

eerste aanleg samengevoegd kunnenworden (artikel 566 juncto 565 Ger.W.).

Zowel de beslissing over het onderzoek naar het vaderschap, als de beslissing

aangaande de alimentatie zullen op hetzelfde moment (nl. eÂeÂn maand na de

betekening van het vonnis) in kracht van gewijsde treden.

De omstandigheid dat een man o.g.v. artikel 340b (oud) B.W. werd veroor-

deeld tot een uitkering tot levensonderhoud aan de moeder van het kind

omdat zijn vaderschap waarschijnlijk vaststaat belet volgens de Rechtbank

(1324) Rb. Hasselt 30 maart 1993, Limb. Rechtsl. 1994, 27.

(1325) Rb. Aarlen 16 december 1994, J.T. 1995, 301.

(1326) Rb. Brussel 18 mei 1994, J.L.M.B. 1995, 195, noot D. PIRE.
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van Eerste Aanleg te Brussel niet dat nadien een vordering tot gerechtelijke

vaststelling van zijn vaderschap kan worden ingesteld(1327).

III. Overgangsbepalingen van de Afstammingswet en hun doorwerking

in het erfrecht

470. Artikel 107 eerste lid Afstammingswet bepaalt dat deze wet van toepas-

sing is op de kinderen geboren voÂoÂr haar inwerkingtreding en die nog in

leven zijn op dat ogenblik, zonder dat daaruit evenwel enig recht in de

voordien opengevallen erfenissen kan volgen. Via deze overgangsbepaling

kan het oude erfrecht op grond waarvan buitenhuwelijkse kinderen bedui-

dend minder erfgerechtigd waren dan huwelijkse kinderen nog toepassing

vinden.

De rechtspraak steunt zich o.m. op twee arresten van het Arbitragehof(1328)

om de geldingskracht van de opgeheven artikelen 756-766 (oud) B.W. in de

tijd te beperken en deze bepalingen enkel nog toe te passen op nalatenschap-

pen die zijn opengevallen voÂoÂr 13 juni 1979, de datum van het Marckx-arrest,

maar niet meer op erfenissen die na die datum zijn opengevallen.

Zo vernietigde het Hof van Cassatie Ð na een prejudicieÈle vraag die het

Arbitragehof in het zonet vermelde arrest van 1 december 1993 had beant-

woord Ð het arrest dat besliste dat twee overspelige kinderen a patre geen

aanspraak konden maken op de nalatenschap van hun in 1984 overleden

vader(1329).

In dezelfde zin weigerde het Hof van Beroep te Luik Ð eveneens met

verwijzing naar de rechtspraak van het Arbitragehof Ð het oude artikel

756 B.W. toe te passen op een nalatenschap die was opengevallen na 13 juni

1979. Terecht oordeelde het Hof dat de nalatenschap van een man die in 1983

was overleden in drie gelijke delen moest worden verdeeld, nu de erflater

twee huwelijkse kinderen had en daarnaast ook nog een buitenhuwelijks kind

had erkend(1330).

Het Hof van Cassatie was jarenlang gekant tegen de directe werking van de

artikelen 14 juncto 8 E.V.R.M. Op het vlak van het erfrecht veranderde het

Hof in 1993 Ð onder invloed van de rechtspraak van het Arbitragehof en het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens(1331) Ð van koers en verwierp

het, met verwijzing naar de artikelen 8.1 en 14 E.V.R.M., de voorziening

tegen een arrest van het Hof van Beroep te Luik dat de toepassing van

(1327) Rb. Brussel 19 januari 1993, Rev. trim. dr. fam. 1995, 668.

(1328) Arbitragehof nr. 18/91, 4 juli 1991, B.S. 22 augustus 1991, 18144 en Arbitragehof

nr. 83/93, 1 december 1993, B.S. 2 maart 1994, 5184.

(1329) Cass. 19 mei 1994, Arr. Cass. 1994, 500; Pas. 1994, I, 486.

(1330) Luik 8 oktober 1997, J.T. 1998, 91; J.L.M.B. 1998, 254; J. dr. jeun. 1998, afl. 174, 41.

(1331) Cf. het arrest Vermeire.
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artikelen uit het oude erfrecht weigerde op een nalatenschap die was open-

gevallen na de datum van het Marckx-arrest(1332).

Het Hof bevestigde deze rechtspraak in 1995 toen het Ð geheel volgens

dezelfde logica Ð de voorziening tegen een arrest van het Hof van Beroep te

Gent verwierp waarin de vroegere artikelen 765 en 766 B.W. werden toe-

gepast op een nalatenschap die was opengevallen voÂoÂr 13 juni 1979. Het

onderscheid in behandeling van de nalatenschappen van buitenhuwelijkse

kinderen die zijn opengevallen voÂoÂr en na 13 juni 1979 werd objectief en

redelijk verantwoord geacht door de evolutie van het desbetreffende recht in

de verdragsluitende staten en het beginsel van rechtszekerheid. Het Hof

besloot dat dit onderscheid geen discriminatie inhoudt die strijdig is met

de artikelen 14 juncto 8 E.V.R.M.(1333).

AFDELING II

ADOPTIE EN VOLLE ADOPTIE

(Auteur: J. GERLO)

I. Wetgeving

A. AFSCHAFFING VAN DE VERLATENVERKLARING

471. Door de wet van 20 mei 1987(1334) werd de mogelijkheid tot verla-

tenverklaring van een minderjarige ingevoerd, met het oog op een latere

adoptie.

Na amper tien jaar toepassing werden de nieuwe titel VIII bis van boek I

(artikel 370bis-370 quater B.W.) en hoofdstuk IXbis van deel IV, boek IV

Ger.W. (artikel 1237bis Ger.W.) opgeheven door de wet van 7 mei

1999(1335).

De nieuwe instelling bleek in de praktijk weinig succesrijk, gelet op de Ð

terechte Ð blijvende terughoudendheid van de rechters om kinderen tegen

de wil van de biologische ouders in, aan deze laatsten te onttrekken; vooral

t.a.v. ouders, die in de rand van de maatschappij leven en die tijdelijk niet in

staat blijken voor hun kinderen te zorgen, zou de nieuwe instelling kunnen

misbruikt worden.

Artikel 4 van de wet van 7 mei 1999 bevat volgende overgangsbepalingen:

het vroegere recht blijft gelden voor de vorderingen tot verlatenverklaring of

tot overdracht van het ouderlijk gezag ingediend voordat deze wet in werking

(1332) Cass. 21 oktober 1993, Arr. Cass. 1993, 859; Pas. 1993, I, 841; R.W. 1993-94, 984,

noot; J.L.M.B. 1995, noot D. PIRE.

(1333) Cass. 7 april 1995, Arr. Cass. 1995, 387; Pas. 1995, I, 399; R.W. 1995-96, 566.

(1334) B.S. 27 mei 1987.

(1335) B.S. 29 juni 1999, 24262. Zie I. RAVIER-DELENS, ,,La loi sur la deÂclaration d'abandon

d'enfants en Belgique: de l'eÂlaboration vers l'abrogation, dix anneÂes d'existence'', Rev. dr.

pen. 1998, 623-643.
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treedt, en de desbetreffende procedures (de Nederlandstalige tekst in het

Belgisch Staatsblad klopt niet!).

Het vroegere recht blijft toepasselijk op de gevolgen van een verlatenverkla-

ring of overdracht van het ouderlijk gezag die is uitgesproken bij een

beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan voordat deze wet in werking

treedt of een beslissing die genomen is na afloop van de procedure ingesteld

voordat deze wet in werking treedt.

B. DE HERVORMING VAN HET ADOPTIERECHT

1. Algemeen

472. Er wordt op dit ogenblik door regering en wetgever gewerkt aan een

grondige hervorming van het adoptierecht: afschaffing van de contractuele

fase van de adoptieprocedure, mogelijkheid van adoptie door ongehuwde

partners, wegwerking van een aantal leemten in de huidige wetgeving,

incorporatie in het Belgische recht van het verdrag van Den Haag van

29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming

van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie...(1336).

2. Wijzigingen ingevolge de hervorming van het voogdijrecht

De wet van 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake

de voogdij over minderjarigen(1337) heeft nu reeds beperkte wijzigingen aan-

gebracht aan de artikelen 348, 349, 350, 353, 361 en 367 B.W.

Deze bepalingen werden in overeenstemming gebracht met de afschaffing

van de familieraad, enerzijds, het behoud van het ouderlijk gezag bij over-

lijden van eÂeÂn van de ouders en het niet openvallen van de voogdij wanneer

er maar eÂeÂn ouder wettelijk bekend is, anderzijds.

a . W i j z i g i n g en op h e t v l a k v an de t o e s t emming t o t d e

adop t i e v an e en m inde r j a r i g e o f onb ekwaamve r k l a a r d e

473. Aan de bepalingen i.v.m. de toestemming van de beide ouders of de

enige ouder wordt niets gewijzigd.

Wanneer beide ouders (of de enige ouder) van het minderjarige kind of van

de onbekwaamverklaarde overleden zijn, afwezig zijn verklaard, zich in de

onmogelijkheid bevinden hun wil te kennen te geven of geen bekend verblijf

hebben, wordt de toestemming gegeven door de voogd (en niet langer door

(1336) Zie o.m. voorontwerp van wet tot hervorming van de adoptie goedgekeurd door de

Ministerraad op 22 maart 2000; wetsvoorstel Landuyt tot invoering van een getuigschrift van

bekwaamheid en geschiktheid om te adopteren d.d. 23 februari 1999, Parl. St. Kamer 1998-99,

nr. 2011/1-5, aangenomen door de Kamer op 1 april 1999; wetsvoorstel Nyssens tot wijziging

van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot

wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door artikel 121, d.d. 20 sep-

tember 1999, Parl. St. Senaat, B.Z. 1999, 2-66/1.

(1337) B.S. 31 mei 2001.
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de familieraad). Hetzelfde geldt wanneer de afstamming van het minder-

jarige kind of van de onbekwaamverklaarde ten aanzien van geen van beide

ouders vaststaat.

In geval van adoptie door de voogd wordt de toestemming gegeven door de

toeziende voogd. Indien de belangen van de toeziende voogd tegengesteld

zijn aan die van de minderjarige, wordt de toestemming gegeven door een

voogd ad hoc die de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aanwijst

op verzoek van iedere belanghebbende of van de procureur des Konings

(artikel 348 § 1, vierde lid B.W.).

In geval van toestemmingsweigering kan een vordering tot gerechtelijke

adoptie gericht worden tegen degene(n) die hun (zijn) toestemming weiger-

de(n) (artikel 353 § 2, derde lid B.W.).

b . W i j z i g i n g en op he t v l a k v an d e v e r t e g enwoo r d i g i n g v an

d e m ind e r j a r i g e e n onb ekwaamve r k l a a r d e e n op h e t v l a k

v an d e p r o c e du r e

474. De geadopteerde die de leeftijd van 15 jaar niet heeft bereikt of is

onbekwaamverklaard wordt bij het opmaken van de adoptieakte en voor de

homologatierechter vertegenwoordigd door een ouder, de voogd, toeziende

voogd of voogd ad hoc die in de adoptie toestemde (artikel 349, tweede lid en

artikel 350 § 2, derde lid B.W.).

De procureur des Konings wint steeds het advies in ofwel van de ouders van

de geadopteerde ofwel van zijn voogd, zijn toeziende voogd en de vrede-

rechter van de plaats waar de voogdij is opengevallen (artikel 350 § 3, eerste

lid, 1
o
B.W.).

c . Wi jz ig ingen op he t v lak van de gevolgen en de her roep ing

van de adop t ie

475. Zoals vroeger oefenen beide echtgenoten het ouderlijk gezag uit wan-

neer de adoptie is gedaan door twee echtgenoten of wanneer de adoptant een

kind of adoptief kind van zijn echtgenoot adopteert (artikel 361 § 2 B.W.).

Voortaan oefent de enige adoptant het ouderlijk gezag uit zonder dat daar-

naast de voogdij (met familieraad) wordt ingericht (artikel 361 § 1 B.W.).

De voogdij wordt slechts ingericht zodra beide echtgenoten of de enige adop-

tant overleden zijn of zich in de onmogelijkheid bevinden het ouderlijk gezag

uit te oefenen (artikel 361 § 1, tweede lid en artikel 361 § 2 tweede lid B.W.).

In geval van adoptie van een onbekwaamverklaarde meerderjarige wijst

voortaan de rechtbank de adoptant aan als voogd van de geadopteerde; in

geval van adoptie door twee echtgenoten wijst de rechtbank hen respectie-

velijk aan als voogd en toeziende voogd; de taak van de vroegere voogd en

toeziende voogd neemt van rechtswege een einde op de datum van de

overschrijving van het adoptievonnis (artikel 361 § 4 B.W.).
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Wanneer de herroeping van de adoptie wordt uitgesproken ten aanzien van

de adoptant of beide adopterende echtgenoten kan de rechtbank op verzoek

van beide ouders of eÂeÂn ouder beslissen dat het kind weer onder hun (zijn)

ouderlijk gezag wordt geplaatst; zo dit niet het geval is, wordt de voogdij

ingericht (artikel 367 § 3, vijfde lid en artikel 367 § 7 B.W.).

II. Stiefouderadoptie, partneradoptie en het Arbitragehof

A. STIEFOUDERADOPTIE EN VOLLE STIEFOUDERADOPTIE

476. Stiefouderadoptie en volle stiefouderadoptie worden door de Belgische

wetgever, op het vlak van de leeftijdsvereisten, aan een gunstregime onder-

worpen: het is voldoende dat de adoptant meerderjarig en 10 jaar ouder dan

de geadopteerde is (artikel 345 en 368 § 1 B.W.).

Bij gewone stiefouderadoptie worden de banden met de oorspronkelijke

ouders (en hun familie), Ð op het vlak van huwelijksbeletsels, levensonder-

houd en erfrecht Ð niet verbroken (artikel 363-366 B.W.).

Wanneer de geadopteerde een kind of adoptief kind is van de echtgenoot van

de adoptant, worden de rechten van het ouderlijk gezag door beide echtge-

noten uitgeoefend (artikel 361 § 2, eerste lid B.W.).

Gewone stiefouderadoptie zal dan ook doorgaans geacht worden de geadop-

teerde tot voordeel te strekken, wanneer de ouder-echtgenoot van de adoptant

voÂoÂr de adoptie belast werd met de exclusieve uitoefening van het ouderlijk

gezag en de andere ouder, zo hij nog leeft, instemt met de adoptie (of zijn

instemming onverantwoord weigert).

Indien bij volle stiefouderadoptie de eerste echtgenoot, vader van het kind,

zijn toestemming tot de adoptie door de nieuwe echtgenoot van de moeder

weigert, zal de adoptie niet uitgesproken worden als de vader nog een

emotionele band heeft met zijn kind en nog steeds alimentatiegeld betaalt

voor dit kind(1338).

Het kind dat ten volle volle geadopteerd is, houdt op tot zijn oorspronkelijke

familie te behoren, bepaalt artikel 370 § 1, tweede lid B.W. laconiek.

In rechtsleer en rechtspraak bestond grote onenigheid over de draagwijdte

van deze bepaling in geval van volle stiefouderadoptie(1339).

Volgens een stricte interpretatie wordt in geval van volle stiefouderadoptie

door de nieuwe echtgenoot van de moeder, van het meisje geboren uit het

vorige door echtscheiding ontbonden huwelijk van die moeder, de band van

dat meisje met de moeder verbroken (zoals de band met de vader).

(1338) Gent 4 oktober 1999, T.J.K. 2000, 67, noot G. VERSCHELDEN, ,,Het belang van het kind

bij stiefouderadoptie en partneradoptie: de onvoorspelbaarheid van artikel 21 I.V.R.K.''.

(1339) Zie vorig overzicht, T.P.R. 1994, 2266, nr. 387, en de referenties aldaar; adde: Brussel

16 oktober 1992, Not. Fisc. M. 1993, 181, noot G. VAN OOSTERWIJCK; Gent 30 november 1992,

T.G.R. 1993, 99, noot A. WYLLEMAN; Brussel 19 november 1993, Pas. 1993, II, 22;

R. UYTTENDAELE, ,,De volle eenouderadoptie'', in P. SENAEVE (ed.), Adoptie, Leuven, Acco

1990, 141-159.
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Volgens een doelgerichte interpretatie vormt de volle stiefouderadoptie een

uitzondering op de regel van artikel 370 § 1, 2e lid B.W.: de band met de

ouder-echtgenoot wordt niet verbroken in geval van volle stiefouderadoptie

(wel de band met de andere ouder).

De discussie werd door het Arbitragehof in zijn arrest van 6 november 1997

beslecht.

De Jeugdrechtbank te Luik, die zich aan de stricte interpretatie houdt,

verzoekt, in het belang van het kind, de moeder Ð echtgenote van de vol

adoptant Ð ook een akte van volle adoptie van haar eigen kind te verlijden,

om een band met beide vol adoptanten tot stand te brengen.

Het nut van de tweede akte wordt door het openbaar ministerie betwist. De

Jeugdrechtbank stelt daarop volgende prejudicieÈle vraag aan het Arbitrage-

hof: ,,Schendt artikel 370 van het Burgerlijk Wetboek, door niet toe te staan

een juridische band te handhaven tussen het kind en zijn oorspronkelijke

ouder in geval van volle adoptie, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,

doordat het een verschil in behandeling tot stand brengt tussen, enerzijds, de

kinderen die met eÂeÂn van hun ouders leven, die een juridische band met hem

behouden en aan wie aldus het recht wordt ontzegd op een volle adoptie en

dus op een twee-oudergezin, en, anderzijds, de kinderen die, aangezien zij

met geen van hun oorspronkelijke ouders leven, door een echtpaar kunnen

worden geadopteerd?''

Het arrest van het Arbitragehof van 6 november 1997

477. Het Arbitragehof vereenvoudigt de vraagstelling: er wordt een vraag

gesteld over het verschil in behandeling tussen kinderen, naargelang zij door

de echtgenoot van hun oorspronkelijke ouder of door echtgenoten worden

geadopteerd, waarbij de band van afstamming enkelvoudig is voor diegenen

die zich in het eerste geval bevinden en dubbel voor degenen die zich in het

tweede geval bevinden.

Het Hof verwijst naar de wet van 21 maart 1969, die het instituut van de

wettiging door adoptie in het B.W. invoerde; deze wet voorzag uitdrukkelijk,

in afwijking van het algemeen beginsel van de wettiging door adoptie door

twee echtgenoten, in de mogelijkheid van een dergelijke wettiging enkel

door de echtgenoot van een van de ouders: deze afwijking veronderstelde dat

de band van afstamming tussen de geadopteerde en de echtgenoot van de

adoptant behouden bleef; de door adoptie gewettigde werden door het

vroegere artikel 370 § 1 B.W. overigens dezelfde rechten toegekend als ware

hij uit het huwelijk geboren.

Het Hof redeneert als volgt: ,,Door het instituut van de wettiging door adoptie

te vervangen door dat van de volle adoptie had de wetgever niet de bedoeling

te verzaken aan de beginselen van de handhaving van de band van afstam-

ming van de geadopteerde met de verwekker, echtgenoot van de adoptant, en

van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. In dat geval zou hij

trouwens niet, zonder incoherentie, kunnen hebben gewild de band van
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afstamming van de verwekker met het geadopteerde kind uit te schakelen,

vermits het die band is die de motivatie was voor de adoptie van dat kind door

de echtgenoot.

Uit wat voorafgaat volgt dat artikel 370 § 1, tweede lid van het Burgerlijk

Wetboek niet van toepassing kan zijn op het geval van de volle adoptie door

de echtgenoot van de verwekker van de geadopteerde. In dat geval wil de

logica van het instituut dat het geadopteerde kind juridisch twee banden van

afstamming van verschillende aard geniet: de gehandhaafde band van oor-

spronkelijke afstamming ten aanzien van zijn verwekker en de band van

adoptieve afstamming ten aanzien van de adopterende echtgenoot''.

Het Hof besluit:

,,Artikel 370 § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, geõÈnterpreteerd op

de door de verwijzende rechter aangegeven manier, schendt de artikelen 10

en 11 van de Grondwet.

Dezelfde bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, indien

zij in die [correcte] zin wordt geõÈnterpreteerd dat zij niet van toepassing is op

het geval van de volle adoptie door de echtgenoot van de verwekker van de

geadopteerde''(1340).

Voortaan is het opmaken van een tweede akte volle adoptie door de echtge-

noot-ouder in geval van volle stiefouderadoptie even onwettelijk als over-

bodig.

B. PARTNERADOPTIE EN VOLLE PARTNERADOPTIE

478. Tot voor kort werd doorgaans aangenomen dat de adoptie of volle

adoptie van een minderjarig kind van een ouder door diens ongehuwde partner,

Ð hoewel theoretisch mogelijkÐ in strijd was met het belang van het kind: in

geval van gewone adoptie verloor de ouder het ouderlijk gezag, in geval van

volle adoptie werden alle banden met de ouder verbroken.

En een surrogaat Ð in de zin van de mede-adoptie door de ouder Ð bestond

niet: niemand kan worden geadopteerd door meer dan een persoon, behalve

door twee echtgenoten (artikel 346, eerste lid B.W. en 368 § 3 B.W.)(1341).

(1340) Arbitragehof nr. 67/97, 6 november 1997, B.S. 14 januari 1998, 903, A.A. 1997, 961;

Rev. trim. dr. fam. 1997, 410; J.L.M.B. 1998, 1192, opm. D. PIRE; Not. Fisc. M. 1998, 148, noot

I. VAN OPSTAL; Chron. dr. not. 1998, XXVII, opm. E. VIEUJEAN; R.W. 1997-98, 1469.

(1341) Zie vorig overzicht, T.P.R. 1994, 2265, nr. 386 en de referenties aldaar; adde:

P. SENAEVE, ,,Actuele problemen aangaande de burgerrechtelijke regeling na de adoptie'', in

P. SENAEVE (ed.), Actuele vraagstukken van interlandelijke en inlandse adoptie en van ver-

latenverklaring, Leuven/Amersfoort, Acco, 1995, 184, nr. 361; J.P. MASSON, ,,Examen de

jurisprudence (1984-1990). Les personnes. DeuxieÁme partie, Les relations familiales'',

R.C.J.B. 1993, 524, nr. 147; F. APS, ,,Partnergezag'' na echtscheiding. Enkele beschouwingen

omtrent de juridische mogelijkheid voor de nieuwe partner om enig gezag uit te oefenen t.a.v.

het kind van zijn (overleden) uit de echt gescheiden partner-ouder'', Not. Fisc. M. 1997, 5;

G. VERSCHELDEN, ,,Adoptie door de ongehuwde partner, ouderlijk gezag en het belang van het

kind'', T.B.B.R. 2000, 409-411; F. SWENNEN, ,,Adoptie door de ,,feitelijke partner'' van een

oorspronkelijke ouder'', R.W. 2000-2001, 681-686.
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Op het vlak van de gewone partneradoptie werd dit meerderheidsstandpunt

doorbroken door een opmerkelijk vonnis van de Jeugdrechtbank te Antwer-

pen d.d. 11 januari 2000(1342). De Jeugdrechtbank spreekt de gewone

adoptie van een elfjarig kind door de nieuwe, ongehuwde, partner van de

uit de echt gescheiden moeder van het kind uit, niettegenstaande het verzet

van de biologische vader. Enerzijds steunt de Jeugdrechtbank zich op artikel

21 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind: de staten

die partij zijn en de adoptie (er)kennen waarborgen dat het belang van het

kind daarbij de voornaamste overweging is. In casu was het kind volledig

geõÈntegreerd in het nieuw samengestelde gezin van zijn moeder en haar

huidige partner, die mede de opvoedings- en verzorgingsplichten tegenover

het kind opnam en met hem een afffectieve band had; de biologische vader

had al jaren niet meer naar zijn zoon omgekeken: zijn toestemmingsweige-

ring wordt als onverantwoord beschouwd.

Anderzijds transponeert de Jeugdrechtbank de redenering van het Arbitrage-

hof in het hoger besproken arrest van 6 november 1997 aangaande volle

stiefouderadoptie (artikel 370 § 1, tweede lid B.W.) naar de gewone partner-

adoptie (artikel 361 § 2 B.W.): in geval van adoptie van haar kind door haar

ongehuwde partner behoudt de moeder het ouderlijk gezag over haar kind;

het ouderlijk gezag wordt gezamenlijk uitgeoefend door de moeder en haar

nieuwe partner.

479. In zijn arrest nr. 49/2000 van 3 mei 2000 houdt het Arbitragehof zich

evenwel aan een stricte interpretatie van artikel 361 § 2 B.W.: in geval van

gewone partneradoptie oefent deze partner het ouderlijk gezag exclusief uit.

In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest weigerde de Jeugdrechtbank de

homologatie van een gewone adoptie door de vriend van de moeder. On-

danks het feit dat de noodzakelijke toestemmingen werden gegeven, ver-

wierp de Jeugdrechtbank het verzoek tot adoptie op grond van het klassieke

argument dat de moeder het ouderlijk gezag over het kind Ð dat bij haar

leefde Ð volledig zou verliezen, ten voordele van de adoptant. Dat zou in

strijd zijn met het belang van de geadopteerde. De verzoeker stelde hoger

beroep in tegen dat vonnis.

Daarop vroeg het Hof van Beroep te Brussel of artikel 361 B.W. de artikelen

10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het op het vlak van het

ouderlijk gezag een verschil in behandeling instelt voor de geadopteerde,

naargelang de adoptant al dan niet met de moeder van de geadopteerde is

gehuwd.

Het Arbitragehof stelt dat de prejudicieÈle vraag niet peilt naar een verschil in

behandeling tussen gehuwde en ongehuwde koppels, maar naar een ver-

schillende behandeling van de geadopteerden naargelang de adoptant al dan

niet gehuwd is met de moeder van de geadopteerde. De vraag komt er in

(1342) T.B.B.R. 2000, 405, noot G. VERSCHELDEN; R.W. 2000-2001, 701, noot F. SWENNEN,

o.c., 681.
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hoofdzaak op neer na te gaan of de wetgever, wat de geadopteerden betreft,

eÂeÂn van de gevolgen die hij met het huwelijk heeft verbonden, ook niet aan

het ongehuwd samenwonen had moeten koppelen.

In dat verband overweegt het Arbitragehof dat de wetgever, rekening hou-

dend met een geõÈnstitutionaliseerde vorm van duurzaam samenleven, rede-

lijkerwijze in een uitzondering mocht voorzien op wat hij, ingeval van

gewone adoptie door eÂeÂn persoon, als een normaal gevolg voor het ouderlijk

gezag heeft kunnen beschouwen. Het Hof stelt expliciet dat de wetgever het

huwelijk heeft kunnen bevoorrechten ten aanzien van het ongehuwd samen-

wonen, gezien de wettelijke gevolgen van het huwelijk.

De vraag naar het regime van gezagsuitoefening nadat een kind werd

geadopteerd door een man met wie zijn moeder wettelijk samenwoont werd

niet gesteld en door het Hof niet beantwoord.

Het Arbitragehof besluit dat artikel 361 § 1 eerste lid en § 2 eerste lid B.W., in

zoverrre het bepaalt dat het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door de

adoptant en door de echtgenoten wanneer de ouder van het adoptief kind

gehuwd is met de adoptant, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet

schendt(1343).

Feitelijk gezin en wettelijk gezin worden door het Arbitragehof wel op

dezelfde voet gesteld in geval van volle stiefouder- of partneradoptie.

In zijn arrest nr. 53/2000, eveneens gewezen op 3 mei 2000, zegt het Hof

voor recht: ,,Artikel 370 § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het niet toestaat een

juridische band te behouden tussen het kind dat ten volle is geadopteerd en

zijn moeder, wanneer het wordt geadopteerd door de man die met haar een

feitelijk gezin vormt''.

De verbreking van de band met de moeder in geval van volle partneradoptie,

waar deze band Ð conform het hoger besproken arrest van het Arbitragehof

van 6 november 1997 Ð niet verbroken wordt in geval van volle stiefoude-

radoptie, houdt een discriminatie in, want deze maatregel is niet redelijk

verantwoord. De volle adoptie strekt ertoe de geadopteerde uit zijn oor-

spronkelijke familie te halen en hem te integreren in het adoptiegezin.

Het verbreken van de banden met beide oorspronkelijke ouders is verant-

woord, wanneer geen van beiden deel uitmaakt van dat adoptiegezin; het is

evenwel niet verantwoord, wanneer eÂeÂn van beide oorspronkelijke ouders

deel uitmaakt van het nieuwe (adoptie)gezin.

De wetgever moet erop toezien dat het kind, via de adoptie, in een milieu

komt waarin verwantschapsbanden tot stand komen die vergelijkbaar zijn

met de biologische afstamming.

,,Doordat de wetgever bepaalt dat de volle adoptie de juridische band doet

ophouden die het kind met zijn oorspronkelijke familie verbindt, zelfs ten

(1343) Arbitragehof nr. 49/2000, 3 mei 2000, B.S. 5 juli 2000, 2
e
uitg. 23848; J.L.M.B. 2000,

1063, noot D. PIRE; R.W. 2000-2001, 687, noot F. SWENNEN, o.c., 681; J.T. 2000, 536.
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aanzien van zijn moeder, terwijl het met haar blijft samenleven en zij een

feitelijk gezin vormt met de adoptant, heeft hij een maatregel genomen die

kennelijk onevenredig is ten aanzien van het nagestreefde doel''(1344).

480. Het komt ons voor dat het Arbitragehof op eÂeÂn en dezelfde dag twee

arresten heeft gewezen die moeilijk met elkaar te verzoenen zijn: gelijke

behandeling van volle partneradoptie en volle stiefouderadoptie, ongelijke

behandeling van gewone partneradoptie en gewone stiefouderadoptie.

Op grondwettelijk vlak kan hun coherentie misschien verdedigd worden: bij

volle adoptie door de partner van de moeder houdt de verbreking van elke

juridische band met deze laatste een discriminatie in, want het huwelijk

verantwoordt een zo groot verschil in behandeling niet; bij gewone adoptie

door de partner van de moeder verliest deze laatste alleen het ouderlijk gezag

en behoudt de andere juridische banden met haar kind; dit minder grote

verschil in behandeling kan verantwoord worden door het huwelijk(1345).

Op familierechtelijk vlak is iedere coherentie evenwel zoek.

Een minderjarig kind kan alleen baat hebben bij de gezamenlijke uitoefening

van het ouderlijk gezag door zijn biologische en adoptieve ouder die samen

met dit kind een gezin vormen, ongeacht het ten volle of gewoon geadopteerd

wordt.

De rechtspraak van het Arbitragehof zal bovendien tot gevolg hebben dat in

de praktijk de volle partneradoptie steeds zal verkozen worden boven de

gewone partneradoptie; welnu, de verbreking van alle banden met de vader

en de andere leden van de oorspronkelijke familie (dan de echtgenote van de

adoptant) is niet aangewezen als de vader nog een affectieve band heeft met

zijn kind(1346).

De vraag kan ook gesteld worden of de gelijkstelling van feitelijk samen-

wonen en huwelijk in geval van volle partner- en stiefouderadoptie, zonder

dat dit feitelijk samenleven enige duurzaamheid moet vertonen, wel oppor-

tuun is(1347)?

De lege ferenda kan een vereiste van drie jaar samenwonen voorgesteld

worden voor de adoptie of volle adoptie door de ongehuwde partner (part-

neradoptie of volle partneradoptie) en door twee ongehuwde partners (vgl.

het hoger vermelde voorontwerp van wet goedgekeurd door de Minister-

raad).

Eenzelfde vereiste kan ook gesteld worden in geval van adoptie of volle

adoptie door een wettelijk samenwonende of door wettelijk samenwonenden:

(1344) Arbitragehof nr. 53/2000, 3 mei 2000, B.S. 8 juli 2000; J.L.M.B. 2000, 1066, noot

D. PIRE, ,,Concubinage et adoption plenieÁre: un progreÁs important graÃce aÁ l'arreÃt PharaõÈlde'';

J.T. 2000, 536, noot Y.-H. LELEU, ,,Les recompositions familiales par voie d'adoption et la

Cour d'arbitrage''; R.W. 2000-2001, 687, noot F. SWENNEN, o.c., 681.

(1345) In die zin: Y.H. LELEU, geciteerde noot, J.T. 2000, 538, noot 12.

(1346) In die zin: Y.H. LELEU, o.c., J.T. 2000, 538.

(1347) Vgl. G. VERSCHELDEN, gecit. noot, T.B.B.R. 2000, 417.
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anders dan het huwelijk is het wettelijk samenwonen immers eenzijdig

opzegbaar.

Op de vraag of de (volle) adoptie moet opengesteld worden voor een partner

of voor partners van hetzelfde geslacht wordt hier niet ingegaan(1348);

daarover is het laatste woord allicht nog niet gezegd.

III. Algemene grondvereisten

A. WETTIGE REDENEN

481. Adoptie en volle adoptie zijn toegelaten wanneer zij op wettige redenen

steunen en de betrokkene tot voordeel strekken (artikel 343, eerste lid B.W.).

Het begrip wettige redenen wordt in de wet niet nader gepreciseerd; de

invulling ervan wordt overgelaten aan de beoordeling van de feitenrech-

ter(1349).

Sinds de hervorming van het afstammingsrecht in 1987 steunt de adoptie van

een kind door zijn ongehuwde moeder niet meer op wettige redenen: het

juridisch statuut van een buitenhuwelijks kind is immers completer dan het

statuut van een kind dat door zijn ouder geadopteerd wordt(1350).

Ook de adoptie door een uit de echt gescheiden vrouw van haar eigen kind

steunt niet op wettige redenen.

Wenst zij de afstammingsband met de gewezen echtgenoot, vader, te ver-

breken, dan dient zij een vordering tot betwisting van vaderschap in te leiden,

hoe hoog de kosten van een bloedonderzoek ook kunnen oplopen(1351);

wenst zij de onwaardige vader zijn ouderlijk gezag te ontnemen, dan dient zij

een ontzetting uit het ouderlijk gezag op vordering van het openbaar minis-

terie uit te lokken.

Een grootouderadoptie steunt op wettige redenen wanneer ze gericht is op het

bevestigen van een bestaande feitensituatie en wanneer daarenboven eÂeÂn van

de volgende omstandigheden aanwezig is: ofwel zijn de ouders van de

geadopteerde overleden ofwel hebben de ouders zich geruime tijd niet be-

kommerd om hun kind(1352); buiten deze omstandigheden lijkt een groot-

ouderadoptie moeilijk te verdedigen(1353).

(1348) Zie o.m. P. SENAEVE en E. COENE, Geregistreerd partnerschap, Antwerpen, Maklu,

1998, 239 e.v.; J. DELVA, ,,Homohuwelijk en homo-ouderschap onder het kijkglas van de

wetgever'', T.B.P. 1998, 463.

(1349) Cass. 4 november 1993, Arr. Cass. 1993, 919; Pas. 1993, I, 921.

(1350) Rb. Brussel 21 december 1994, Pas. 1994, III, 50; T.B.B.R. 1996, 153.

(1351) Luik 24 maart 1994, J.L.M.B. 1995, 521.

(1352) R. UYTTENDAELE, ,,Volle een-ouderadoptie'', in P. SENAEVE (ed.) Adoptie, Leuven,

Acco, 1990, 117.

(1353) Rb. Turnhout 9 november 1995, Turnh. Rechtsl. 1994-95, 107.
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Wanneer het enige doel van de adoptie erin bestaat het verblijf van de be-

trokken vreemdeling in BelgieÈ, waar zijn verblijfstoestand zeer precair is, te

bestendigen, steunt de adoptie niet op wettige redenen(1354).

Wanneer de adoptie evenwel gebaseerd is op een werkelijke en niet ge-

veinsde gevoelsband en de regularisatie van het verblijf van de geadopteerde

enkel een bijkomend voordeel voor de geadopteerde betekent is er geen

reden om de adoptie af te wijzen(1355).

482. Ook in geval van stiefouderadoptie is de beoordeling van de wettige

redenen een delicate aangelegenheid.

De nieuwe echtgenoot van een uit de echt gescheiden vrouw wenst over te

gaan tot de Ð gewone Ð adoptie van twee meerderjarige kinderen uit haar

eerste huwelijk; beide kandidaat-geadopteerden leiden reeds een eigen leven,

verwijderd van het adoptiegezin.

Het Hof van Beroep te Gent weigert de adoptieakte te homologeren: omdat

bij deze adoptie de uitgesproken bedoeling voorligt de banden met de

oorspronkelijke ouder of de ruimere oorspronkelijke familie feitelijk te

verbreken en juridisch af te zwakken, steunt de adoptie niet op wettige

redenen; deze bedoeling blijkt mede uit het feit dat geen gebruik wordt

gemaakt van de mogelijkheid voor meerderjarigen om hun bestaande naam,

deze van hun biologische vader, te behouden(1356).

Het Hof van Beroep te Luik daarentegen homologeert de gewone stiefouder-

adoptie van de meerderjarige dochter van een uit de echt gescheiden vrouw;

de adoptie die een affectieve band concretiseert, steunt op wettige redenen en

is in het belang van de geadopteerde; het ongunstig advies van de biologische

vader en de grootmoeder van vaderszijde, voornamelijk gesteund op de

psychologisch fragiele toestand van de 32-jarige broer van de geadopteerde,

wordt terzijde geschoven: deze heeft bewust gekozen om afstand te nemen

van de genegenheid die ook hij kreeg van de adoptant; bovendien opteert de

meerderjarige geadopteerde dochter voor het behoud van haar oorspronke-

lijke naam(1357).

Een volle adoptie van een tweejarig kind steunt op wettige redenen en strekt

betrokkene tot voordeel in volgend bijzonder geval, waar feit en recht

worden verenigd: de adoptante is de genetische moeder van de geadopteerde;

de wettelijke moeder, de draagmoeder, is de zuster van de genetische moeder

en heeft haar toestemming tot de geplande adoptie gegeven; de geadopteerde

wordt in het sociaal verkeer reeds beschouwd als zoon van de adoptante; de

(1354) Gent 24 februari 1995, R.W. 1995-96, 611; Rb. Turnhout 17 juni 1993, Turnh. Rechtsl.

1993, 123.

(1355) Rb. Luik 27 maart 1998, Rev. trim. dr. fam. 1998, 665, noot J. CARLIER; zie ook

L. WALLEYN, ,,Adoptie van vreemdelingen en verblijfsrecht in BelgieÈ'', T. Vreemd. 1997, 411.

(1356) Gent 10 augustus 1999, A.J.T. 2000-2001, 151, noot I. ANNEÂ , ,,Stiefouderadoptie,

wettige redenen en wettige belangen''; in dezelfde zin Rb. Gent 30 juni 1994, T.B.B.R. 1996,

471; Bergen 12 januari 1993, R.R.D. 1994, 54; Gent 15 april 1996, R.W. 1997-98, 882.

(1357) Luik 10 juni 1997, Rev. trim. dr. fam. 1999, 530.
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banden met de draagmoeder worden met haar instemming verbroken; de

banden met de moederlijke grootouders worden in rechte verbroken om

opnieuw op te starten in een andere hoedanigheid(1358).

B. WETTIGE BELANGEN

483. De rechtbank die het verzoek tot homologatie van de adoptieakte

evalueert, doet dit ,,met inachtneming van alle wettige belangen'', o.m. deze

van de kinderen van de adoptant (artikel 350 § 3 B.W.)

De vermindering van het erfdeel van deze kinderen is als dusdanig geen

grond om de homologatie van de adoptie te weigeren(1359); anders zou de

wetgever in 1969 de voorwaarde dat de adoptant kinderloos moet zijn

nodeloos afgeschaft hebben.

In een arrest van 31 oktober 1996 preciseert het Hof van Cassatie: hoewel de

omstandigheid dat een [wettig] kind bij de erfopvolging schade lijdt ten

gevolge van de adoptie van een derde geen toereikende grond kan zijn om de

adoptie ongedaan te maken, staat het niettemin aan de feitenrechter te

oordelen of die benadeling eventueel in aanmerking wordt genomen als

eÂeÂn van de bijzonderheden van de zaak(1360).

In ieder geval dient een arrest van het Hof van Beroep, dat foutief overweegt

dat de adoptie in geen enkel opzicht afbreuk doet aan de vermogensbelangen

van de dochter van de adoptant ,,nu haar voorbehouden erfdeel door die

adoptie niet in het gedrang komt'', vernietigd te worden(1361).

Een correcte toepassing van de beginselen vervat in het cassatie-arrest maakt

het Hof van Beroep te Brussel: de adoptie zal inderdaad de patrimoniale

belangen van de dochter van de adoptant schaden door haar reservatair

erfdeel te verminderen; dit nadeel weegt evenwel niet op tegen de belang-

rijke voordelen die de adoptie op het gevoelsmatig vlak meebrengt voor de

geadopteerde(1362).

IV. Leeftijdsvereisten

484. Een man wil de dochter van zijn overleden echtgenote adopteren; hij is

echter slechts 9 jaar en 3 maanden ouder dan deze dochter. Terecht wordt de

homologatie van de adoptieakte geweigerd: van de leeftijdsvereisten, die

grondvereisten zijn, mag niet afgeweken worden, hoe nobel de bedoelingen

(1358) Jeugdrb. Brussel 4 juni 1996, T. Gez. 1997-98, 124, noot E. MONTEÂRO; J.L.M.B. 1996,

1182.

(1359) Luik 22 juni 1993, J.T. 1993, 827.

(1360) Cass. 31 oktober 1996, Arr. Cass. 1996, 979; Pas. 1996, I, 1045; J.T. 1997, 236; R.W.

1997-98, 1019, noot S. MOSSELMANS.

(1361) Cass. 31 oktober 1996, gecit.

(1362) Brussel 16 december 1999, A.J.T. 2000-2001, 245, noot I. ANNEÂ ; zie ook Bergen

5 december 1995, J.T. 1996, 561; R.R.D. 1996, 581.
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van de adoptant ook zijn. De stiefouder-adoptant moet 10 jaar ouder zijn dan

het geadopteerde stiefkind (artikel 345 tweede lid B.W.)(1363).

Ten volle geadopteerd kunnen worden zij die bij het opmaken van de akte

van volle adoptie of bij het neerleggen van het verzoekschrift tot het

uitspreken van die adoptie, nog minderjarig zijn (artikel 368 § 2 B.W.).

Aangenomen wordt dat een verlengd minderjarige, met een werkelijke leef-

tijd (kalenderleeftijd) van 18 jaar of meer, nog in aanmerking komt voor

volle adoptie(1364): hij wordt geacht minder dan 15 jaar oud te zijn.

Omstreden blijft het antwoord op de vraag of in dergelijk geval de zaak bij de

jeugdrechtbank of de rechtbank van eerste aanleg aanhangig moet gemaakt

worden(1365).

In ieder geval neemt de burgerlijke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg

kennis van de zaak als de (niet verlengd minderjarige) geadopteerde minder-

jarig was op het ogenblik van het opmaken van de akte van adoptie of volle

adoptie, maar meerderjarig is op het ogenblik van het neerleggen van het

verzoekschrift tot homologatie(1366): het ogenblik dat de rechter gevat wordt

is bepalend terzake bevoegdheid.

V. Toestemmingsvereisten

485. De toestemming van de ouders tot de adoptie van hun minderjarig kind

wordt gegeven in de adoptieakte zelf of in een voorafgaandelijke akte,

verleden ten overstaan van een notaris of vrederechter (artikel 349, lid 3

B.W.).

In deze voorafgaandelijke akte kan tevens een volmachthouder aangeduid

worden om de ouders te vertegenwoordigen in de verdere adoptieproce-

dure(1367).

Een moeder verleent Ð in haar naam en in die van het kind, jonger dan 15

jaar Ð volmacht aan de kandidaat-adoptanten ,,om in hun naam de gehele

adoptieprocedure te vervolgen, met alle gevolgen vandien inzake afstam-

ming, en de dienstige en nodige verklaringen te doen met het oog op de

adoptie van het kind door hen''. De Jeugdrechtbank te Brussel acht dergelijke

verregaande volmacht geldig, omdat er in casu geen enkele reden is om te

besluiten tot een belangenconflict tussen de adoptanten en de geadop-

teerde(1368). Veeleer moet aangenomen worden dat de adoptant zelf de

ouders en hun minderjarig kind niet kan vertegenwoordigen; deze mogelijk-

(1363) Brussel 25 november 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 423.

(1364) Jeugdrb. Verviers 10 maart 1992, T.B.B.R. 1993, 148, noot P. SENAEVE; Rb. Luik

24 juni 1994, J.L.M.B. 1996, 955; Bergen 26 april 1999, J.L.M.B. 1999, 1534; anders: Rb.

Antwerpen 4 november 1991, T.B.B.R. 1993, 147, noot P. SENAEVE.

(1365) Vgl. Jeugdrb. Verviers en Rb. Luik, gecit.

(1366) Rb. Brussel 12 oktober 1994, Pas. 1994, III, 35.

(1367) Adoptie in twee akten, zie vorig overzicht, T.P.R. 1994, 2268, nr. 389.

(1368) Jeugdrb. Brussel 2 maart 1994, J.L.M.B. 1994, 908.
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heid bestond alleen na de, intussen afgeschafte, verlatenverklaring van een

minderjarige(1369).

486. De ,,adoptie in twee akten'' door met name genoemde adoptanten dient

onderscheiden te worden van de blanco-toestemming tot de adoptie, die een

dubbele homologatieprocedure vereist (artikel 349, 4
e
lid B.W.). Dit artikel

laat niet toe dat de ouders eÂeÂn persoon zouden gelasten om geschikte adop-

tanten te zoeken en een ander persoon zouden gelasten om hen in de adoptie-

procedure te vertegenwoordigen(1370).

Weigert een vader, aan wie de bewaring van het minderjarig kind niet is

toevertrouwd, zijn toestemming tot de adoptie, dan kan de Jeugdrechtbank de

adoptie uitspreken, indien zij deze weigering ,,onverantwoord'' acht (artikel

353 § 1 B.W.). De weigering is onverantwoord indien zij is ingegeven door

andere beweegredenen dan die welke het belang van het kind op het oog

hebben(1371).

Wanneer de moeder rechtsgeldig haar toestemming heeft gegeven tot de

adoptie van haar minderjarig kind in de adoptieakte en deze toestemming in

de loop van de homologatieprocedure intrekt, kan de rechter de adoptie toch

homologeren. Bij de beoordeling van de wettige redenen voor adoptie, en

gezien zijn verplichting om daarbij alle wettige belangen in aanmerking te

nemen, kan hij de intrekking van de toestemming evenwel niet buiten

beschouwing laten.

De rechter dient niet vast te stellen dat de moeder zich niet om de te

adopteren persoon heeft bekommerd of diens gezondheid, veiligheid of

zedelijkheid in gevaar heeft gebracht; deze voorwaarde is alleen gesteld in

geval van gedwongen adoptie, wanneer de moeder, met de bewaring van het

kind belast, haar toestemming ab initio weigert.

Het belang van het kind is bij de adoptie de voornaamste overweging,

conform artikel 21 I.V.R.K. Noch het I.V.R.K. noch artikel 8 E.V.R.M.

verplichten de rechtbanken de bloedband als hoofdzaak te beschouwen;

artikel 8 E.V.R.M. beoogt niet de respectieve rechten van de natuurlijke

ouders en de pleegouders te bepalen voor het geval er tussen hen een geschil

ontstaat(1372).

(1369) J.P. MASSON en N. MASSAGER, ,,Droit des personnes, Chronique de jurisprudence 1994-

98'', Les dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, Larcier, 2000, 157, nr. 148.

(1370) Gent 6 februari 1994, T.G.R. 1995, 234.

(1371) Gent 14 november 1994, R.W. 1995-96, 371; J. dr. jeun. 1996, 132, noot; vgl. Gent

15 april 1996, R.W. 1997-98, 882.

(1372) Cass. 4 november 1993, Arr. Cass. 1993, 919; Pas. 1993, I, 921: T.B.B.R. 1994, 394,

noot L. BARNICH; T. Not. 1994, 454, noot K. WAUTERS-LAMBEIN: Rev. trim. dr. fam. 1994, 494,

noot M. FALLON.
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VI. Gevolgen van de adoptie

487. Wanneer in geval van adoptie geopteerd wordt voor het behoud van de

oorspronkelijke naam met toevoeging van de naam van de adoptant, bepaalt

artikel 358 § 1 B.W. niet dat de schrijfwijze van deze dubbele naam een

leesteken vereist(1373).

De vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van de

adoptant(en) of van een derde na het vonnis of arrest dat de adoptie homolo-

geert of uitspreekt, laat de adoptie bestaan en heeft slechts gevolgen voor zover

deze niet in strijd zijn met die van de adoptie (artikel 362 B.W.) Artikel 362 in

fine B.W. preciseert dat in geval van vaststelling van de afstamming t.a.v. een

derde, deze laatste noch op levensonderhoud noch op enig erfrecht aanspraak

kan maken (wijl de geadopteerde deze rechten wel verkrijgt t.o.v. hem).

Zeer omstreden was de vraag of de regeling van artikel 362 B.W. ook gold

wanneer een ongehuwde moeder voÂoÂr de inwerkingtreding van de afstam-

mingswet van 1987 haar eigen (natuurlijk) kind adopteerde(1374)?

Volgens een strekking hielden de kinderen, door de inwerkingtreding van

voormelde wet, op adoptieve kinderen te zijn, volgens een andere strekking

bleven de kinderen, ook na de inwerkingtreding van voormelde wet, adop-

tieve kinderen.

De eerste strekking beriep zich voornamelijk op artikel 107, eerste lid, van de

wet van 31 maart 1987, luidens hetwelk deze wet van toepassing is op de

kinderen (zonder onderscheid) geboren voÂoÂr haar inwerkingtreding en die

nog in leven zijn op dat ogenblik: de volwaardige afstammingsband verdringt

de onvolwaardige adoptieband; de moeder die, in het belang van het kind,

haar kind adopteerde, mag niet gediscrimineerd worden.

Luidens de tweede strekking kon, bij gebreke van uitdrukkelijke retroactieve

overgangsbepaling, geen afbreuk gedaan worden aan definitief ontstane

rechtssituaties, zoals de adoptie; bovendien werd verwezen naar artikel

111, eerste lid, van de wet: vonnissen gewezen krachtens het vroegere recht,

kunnen niet in het geding worden gebracht door toepassing van deze wet.

Maakt het t.o.v. hun moeder niet veel uit of deze kinderen al dan niet

adoptieve kinderen zijn (de banden met de oorspronkelijke ouder worden

immers behouden in geval van gewone adoptie), t.o.v. de (beweerde) vader

die dergelijke kinderen later erkent, maakt het een groot verschil uit of hij een

kind van de moeder dan wel een adoptief kind van de moeder erkent.

Volgt men bovenvermelde tweede strekking (de adoptie blijft bestaan), dan

zal de man die dergelijk Ð geadopteerd Ð kind erkent, geen ouderlijk gezag

over dit kind kunnen uitoefenen, geen aanspraak kunnen maken op levens-

onderhoud of enig recht op de nalatenschap van het kind; bovendien zal hij

(1373) Rb. Brussel 30 mei 1995, R.W. 1995-96, 787; J. dr. jeun. 1996, 132, noot.

(1374) Zie vorig overzicht, T.P.R. 1994, 2217, nr. 306; adde P. SENAEVE, ,,De weerslag van het

nieuwe afstammingsrecht op de adoptie'', in P. SENAEVE, (ed.), Adoptie, Leuven, Acco, 1990,

45 e.v.; J. GERLO, noot onder Rb. Gent 27 juli 1989, R.W. 1990-91, 25-26.
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zijn naam aan het kind niet kunnen doorgeven via een verklaring van

naamswijziging bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Volgt men hogervermelde eerste strekking dan kan dit alles wel; het kind is

immers niet Ð langer Ð geadopteerd.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, die de tweede strekking

volgt, stelt volgende prejudicieÈle vraag aan het Arbitragehof: ,,Schendt

artikel 362, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11

van de Grondwet in zoverre dat kinderen die buiten het huwelijk werden

geboren en voÂoÂr de nieuwe afstammingswet van 31 maart 1987 door hun

moeder werden erkend en geadopteerd geen volwaardige afstammingsband

hebben t.a.v. hun moeder en de latere vaststelling van hun afstamming t.a.v.

een derde deze adoptie laat bestaan en slechts gevolgen sorteert in zoverre

deze gevolgen niet in strijd zijn met die van de adoptie, dan wanneer

kinderen die buiten het huwelijk werden geboren doch niet door hun moeder

werden geadopteerd door de nieuwe afstammingswet wel een volwaardige

afstammingsband hebben t.a.v. hun moeder en t.a.v. de erkennende derde?''

Het Arbitragehof stelt vast dat ,,artikel 362, tweede lid belet, enerzijds, dat

door de vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van

een derde afbreuk wordt gedaan aan de affectieve en sociale banden die door

de adoptie zijn ontstaan en, anderzijds, dat van de vaststelling van afstam-

ming gebruikt wordt gemaakt om belangen te dienen welke met die van de

geadopteerde niet overeenstemmen.

Die bepaling is in overeenstemming met de doelstelling van de wetgever die

inzake adoptie voorrang geeft aan het belang van het kind.

Evenwel, wanneer een moeder haar eigen kind adopteert, doet een dergelijke

adoptie geen nieuwe sociale en affectieve band ontstaan die in geval van

erkenning door een derde zou moeten worden beschermd''.

Artikel 362, tweede lid B.W. vormt dan ook, in de interpretatie van de

verwijzende rechter, een maatregel die niet pertinent is in het geval waarin

de kinderen door hun moeder zijn geadopteerd.

Het Hof besluit: ,,Artikel 362, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek

schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het, in de

interpretatie van de verwijzende rechter, van toepassing is op kinderen die

buiten het huwelijk zijn geboren en voÂoÂr de inwerkingtreding van de afstam-

mingswet van 31 maart 1987 door hun moeder werden geadopteerd''(1375).

Artikel 362 B.W. komt ook aan bod in volgende erfeniskwestie: een kind,

wiens moederlijke afstamming vaststaat, wordt in 1975, op 2-jarige leeftijd

geadopteerd door een man; deze man overlijdt in 1984; na het in werking

treden van de wet van 1987 wordt het vaderschap van de overleden adoptant

in 1996 gerechtelijk vastgesteld. De Rechtbank te Brussel wordt geconfron-

(1375) Arbitragehof nr. 50/98, 20 mei 1998, B.S. 11 juli 1998, 22.725; A.A. 1998, 613; R.W.

1998-99, 710; J.T. 1998, 637; J.L.M.B. 1998, 1157, noot D. PIRE; Rev. not. b. 1999, 249, noot

E. BEGUIN.
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teerd met de vraag of het kind erfgerechtigd is in de nalatenschap van zijn

grootmoeder van vaderszijde, overleden in 1994?

De rechtbank beslist negatief, met verwijzing naar de artikelen 362 en 365

B.W.: de vaststelling van de afstamming ten aanzien van de adoptant laat de

adoptie bestaan; de geadopteerde verkrijgt geen erfrecht op de goederen van

de bloedverwanten van de adoptant; de geadopteerde behoudt wel zijn erf-

recht in zijn oorspronkelijke familie, maar die oorspronkelijke familie blijft

in casu beperkt tot de moeder en de bloedverwanten van moeders-

zijde(1376).

Terecht bekritiseert J.P. Masson het vonnis: noch de letter, noch de geest van

de artikels 362 en 365 verzetten zich tegen het toekennen van erfrecht. Gelet

op het declaratief karakter van de gerechtelijke vaststelling van de afstam-

ming van vaderszijde dient ook de familie van vaderszijde als oorspronke-

lijke familie beschouwd te worden; de vaststelling van de afstamming t.a.v.

de adoptant heeft in casu dan ook geen gevolg dat in strijd is met dat van de

adoptie(1377).

VII. Herroeping van de adoptie

488. De herroeping van de adoptie kan slechts om zeer gewichtige redenen

worden uitgesproken (artikel 367 § 1 B.W.).

De herroeping van de adoptie wordt niet gemakkelijk uitgesproken; de

rechtspraak is van oordeel dat er buitengewone omstandigheden moeten

bestaan die het behoud van de adoptie onmogelijk maken, waarbij de rechter

hoofdzakelijk oog moet hebben voor de overheersende belangen van de

geadopteerde(1378).

Een slechte verstandhouding alleen rechtvaardigt de herroeping niet(1379);

ook het blijvend falen van de adoptieve relatie en onverschilligheid gedu-

rende 20 jaar volstaan daartoe niet(1380).

Zelfs wanneer de geadopteerde werd veroordeeld wegens aanranding van de

eerbaarheid van minderjarigen en werd geõÈnterneerd wegens verkrachting

van minderjarigen, waaronder zijn eigen zoon, wordt de vordering tot herroe-

ping uitgaande van de adoptanten afgewezen: een vijandige houding t.a.v. de

adoptanten (o.m. doodsbedreigingen) is niet bewezen; bovendien zou de

herroeping niet alleen ernstige stoornissen kunnen veroorzaken bij de niet

toerekeningsvatbare geadopteerde, maar tevens de banden verbreken die de

(1376) Rb. Brussel 31 oktober 1996, Rev. not. b. 1997, 605, kritische noot J.P. MASSON.

(1377) J.P. MASSON, gecit. noot.

(1378) Luik 3 maart 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 535; Rb. Brussel 2 oktober 1996, J.L.M.B.

1997, 514; Luik 18 januari 1999, T.B.B.R. 2000, 662, noot Y. DEKETELAERE.

(1379) Rb. Bussel 2 oktober 1996, gecit.

(1380) Brussel 26 januari 1993, T.B.B.R. 1996, 302, noot N. HUSTIN-DENIES.
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adoptanten verenigen met hun kleinzoon, voor wie ze een grote genegenheid

hebben(1381).

De vordering tot herroeping wordt ingesteld, behandeld en uitgewezen

overeenkomstig de gewone regels van rechtspleging en bevoegdheid (artikel

367 § 2 B.W.).

Bijgevolg is luidens artikel 1051 Ger.W. de termijn om hoger beroep in te

stellen eÂeÂn maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis.

De bij artikel 351 B.W. bepaalde termijn van eÂeÂn maand, te rekenen vanaf de

kennisgeving van het vonnis, heeft betrekking op de homologatie van de

adoptie en niet de herroeping.

Ook de bij artikel 58, tweede lid van de Jeugdbeschermingswet bepaalde

termijn van eÂeÂn maand, te rekenen vanaf de uitspraak, is niet van toepassing

op de herroeping, door de Jeugdrechtbank, van de adoptie van een minder-

jarige(1382).

Artikel 58, tweede lid Jeugdbeschermingswet werd overigens gewijzigd door

artikel 2W. 18 mei 1998(1383), nadat het door het Arbitragehof strijdig werd

bevonden met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het de

beroepstermijn doet lopen vanaf de datum van de uitspraak en niet vanaf de

betekening of kennisgeving.

VIII. Onherroepelijkheid van de volle adoptie

489. Bij arrest van 11 mei 2000 heeft het Hof van Beroep te Gent de

volgende prejudicieÈle vraag gesteld aan het Arbitragehof: ,,Schenden de

artikelen 370, § 5, juncto 346, eerste lid, en 368, § 3, eerste lid, van het

Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat zij het

absoluut onmogelijk maken dat een ten volle geadopteerd kind tijdens het

leven van de adoptant(en) opnieuw wordt geadopteerd, terwijl voor alle

andere categorieeÈn kinderen, die in dezelfde situatie van breuk met hun

ouders verkeren, die mogelijkheid tijdens het leven van hun ouder(s) wel

bestaat?''.

Bij arrest nr. 117/2001 van 3 oktober 2001 heeft het Arbitragehof deze vraag

positief beantwoord.

(1381) Luik 3 maart 1998, gecit.

(1382) Cass. 28 april 1994, Arr. Cass. 1994, 426; Pas. 1994, I, 417; J. dr. jeun. 1995, noot

J. JACQMAIN; R.W. 1994-95, 830.

(1383) B.S. 15 juli 1998, tweede uitgave.
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HOOFDSTUK IV

OUDERLIJK GEZAG EN OMGANGSRECHT

(Auteur: G. VERSCHELDEN)

I. Algemeen. De gewijzigde rechtsregeling

490. In de besproken periode is de wetgeving die het ouderlijk gezag

beheerst fundamenteel gewijzigd. Op 3 juni 1995 is de Wet van 13 april

1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag(1384)

in werking getreden. Deze wet heeft het co-ouderschap als principe inge-

voerd en tevens een juridische basis gegeven aan het jurisprudentieel ge-

groeide omgangsrecht, dat door de wetgever `recht op persoonlijk contact'

werd genoemd.

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat het aantal gepubliceerde

vonnissen en arresten inzake ouderlijk gezag sinds 1995 spectaculair is

gestegen. Zeer opvallend is dat het overgrote deel van de gepubliceerde

rechtspraak afkomstig is uit het Franstalige landsgedeelte.

In de rechtsleer is de nieuwe wet uitgebreid geanalyseerd n.a.v. een studie-

dag, georganiseerd door het Instituut voor Familie- en Jeugdrecht van de

K.U. Leuven. In het verslagboek(1385) Ð tot nog toe de meest diepgaande

publicatie op dit terrein Ð zijn o.m. de volgende bijdragen terug te vinden:

P. Senaeve, ,,Algemene beschouwingen rond de Wet van 13 april 1995'',

B. Poelemans, ,,De nieuwe regeling van het ouderlijk gezag'', R. Uytten-

daele, ,,Co-ouderschap: enkele reflecties van een praktijkjurist'', A. DeWolf,

,,De nieuwe regeling van het omgangsrecht'' en P. Senaeve, ,,Het overgangs-

recht van de Wet van 13 april 1995''. Ook de parlementaire voorbereiding is

in boekvorm uitgegeven(1386).

Later zijn nog substantieÈle bijdragen verschenen i.v.m. het omgangs-

recht(1387) en een internationaal(verdrags)rechtelijk perspectief op de ge-

hele materie(1388). Bijzonder interessant zijn ook de resultaten van een Ð

temporeel beperkt Ð onderzoek naar de concrete praktische toepassing van

de Wet van 13 april 1995(1389).

(1384) B.S. 24 mei 1995.

(1385) P. SENAEVE (ed.), Co-ouderschap en omgangsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu,

1995, 285 p.

(1386) G. BAETEMAN en C. BAMPS, ,,De nieuwe wet betreffende het co-ouderschap. Parle-

mentaire voorbereiding van de Wet van 13 april 1995 met een inleidende commentaar'', in

Nieuwe Wetgeving, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ, 1995, 187 p.

(1387) K. JACOBS, ,,Het omgangsrecht in BelgieÈ en Nederland'', T.P.R. 1996, 827-876.

(1388) S. MOSSELMANS, ,,Een evolutie op het terrein van het ouderlijk gezag, het omgangs-

recht, het hoorrecht van minderjarigen en het recht op informatie van ouders en hun minder-

jarige kinderen: het E.V.R.M., `The recommendations on parental responsibilities' en het

I.V.R.K. als leidraad?'', T.P.R. 1997, 543-637.

(1389) Zie daarvoor A. DE WOLF, ,,De Wet van 13 april 1995 aangaande het ouderlijk gezag:

eÂeÂn jaar toepassing in de praktijk'', E.J. 1997, 21-29.
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Na de publicatie van het vorig overzicht zijn op wetgevend vlak nog diverse

initiatieven genomen die het ouderlijk gezag en het omgangsrecht recht-

streeks hebben beõÈnvloed.

Ð Sinds 1 mei 1999 is het Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de

burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

voor ons land in werking. Naar aanleiding van de ratificatie van dit verdrag

werd in het GerechtelijkWetboek een nieuw hoofdstuk XIIbis ,,Verzoeken

betreffende de bescherming van het grensoverschrijdend hoederecht en

bezoekrecht'' ingevoegd (artikel 1322bis-octies Ger. W.), waarin de pro-

cedure voor de toepassing van het zonet vermelde verdrag is opgenomen.

Ook de toepassing van het exequaturverdrag van 20 mei 1980 m.b.t. een

gelijkaardige materie Ð dat voor ons land al sinds 1 februari 1986 in

werking is Ð werd geeÈnt op deze nieuwe bepalingen. Al deze innovaties

werden gerealiseerd via de Wet van 10 augustus 1998 houdende instem-

ming met het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van

internationale ontvoering van kinderen, opgemaakt te `s Gravenhage op

25 oktober 1980, tot opheffing van de artikelen 2 en 3 van de wet van

1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betref-

fende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over het

gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinde-

ren, opgemaakt te Luxemburg op 20mei 1980, alsook tot wijziging van het

Gerechtelijk Wetboek(1390). In verband met deze verdragen werd in de

besproken periode nog geen rechtspraak gepubliceerd.

Ð Voor wat betreft de wijzigingen die het jeugdbeschermingsrecht en het

echtscheidingsprocesrecht in de besproken periode ondergingen wordt

hierna slechts ingegaan op deze innovaties die rechtstreeks verband houden

met het ouderlijk gezag en het omgangsrecht, zoals de temporele bevoegd-

heid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg inzake het nemen

van voorlopige maatregelen na de inleiding van een echtscheidingsproce-

dure(1391), de hoorplicht voor de jeugdgerechten o.g.v. artikel 56bis

Jeugdbeschermingswet(1392) en het gemeenrechtelijk hoorrecht o.g.v. ar-

tikel 931 Ger. W.(1393). Tenslotte wordt nog gewezen op enkele wijzi-

gingen inzake de procedure tot ontzetting uit het ouderlijk gezag(1394).

(1390) B.S. 24 april 1999, in werking getreden op 4 mei 1999.

(1391) Laatst gewijzigd door de Wet van 20 mei 1997 tot wijziging van het Gerechtelijk

Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding, B.S. 27 juni

1997, in werking getreden op 7 juli 1997; zie infra, nr. 543.

(1392) Ingevoerd door de Wet van 2 februari 1994 tot wijziging van de wet van 8 april 1965

betreffende de jeugdbescherming, B.S. 17 september 1994, in werking getreden op 27 septem-

ber 1994; zie infra, nr. 536.

(1393) Aangevuld met een derde tot zevende lid door de Wet van 30 juni 1994 houdende

wijziging van artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de

procedures van echtscheiding, B.S. 21 juli 1994, in werking getreden op 1 oktober 1994; zie

infra, nrs. 545 en 552.

(1394) Doorgevoerd door de laatstgenoemde wet en deWet van 30 juni 1994 tot wijziging van

artikel 52 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, B.S. 17 september

1994, in werking getreden op 27 september 1994; zie infra, nr. 559.
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Ð Daarnaast was het vertrekpunt van de termijn om hoger beroep in te

stellen tegen beslissingen van de jeugdgerechten het voorwerp van een

wetswijziging, geõÈnspireerd door rechtspraak van het Arbitragehof. Sinds

de Wet van 18 mei 1998 tot wijziging van artikel 58, tweede lid, van de

wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming(1395) begint in

jeugdzaken de termijn voor het instellen van hoger beroep niet meer te

lopen vanaf de datum van de uitspraak, maar vanaf de betekening van het

vonnis of arrest(1396).

Ð Eveneens op procedureel vlak is er met de Wet van 19 februari 2001

betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken(1397)

een wettelijke basis gekomen voor de inpassing van de bemiddelings-

techniek in diverse familiale geschillen. Verwacht kan worden dat de

proceduregebonden bemiddeling op het vlak van het ouderlijk gezag en

het omgangsrecht een belangrijke rol zal spelen (zie daarover in extenso

infra, nrs. 554-555).

Ð Tenslotte is het toepassingsgebied van het ouderlijk gezag door de

recente hervorming van de voogdijwetgeving vergroot. Een kind blijft

onder het gezag van zijn ouders tot aan zijn meerderjarigheid of zijn

ontvoogding (artikel 372 B.W.). Voortaan staat de niet ontvoogde min-

derjarige principieel onder ouderlijk gezag zolang eÂeÂn van zijn beide

ouders leeft. In tegenstelling tot vroeger valt de voogdij niet meer open na

het overlijden van eÂeÂn van de ouders, maar pas indien beide ouders

overleden zijn, wettelijk onbekend zijn of in de voortdurende onmoge-

lijkheid verkeren om het ouderlijk gezag uit te oefenen(1398). Voortaan

neemt de enige ouder of de langstlevende ouder die het gezag over de

persoon van de minderjarige uitoefent ook het beheer over de goederen

van de minderjarige waar Ð als ouder en niet meer als voogd Ð maar

wat dit laatste aspect betreft is er een machtiging van de vrederechter

vereist voor de in artikel 410 B.W. bepaalde handelingen waarvoor de

voogd bijzondere machtiging van de vrederechter moet verkrijgen (arti-

kel 378 B.W., zie infra, nrs. 532 juncto 550-551). De nieuwe voogdij-

wetgeving heeft daarnaast o.m. ook enkele bepalingen van de Jeugdbe-

schermingswet i.v.m. de burgerrechtelijke gevolgen van de ontzetting uit

het ouderlijk gezag in overeenstemming gebracht met de nieuwe termi-

nologie en/of gemoderniseerd, echter zonder ze inhoudelijk betekenisvol

te wijzigen (zie artikel 33 derde lid en artikel 35, 1
o
en 2

o
Jeugdbescher-

mingswet).

(1395) B.S. 15 juli 1998, in werking getreden op 25 juli 1998.

(1396) Zie in extenso infra, nrs. 539-540.

(1397) B.S. 3 april 2001, in werking getreden op 1 oktober 2001.

(1398) Artikel 389 eerste lid B.W., zoals gewijzigd door de Wet van 29 april 2001 tot

wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, B.S.

31 mei 2001, in werking getreden op 1 augustus 2001.

1930 TPR 2001



491. Los van het ouderlijk gezag staat de plicht tot respect tussen ouder en

kind. Een kind en zijn ouders zijn op elke leeftijd aan elkaar respect

verschuldigd (artikel 371 B.W.). Tot voÂoÂr de Wet van 13 april 1995 bestond

er enkel in hoofde van de kinderen een plicht tot eerbied en ontzag voor hun

ouders. Het gaat om een morele regel die wettelijk niet rechtstreeks wordt

gesanctioneerd, maar waarvan de niet-naleving wel onrechtstreeks Ð via het

onderhoudsgeld Ð kan worden bestraft.

In afwijking van het beginsel dat inzake onderhoudsgeld geen oorzaken van

onwaardigheid bestaan, wordt immers meer en meer een correlatie erkend

tussen de artikelen 203 en 371 B.W. De rechtspraak aanvaardt dat meer-

derjarige studerende kinderen hun recht op onderhoud kunnen verliezen bij

niet-naleving van de plicht vervat in artikel 371 B.W., b.v. indien zij hun

ouder totaal negeren door hem schoolinformatie te ontzeggen(1399). O.g.v.

de wederkerige plicht tot respect neemt de rechtspraak dus aan dat er op

meerderjarige kinderen een informatieplicht rust wanneer deze van hun

ouders onderhoudsgeld vorderen voor kosten i.v.m. hun opleiding(1400).

II. Gezag over de persoon van de minderjarige

A. VERDUIDELIJKING VAN DE TERMINOLOGIE

492. Wat het gezag over de persoon betreft, wordt traditioneel een onder-

scheid gemaakt tussen het ouderlijk gezag sensu stricto, dat alleen het zgn.

,,recht van bewaring'' omvat en het ouderlijk gezag sensu lato, waarin naast

dit bewaringsrecht de rechten van de ouders m.b.t. de staat van de persoon

van de minderjarige begrepen zijn. De uitoefening van deze rechten m.b.t. de

staat van de persoon van de minderjarige (b.v. het recht om toe stemmen tot

het huwelijk en de adoptie, om de ontvoogding aan te vragen enz.) worden

beheerst door regels buiten de titel ,,Ouderlijk gezag'' en blijven in dit deel

van het overzicht dan ook buiten beschouwing.

Het `recht van bewaring' wordt klassiek opgesplitst in het recht van `mate-

rieÈle' bewaring en het recht van `juridische' bewaring.

Het recht van materieÈle bewaring omvat niet alleen het recht om het kind

voortdurend bij zich te hebben en om de afgifte ervan te vorderen van

degenen die het onrechtmatig bij zich houden(1401), maar ook het recht

om dagdagelijks voor het kind te zorgen, wat geconcretiseerd kan worden in

het recht te beslissen over zijn voeding, kleding en huisvesting, het recht om

het komen en gaan van het kind te controleren, toezicht uit te oefenen op zijn

vriendenkring, lectuur, ontspanning en briefwisseling enz. Het recht van

(1399) Vred. Gent 28 december 1998, A.J.T. 1999-2000, 711, noot E. DE GROOTE.

(1400) Zie Vred. Leuven 30 maart 1999, R.W. 2000-2001, 1610, waar wel nog de oude

wettelijke terminologie `eerbied' wordt gehanteerd; cf. voÂoÂr de wetswijziging Vred. Sint-

Jans-Molenbeek 3 mei 1994, T. Vred. 1995, 318, noot E. DE GROOTE, waar de vrederechter nog

besliste dat er inzake onderhoudsgeld geen onwaardigheid bestaat behoudens artikel 33 tweede

lid, 4
o
Jeugdbeschermingswet, i.e. na ontzetting uit het ouderlijk gezag.

(1401) Zie i.v.m. het misdrijf niet-afgifte van het kind in extenso infra, nrs. 523-525.
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materieÈle bewaring werd in rechtspraak en rechtsleer dikwijls aangeduid met

het woord `hoederecht', maar deze term werd doelbewust niet in de wet-

geving opgenomen.

Het recht van juridische bewaring omvat het beslissingsrecht inzake de

fundamentele opties i.v.m. de godsdienstige, filosofische en ideologische

opvoeding van het kind, taal, school- en beroepskeuze, ontspanning, het

ondergaan van belangrijke medische handelingen enz.

De Wet van 13 april 1995 deed de term `materieÈle bewaring' (zie artikel 374

(oud) B.W.) uit de wetgeving verdwijnen en verving hem door `huisvesting';

het recht van juridische bewaring over het kind werd in deze wet omschreven

als het recht ,,belangrijke beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn

opvoeding, zijn opleiding en zijn ontspanning en over de godsdienstige of

levensbeschouwelijke keuzes'' te nemen.

Het recht van materieÈle bewaring mag niet worden verward met de materieÈle

bewaring zelf (`garde mateÂrielle'), een notie die het Ð al dan niet niet

rechtmatig Ð feitelijk bij zich hebben van een kind uitdrukt. Het bewarings-

recht behoort toe aan de ouders; grootouders kunnen enkel de (feitelijke)

materieÈle bewaring vorderen. Zo verklaarde de Jeugdrechtbank te Verviers

de vordering van de grootouders die ertoe strekte hun kleinkind te mogen

huisvesten ontvankelijk en gegrond. Deze rechtbank achtte zich bevoegd van

zodra het echtscheidingsvonnis in kracht van gewijsde is getreden, ongeacht

het bestaan van een tegenvordering tot echtscheiding. Het belang in hoofde

van de verzoekers werd beoordeeld in functie van de aard en de intensiteit

van de affectieve banden tussen de verzoekers en het kind. De rechtbank

besliste dat het kind voorlopig aan de zorgen van de grootouders kon worden

toevertrouwd, nu het al meer dan een jaar bij hen was gehuisvest, ondanks het

feit dat de moeder zich beriep op een deskundigenverslag waarin erop werd

gewezen dat de contacten tussen grootmoeder en kind moesten worden

beperkt ten gevolge van een conflict tussen haarzelf en de grootmoe-

der(1402).

B. DE UITOEFENING VAN HET GEZAG OVER DE PERSOON VAN DE MINDERJARIGE

De grootste innovatie van de Wet van 13 april 1995 was de invoering van het

principe van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag: ongeacht

de ouders al dan niet gehuwd zijn, al dan niet (feitelijk of wettelijk) samen-

leven, uit de echt gescheiden zijn of feitelijk gescheiden leven, principieel

wordt het ouderlijk gezag door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend.

Inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag maakt de wet een onderscheid

tussen drie hypotheses: beide ouders leven al dan niet samen (1 en 2) of er

is slechts eÂeÂn (juridische) ouder die in staat is het ouderlijk gezag uit te

oefenen (3).

(1402) Jeugdrb. Verviers 10 december 1997, J.L.M.B. 1998, 1224.
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1. Samenlevende ouders

493. Wanneer de ouders samenleven oefenen zij het gezag over de persoon

van het kind gezamenlijk uit o.g.v. artikel 373 eerste lid B.W. VoÂoÂr deWet van

13 april 1995 bepaalde ditzelfde artikel nog dat het gezag over de persoon van

het minderjarig niet ontvoogd kind door eÂeÂn van de ouders Ð dus concurren-

tieel Ð werd uitgeoefend, onverminderd het recht van de andere ouder om

zich in het belang van het kind tot de jeugdrechtbank te wenden.

In de nieuwe regeling is een voor de praktijk belangrijk vermoeden van

instemming opgenomen. Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn,

wordt elk ouder geacht te handelen met instemming van de andere ouder

wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met dat gezag verband houdt

behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen (artikel 373 tweede lid

B.W.), zoals b.v. de toestemming tot het huwelijk (artikel 145 B.W.) en de

adoptie van het kind (artikel 348 § 1 B.W.) of deze tot de orgaandonatie door

een minderjarig kind (artikel 7 § 2, 3
o
Orgaantransplantatiewet).

Bij gebreke van instemming tussen samenlevende ouders kan eÂeÂn van beide

ouders de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig maken (artikel 373 derde lid

B.W.); deze mogelijkheid tot verhaal geldt zowel a priori Ð wanneer de

ouders het niet eens kunnen worden over een te stellen handeling Ð als a

posteriori Ð bij een door eÂeÂn ouder gestelde handeling waarmee de andere

ouder niet akkoord kan gaan.

De jeugdrechtbank kan eÂeÂn van de ouders toestemming geven om alleen op

te treden voor eÂeÂn of meer bepaalde handelingen (artikel 373 vierde lid

B.W.), maar kan evenzeer een geschil tussen de ouders ten gronde beslech-

ten, met als criterium het belang van het kind.

Zo oordeelde een jeugdrechter te NeufchaÃteau dat een kind allopathisch

moest worden behandeld, naast de reeds toegepaste homeopathische be-

handeling en dat de kosten voor het deskundigenonderzoek, de behandelin-

gen en de gerechtskosten elk voor de helft door de vader en de moeder

moesten worden gedragen(1403).

2. Niet samenlevende ouders

a . He t p r inc ipe : gezamen l i j ke u i toe fen ing van he t oude r l i j k

gezag met een ve rb l i j f s r ege l ing

494. Wanneer de ouders niet samenleven blijven zij voortaan principieel het

ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen (artikel 374 eerste lid B.W.), terwijl

vroeger enkel de ouder die de materieÈle bewaring over het kind had gerech-

(1403) Jeugdrb. NeufchaÃteau 17 mei 1999, Journ. proc. 1999, afl. 374, 31: deze beslissing

werd genomen na een door de rechtbank bevolen deskundigenonderzoek waaruit bleek dat een

homeopathische behandeling van astma niet ongeschikt, doch onvoldoende was voor het kind;

uit het gepubliceerde vonnis kan niet worden afgeleid of de ouders al dan niet nog samen

leefden.
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tigd was dit gezag uit te oefenen. Ook in deze hypothese speelt het ver-

moeden dat de alleen optredende ouder geacht wordt te handelen met in-

stemming van de andere ouder (artikel 374 eerste lid in fine B.W.).

Ook na echtscheiding is de gezamenlijke uitoefening van het gezag over de

persoon van het kind en het beheer van zijn goederen de regel (aanhef artikel

302 juncto artikel 374 eerste lid B.W.). Artikel 374 B.W. geldt immers voor

alle niet samenlevende ouders.

Aangezien het kind wanneer zijn ouders niet samenleven nooit tezelfdertijd

bij elk van zijn ouders kan verblijven moeten de ouders een regeling treffen

omtrent wat in artikel 374 tweede lid B.W. ,,de organisatie van de huis-

vesting'' wordt genoemd; er moet m.a.w. een verblijfsregeling worden uit-

gewerkt waarin wordt bepaald waar, wanneer en hoelang de kinderen bij

welke ouder zullen verblijven. De ouders zijn echter niet verplicht de

modaliteiten van dit verblijf schriftelijk vast te leggen.

Zelfs in het geval van afwisselend verblijf heeft het kind zijn wettelijke

woonplaats in de verblijfplaats van eÂeÂn van zijn ouders (artikel 108 eerste lid

B.W.); administratief kan de niet ontvoogde minderjarige slechts op eÂeÂn

plaats in het bevolkingsregister worden ingeschreven, als hebbende aldaar

zijn hoofdverblijf(1404).

Nu de Wet van 13 april 1995 het principe van de gelijkheid tussen de ouders

heeft bekrachtigd wat hun rechten en plichten t.a.v. hun kinderen betreft,

oordeelde een kortgedingrechter te Brussel dat elk van de ouders bijgevolg

aangewezen is in te staan voor de huisvesting van het kind en geen van de

ouders gerechtigd is de andere ouder modaliteiten toe te kennen inzake zijn

contact met het kind of dit te weigeren. Enkel een rechter is daarvoor

bevoegd. De kortgedingrechter was in casu van mening dat het in het belang

van een tien maanden oude baby was geregeld contact te hebben met zijn

vader en met hem een diepgaande relatie te kunnen uitbouwen. Zonder het

weldoend karakter van de borstvoeding te miskennen, besliste de kortgeding-

rechter dat de vader zijn dochter gedurende bepaalde periodes `s nachts

mocht huisvesten, te beginnen quasi onmiddellijk na de uitspraak(1405).

i. Toepassing van het principe van de gezamenlijke gezagsuitoefening

495. Een kortgedingrechter te NeufchaÃteau stelde dat het voor het evenwicht

en het welzijn van het kind wenselijk is dat zijn beide ouders verantwoorde-

lijk blijven voor zijn opvoeding. Het loutere standpunt van de moeder dat zij

niet akkoord kan gaan met het principe van de gezamenlijke uitoefening van

het ouderlijk gezag, zonder dat zij aantoont waarom het belang van de

kinderen zou vereisen dat de uitoefening van het ouderlijk gezag exclusief

(1404) Cf. artikel 374 laatste lid in fine B.W.

(1405) Kort Ged. Rb. Brussel 1 maart 2000, Rev. trim. dr. fam. 2000, 462.
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aan haar moet worden opgedragen, volstaat niet opdat de gezamenlijke

gezagsuitoefening zou worden uitgesloten(1406).

Van het beginsel dat het ouderlijk gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend mag

slechts uitzonderlijk worden afgeweken en alleen wanneer er gebiedende

redenen bestaan om in die zin te beslissen(1407).

Ð Dat was niet het geval wanneer eÂeÂn van de partijen beweerde dat de

andere niet in staat zou zijn op een gepaste wijze te zorgen voor het kind,

zonder daarvan het bewijs te leveren(1408).

Ð Een kortgedingrechter te Brussel oordeelde dat het principe van de

gezamenlijke gezagsuitoefening toch behouden moest blijven, zelfs nu

de rechter vaststelde dat de verschillen in persoonlijkheid tussen beide

ouders hun onderhandelingen waarschijnlijk zeer moeilijk zullen maken

en zij slechts zeer weinig openstonden voor dialoog(1409). De gezamen-

lijke gezagsuitoefening is immers meer een te bereiken doel dan een

verworven resultaat dat men enkel constateert(1410).

Ð Het enkele feit dat de partijen een verschillende religieuze overtuiging

hadden nu de vader zich na zijn echtscheiding tot de islam had bekeerd,

vormde volgens het Hof van Beroep te Brussel geen voldoende reden om

af te wijken van het beginsel van de gezamenlijke uitoefening van het

ouderlijk gezag(1411).

Ð Het feit dat de ouders ver van elkaar verwijderd leven is niet altijd een

factor die de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag verhin-

dert(1412).

Ð Zelfs nu gebleken was dat de vader een drankprobleem had en de

kinderen getuige waren van gewelddadige sceÁnes tussen hun ouders,

was een kortgedingrechter te Luik van oordeel dat niet mocht worden

afgeweken van het principe van de gezamenlijke gezagsuitoefening,

aangezien er niet kon worden getwijfeld aan de opvoedkundige capaci-

teiten van beide ouders(1413).

(1406) Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 17 oktober 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 698; R.R.D.

1996, 260, noot M.-F. C.

(1407) Jeugdrb. Charleroi 2 november 1995, Rev. trim. dr. fam. 1998, 89.

(1408) Jeugdrb. Charleroi 23 november 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 92.

(1409) Kort Ged. Rb. Brussel 7 juni 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, (400) 407.

(1410) Jeugdrb. Nijvel 12 maart 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 451.

(1411) Brussel 25 november 1999, A.J.T. 1999-2000, 771; het secundair huisvestingsrecht van

de vader werd gedurende de ramadan ook niet verminderd.

(1412) Zie b.v. Bergen 13 januari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1998, 59, waar de moeder met het

kind in Ivoorkust leefde; cf. Kort Ged. Rb. Nijvel 28 januari 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 68,

waar de vader diplomaat was in Japan en de kinderen in BelgieÈ leefden; voor uitspraken in een

andere zin, zie infra, nr. 504.

(1413) Kort Ged. Rb. Luik 22 september 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 460.
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ii. Geschillen i.v.m. schoolkeuze

496. De schoolkeuze van ouders geeft dikwijls aanleiding tot Ð vrij sei-

zoensgebonden Ð betwistingen.

Als de ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen kunnen zij elk

slechts beslissingen nemen i.v.m. de inschrijving van de kinderen in een

school, voor zover de andere ouder daarin toestemt(1414). De ouders moeten

dus overleg plegen over de schoolkeuze(1415). Bij gebrek aan overeenstem-

ming zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

In het Brusselse komt het vaak voor dat kinderen de kleuterschool volgen in

het Nederlands en daarna het lager onderwijs in het Frans afwerken of vice

versa. Een kortgedingrechter, gevat door een gescheiden vader met het

verzoek zijn kind in te schrijven in het eerste jaar lager onderwijs in een

Franstalige school Ð nadat dit kind het kleuteronderwijs in het Nederlands

had gevolgdÐ vond het zeer onaangenaam zich in de plaats te stellen van de

ouders m.b.t. de keuze van het taalregime, maar oordeelde toch dat de

verandering van taalregime in casu niet gerechtvaardigd was, aangezien

beide ouders toen ze nog samen woonden het eens waren om hun kind in

het Nederlands school te laten lopen, niet gebleken was dat deze keuze tot het

kleuteronderwijs beperkt was, het kind zich heel goed aan dit taalregime had

aangepast en bovendien heel gelukkig was in de kleuterschool(1416).

Wanneer eÂeÂn ouder Ð tegen de wil van de andere in Ð het kind heeft

ingeschreven in een andere school, dan wordt meestal, na een toetsing van

het belang van het kind in concreto, beslist dat dit kind in zijn normaal

schoolmilieu moet blijven tot een andersluidend akkoord tussen de partijen is

gesloten(1417).

Eventueel kan een dwangsom worden uitgesproken(1418).

Het is zelfs mogelijk dat de eenzijdige beslissing van eÂeÂn ouder om de

kinderen van school te doen veranderen leidt tot een wijziging van het

hoofdverblijf, ten nadele van de ouder die zijn co-ouder voor voldongen

feiten heeft geplaatst(1419).

In een zaak waarin de moeder vorderde dat haar zoon van school zou

veranderen en naar een katholieke school zou gaan in een gemeente waar

(1414) Kort Ged. Rb. Brussel 12 september 1997, Div. Act. 1998, 4, noot F. LIGOT; J. dr. jeun.

1998, afl. 175, 43, noot A. JONCKHEERE.

(1415) Kort Ged. Rb. Brussel 5 oktober 1999, J.T. 2001, 92; J. dr. jeun. 2001, afl. 203, 57.

(1416) Kort Ged. Rb. Brussel 29 juli 1999, J.T. 2000, 721, noot.

(1417) Zie b.v. Kort Ged. Rb. Brussel 24 september 1997, Div. Act. 1998, 5, noot F. LIGOT en

Kort Ged. Rb. Nijvel 29 augustus 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 71, noot J. SOSSON.

(1418) Zie Kort Ged. Rb. Nijvel 25 september 2000, Rev. trim. dr. fam. 2000, 706, waar de

moeder werd verplicht haar zoon terug te sturen naar zijn vroegere school vanaf de dag na het

vonnis, op straffe van een dwangsom van 10.000 BEF (t 247,89) per dag vertraging; in

dezelfde zin: Kort Ged. Rb. Bergen 15 september 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 698, waar

de moeder werd veroordeeld tot een dwangsom van 2.000 BEF (t 49,58) opeisbaar elke dag

om 9 uur en voor het eerst de dag na het vonnis.

(1419) Zie Kort Ged. Rb. Nijvel 8 september 2000, Rev. trim. dr. fam. 2000, 704.
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zij de bedoeling had een woning te kopen en zich te vestigen oordeelde de

Jeugdrechtbank te Mechelen in eerste aanleg dat het kind moest worden

ingeschreven in een stedelijke school in de vroegere woonplaats van het kind,

omdat die keuze beantwoordde aan de levensbeschouwelijke wijze waarop

beide ouders hun zoon met wederzijdse instemming vanaf de geboorte

hadden opgevoed. In hoger beroep oordeelde het Hof van Beroep te Ant-

werpen dat de overschakeling naar het katholieke onderwijs het risico in-

houdt dat de continuõÈteit van deze levensbeschouwelijke opvoeding in het

gedrang komt. Het kind zou het gevaar kunnen lopen zich uitgesloten te

voelen t.a.v. de andere klasgenoten. Het Hof was van mening dat verder

onderwijs kunnen blijven volgen in een vertrouwde omgeving samen met

vroegere klasgenootjes de stabiliteit van het kind enkel ten goede kon komen,

zeker nu het zich na de verhuis van zijn moeder aan een nieuwe omgeving zal

moeten aanpassen. Het Hof oordeelde dat het belang van het kind best

gevrijwaard werd door niet van school te veranderen(1420).

In een opmerkelijke uitspraak oordeelde een Brusselse kortgedingrechter dat

wanneer de partijen in een door de jeugdrechtbank geakteerd akkoord waren

overeengekomen hun kinderen verder school te laten lopen in een bepaalde

instelling, of in onderling akkoord een andere instelling te kiezen, eÂeÂn ouder,

ook al oefent hij het ouderlijk gezag alleen uit, niet eenzijdig mag beslissen

dat de kinderen van school moeten veranderen. Bij wege van voorlopige

maatregel besliste de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg dat de

vader het kind opnieuw naar zijn vroegere school moest laten gaan vanaf de

dag na de betekening van de beschikking, op straffe van een dwangsom van

10.000 BEF (t 247,89) per dag vertraging(1421).

iii. Modaliteiten van de verblijfsregeling

Hieronder volgt het resultaat van een poging tot synthetisering van de

omvangrijke rechtspraak die i.v.m. het verblijf van minderjarige kinderen

is gepubliceerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten

verblijfsregimes: de klassieke weekend- en vakantieregeling (1
o
), de bilo-

catie- of tweeverblijfsregeling (2
o
) en een aantal variante verblijfsregelin-

gen (3
o
).

1
o
De klassieke verblijfsregeling: een weekend- en vakantieregeling

497. In de klassieke weekend- en vakantieregeling zal het kind het grootste

deel van de tijd bij eÂeÂn ouder verblijven en bij die ouder dan ook zijn

hoofdverblijf en zijn woonplaats hebben.

(1420) Antwerpen (vakantiekamer) nr. 2000/JR/85, 23 augustus 2000, onuitg.

(1421) Kort Ged. Rb. Brussel 19 september 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 431.
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Het criterium bij de keuze van een verblijfsregeling is steeds het belang van

het kind(1422). Alvorens te beslissen over de haalbaarheid van de voorge-

stelde huisvestingsmodaliteiten wordt dikwijls het advies ingewonnen van

een kinderpsycholoog, een kinderpsychiater of een maatschappelijk assistent

via een sociaal onderzoek(1423).

Uit een analyse van de rechtspraak blijkt dat de concrete invulling van het

belang van het kind gebeurt aan de hand van een aantal zeer diverse

variabelen. Uit het hierna volgend overzicht van een aantal toepassings-

gevallen waarin beslist werd tot een klassieke weekend- en vakantieregeling

worden Ð uiteraard louter exemplatief Ð een aantal factoren gedistilleerd

die de rechter kunnen beõÈnvloeden in zijn oordeel om te besluiten dat een

klassieke verblijfsregeling de meest aangewezen vorm van verblijf is.

Ð De rechter houdt vaak rekening met de materieÈle leefomstandigheden

van de ouders. Zo oordeelde de Jeugdrechtbank te Charleroi dat de

hoofdverblijfplaats van het kind bij de moeder moest worden vastgesteld,

rekening houdende met het feit dat de vader niet over de noodzakelijke

infrastructuur beschikte, aangezien hij zijn dochter steeds in het huis van

zijn eigen moeder ontving(1424). Het Hof van Beroep te Antwerpen

verklaarde het hoger beroep van de moeder tegen een beslissing die de

hoofdverblijfplaats van de kinderen bij de vader vaststelde ongegrond,

nadat uit het verslag van een psycholoog-criminoloog o.m. was gebleken

dat de materieÈle leefconditities evenwaardig waren bij beide ouders, met

een licht voordeel voor de vader(1425).

Ð Een uitermate belangrijke factor die de rechter ertoe beweegt om een

klassieke weekend- en vakantieregeling te bepalen is de (on)beschik-

baarheid van de ouders. Zo was het feit dat de vader overdag werkte en `s

avonds nog bijkomende activiteiten ontwikkelde in de familiale onderne-

ming terwijl de moeder geen bezoldigde beroepsactiviteit had en zij over

meer tijd beschikte om daadwerkelijk te zorgen voor de opvoeding en de

opvang van de kinderen, een determinerende overweging voor het Hof

van Beroep te Antwerpen om de klassieke weekend- en vakantieregeling

met hoofdverblijf bij de moeder die in eerste aanleg was bevolen niet te

wijzigen(1426). Ook een kortgedingrechter te Brussel hield in zijn be-

schikking duidelijk rekening met het feit dat de moeder niet werkte en dit

nog een tijd niet van plan was, terwijl de vader opvoeder was met

(1422) Bergen 18 november 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 99.

(1423) Zie b.v. Bergen (vakantiejeugdkamer) 14 juli 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 300, waar

een psycho-medisch deskundigenonderzoek werd bevolen; cf. Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau

24 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 74, waar de rechter het parket vroeg om via een

afgevaardigde van een dienst voor gerechtelijke jeugdbescherming een sociaal onderzoek uit te

voeren; zie ook Kort Ged. Rb. Brussel 13 januari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 401, waar een

pedopsychiatrisch team werd ingeschakeld.

(1424) Jeugdrb. Charleroi 23 november 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 92.

(1425) Antwerpen (3
e
kamer) nr. 1998/RK/336, 19 januari 2000, onuitg.

(1426) Antwerpen (3
e
bis kamer) A.R. 1997/RK/443, 7 september 1998, onuitg.
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uurroosters die soms moeilijk te verenigen zijn met de zorgen die een

jong kind vereisen. De voorzitter oordeelde dat het belang van het kind

erin bestond bij zijn moeder te blijven die meer tijd beschikbaar had om

zich over hem te ontfermen(1427).

Ð De geestesgesteldheid en de moraliteit van de ouders is cruciaal in de

zoektocht naar een geschikte verblijfsregeling. Zo oordeelde het Hof van

Beroep te Antwerpen dat het advies van een deskundige psycholoog-

criminoloog niet kon worden gevolgd nu deze te weinig aandacht had

besteed aan de geestesgesteldheid van de moeder. Het Hof oordeelde

uiteindelijk dat in eerste aanleg terecht was beslist dat het belang van de

kinderen vereiste dat zij hun hoofdverblijfplaats bij hun juridische vader

hadden, nu er ernstige bezwaren waren m.b.t. de geestesgesteldheid van

de moeder, die hem Ð zonder afdoende bewijs Ð van pedofilie en

seksueel misbruik van de kinderen beschuldigde en haar echtgenoot

bedrogen had omtrent de wijze waarop de kinderen waren geconcipi-

eerd(1428).

Ð Ook de graad van affectiviteit in de relatie tussen ouders en kinderen speelt

een rol. Nadat de ouders in de overeenkomsten voorafgaand aan hun echt-

scheiding door onderlinge toestemming alternerend verblijf hadden voor-

zien, paste de Jeugdrechtbank te Nijvel na de echtscheiding de verblijfs-

regeling aan in die zin dat de zestienjarige dochter voortdurend bij haar

vader mocht verblijven, gelet op de relationele moeilijkheden tussen moeder

en dochter(1429).

Ð De aard van de relatie tussen ouders en kinderen kan voor de rechter

duidelijk worden als hij dienaangaande van de partijen (ouders) infor-

matie krijgt, maar het is ook mogelijk dat de kinderen zelf aan het woord

komen. Uit verschillende uitspraken blijkt dat de rechter ook de mening

van de kinderen in zijn oordeel betrekt. Hierbij speelt de leeftijd van de

kinderen duidelijk een rol. Naarmate de kinderen ouder zijn wordt aan

hun mening meer belang gehecht.

Zo werd het niet wenselijk geacht dat een zestienjarige jongen verplicht

zou worden tegen zijn wil naar zijn vader en broer in Hongarije terug te

keren, nu hij duidelijk te kennen gaf in BelgieÈ te willen verblijven, zelfs

al had hij enkele jaren eerder zelf nog gevraagd om bij hen te mogen

wonen(1430).

Ook een kortgedingrechter te NeufchaÃteau eerbiedigde de keuze van een

adolescent om bij zijn vader in BelgieÈ te blijven, terwijl de hoofdver-

(1427) Kort Ged. Rb. Brussel 24 februari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 351.

(1428) Antwerpen (3
e
kamer) nr. 1998/RK/336, 19 januari 2000, onuitg.

(1429) Jeugdrb. Nijvel 8 augustus 1995, J. dr. jeun. 1995, afl. 147, 327.

(1430) Kort Ged. Rb. Brussel 11 februari 1997, Rev. trim. dr. fam. 1999, 305; de rechter

vereiste wel dat de moeder alles in het werk zou stellen opdat de jongeman de volgende paas-

en zomervakantie bij zijn vader zou kunnen doorbrengen.
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blijfplaats van zijn twee zusjes bij de moeder in Parijs werd vastge-

steld(1431) en oordeelde dat een zestienjarige jongen zijn vader slechts

moest opzoeken wanneer hij dat zelf wou, nu zijn betrekkingen met de

vader meer dan gespannen waren(1432).

Het Hof van Beroep te Brussel bepaalde de hoofdverblijfplaats van het

kind bij de vader, nu het merendeel van de orieÈntatiepunten van het kind

zich in BelgieÈ bevonden en het kind al verschillende malen de wens had

uitgedrukt om in BelgieÈ te wonen, zelfs al had de moeder zich eerder al

met het kind in het buitenland gevestigd(1433).

De voorkeur van het kind wordt evenwel niet steeds weerspiegeld in de

rechterlijke beslissing, b.v. omdat de rechter manipulatie van de ouders

heeft geconstateerd(1434).

Ð Niet zelden acht de rechtspraak het belangrijk dat kinderen die ooit eÂeÂn

gezin vormden verder samen kunnen opgroeien. De huisvesting van

andere gezinsleden beõÈnvloedt dan ook de beslissing omtrent het verblijf

van een kind.

Zo besliste het Hof van Beroep te Bergen dat het hoger belang van het

kind ermee gediend was hoofdzakelijk samen te leven met de moeder nu

het kind zeer gehecht was aan twee oudere halfzussen uit een vroeger

huwelijk van de moeder die ook bij haar inwoonden(1435).

In dezelfde zin besliste het Hof van Beroep te Brussel de hoofdverblijf-

plaats van een kind bij de vader te bepalen, o.m. o.g.v. de overweging dat

de persoonlijke beslissing van de moeder om zich te vestigen in een ver

land, behoudens uitzonderlijke omstandigheden Ð die in casu niet

aanwezig waren Ð niet tot gevolg kan hebben dat de contacten tussen

het kind en zijn halfbroers en -zussen worden verminderd(1436).

De Nijvelse Jeugdrechtbank achtte het belangrijk voor een negen en een

half jaar oud meisje om samen met haar kleine broertje op te groei-

en(1437).

Een kortgedingrechter te Luik achtte de voortzetting van een bilocatie-

regeling niet aangewezen bij gebrek aan eensgezindheid tussen de ouders

en bepaalde het hoofdverblijf van de kinderen bij de vader, o.m. op grond

van de overweging dat broer en zus niet van elkaar mochten worden

gescheiden(1438).

(1431) Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 16 december 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 82.

(1432) Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 21 december 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 478.

(1433) Brussel 5 augustus 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 64.

(1434) Voor meer illustraties i.v.m. het horen van kinderen inzake hun verblijf, zie infra,

nrs. 537 en 545.

(1435) Bergen 13 januari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1998, 59.

(1436) Brussel 5 augustus 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 64.

(1437) Jeugdrb. Nijvel 23 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 469.

(1438) Kort Ged. Rb. Luik 10 september 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 458.
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Ð Misschien wel het meest gehanteerde criterium om te besluiten tot een

klassieke weekend- en vakantieregeling is de grote geografische afstand

tussen de woonplaatsen van de ouders.

Wanneer de ouders leven in ver verwijderde landen is de enige werkbare

oplossing dat het kind wordt gehuisvest bij eÂeÂn ouder tijdens de school-

periodes en bij de andere ouder gedurende het grootste deel van de

schoolvakanties(1439). Zo mocht een jongeman zijn schooltijd in BelgieÈ

bij de moeder afmaken op voorwaarde dat hij aan de hand van zijn

resultaten zou bewijzen dat hij werkelijk opnieuw wou investeren in zijn

studies in BelgieÈ en met zijn vader en broer in Hongarije nauwe contacten

zou onderhouden(1440). Een kortgedingrechter te NeufchaÃteau oor-

deelde dat de hoofdverblijfplaats van een zeer jong kind bij de moeder

moest worden vastgesteld omdat de afstand van 80 km tussen de respec-

tievelijke woonplaatsen van de ouders te ver was om het kind frequent te

kunnen verplaatsen(1441). In een geval waar de ouders een reis van drie

en een half uur moesten maken om de kinderen bij de andere ouder te

brengen, achtte de jeugdrechter het aangewezen het hoofdverblijf van de

kinderen bij eÂeÂn van de ouders vast te stellen(1442). In twee uitstekend

gemotiveerde vonnissen wijzigde een kortgedingrechter te Brussel het

regime van gezagsuitoefening en de verblijfsmodaliteiten i.v.m. vier

kinderen in het voordeel van de vader omdat de moeder zware gezond-

heidsproblemen kende, ondanks de intentie van de vader om zich in de

Verenigde Staten te vestigen(1443).

Bekritiseerbaar is evenwel de uitspraak van een kortgedingrechter te

NeufchaÃteau die het hoofdverblijf van het kind bij de moeder liet,

ondanks het feit dat deze het kind had meegenomen naar de Azurenkust

om daar met haar nieuwe vriend te gaan leven, o.m. op grond van de

overweging dat een verandering in de huisvesting in strijd zou zijn met de

behoefte aan affectieve stabiliteit van het kind(1444).

Ð Net zoals overdreven gependel wordt ook de verandering van school

zoveel mogelijk vermeden. De schoolse activiteiten van het kind blijken

mede bepalend voor de vaststelling van de verblijfsregeling, zeker bij

ouders die ver van elkaar wonen. Zo beslissen Belgische rechters vaak

dat het voor het kind beter is verder school te lopen in BelgieÈ en wordt

de hoofdverblijfplaats dan ook bepaald bij de ouder die in BelgieÈ

(1439) Brussel 5 augustus 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 64.

(1440) Kort Ged. Rb. Brussel 11 februari 1997, Rev. trim. dr. fam. 1999, 305.

(1441) Kort Ged. Rb. 24 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 94.

(1442) Jeugdrb. Nijvel 12 maart 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 451.

(1443) Kort Ged. Rb. Brussel 14 april 1994 en 23 juni 1994, Rev. trim. dr. fam. 1996,

respectievelijk 390 en 396; in dit laatste vonnis werd het verblijf van de kinderen in BelgieÈ

in het kader van het recht op persoonlijk contact van de moeder minutieus bepaald.

(1444) Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 25 november 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, (74) 79.
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leeft(1445). Wanneer er toch anders wordt geoordeeld blijkt dat men de

verandering van school als een noodzakelijk kwaad ziet(1446).

Ð Uit de rechtspraak blijkt dat de jonge leeftijd van het kind dikwijls

determinerend kan zijn voor de bepaling van een klassieke weekend-

en vakantieregeling. Volgens een kortgedingrechter te NeufchaÃteau was

een kind van negentien maanden te jong om steeds afwisselend bij de

ouders te verblijven(1447). In dezelfde zin achtte een kortgedingrechter

te Gent het niet aangewezen dat kinderen van twee en vier jaar oud van

woensdagnamiddag tot maandagmorgen bij hun vader verbleven(1448).

In beide gevallen werd het hoofdverblijf bij de moeder bepaald.

Ð Ook het (groot) aantal kinderen kan een rol spelen. Zo oordeelde het Hof

van Beroep te Antwerpen dat een bilocatieregeling voor vier relatief

jonge kinderen een wekelijkse verhuis zou veroorzaken die in geen geval

bevorderlijk zou zijn voor hun evenwichtige ontwikkeling. Het hoofd-

verblijf van de kinderen bleef bij de moeder die al sedert het begin van de

echtelijke moeilijkheden in de echtelijke woonst voor de kinderen had

gezorgd(1449).

Ð Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de invloed van de seksuele

geaardheid van de ouders op de verblijfsregeling mettertijd lijkt te zijn

afgenomen. Vroeger stonden de meeste rechters zeer afkerig tegenover

het feit dat een kind zijn hoofdverblijf zou hebben bij een homoseksuele

ouder (en eventueel ook bij diens partner). In de recente rechtspraak zijn

echter andere geluiden te horen. De maatschappelijke opvattingen zijn

dusdanig geeÈvolueerd dat het loutere feit dat eÂeÂn ouder een homoseksuele

relatie heeft niet noodzakelijk een belemmering is voor de normale

uitoefening van het recht op huisvesting omwille van een vermeende

inbreuk op de rechten van het kind(1450). In dezelfde zin stelde een

kortgedingrechter te Brussel dat het niet uitgesloten was dat de gerezen

moeilijkheden veeleer te wijten waren aan de ongerustheid van de

moeder over deze situatie en aan de projectie van haar geestestoestand

op de kinderen dan aan het samenleven van de kinderen met de vader en

zijn mannelijke partner(1451). In een arrest van het Hof van Beroep te-

(1445) Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 16 december 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 82, waar de

rechter uitdrukkelijk de bedoeling uitte het opgroeiend kind niet te storen in zijn schoolbezoek;

cf. Kort Ged. Rb. Brussel 11 februari 1997, Rev. trim. dr. fam. 1999, 305.

(1446) Zie b.v. Kort Ged. Rb. Brussel 24 februari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 351, waar de

rechter oordeelde dat het kind best zijn moeder naar Duitsland zou volgenÐ ook al zou het dan

zijn eerste leerjaar niet in BelgieÈ kunnen afmaken Ð maar er onmiddellijk aan toevoegde dat

het kind ook van school zou moeten veranderen wanneer het bij de vader in BelgieÈ zou

verblijven.

(1447) Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 24 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 74.

(1448) Kort Ged. Rb. Gent 24 juni 1997, T.G.R. 1997, 129.

(1449) Antwerpen 23 mei 2000, A.J.T. 2000-2001, 937.

(1450) Brussel 14 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 371.

(1451) Kort Ged. Rb. Brussel 22 juni 2000, Rev. trim. dr. fam. 2001, 161.
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Antwerpen bleek de homofiele geaardheid van de vader totaal geen

beletsel om de kinderen hoofdzakelijk bij hem te huisvesten en in te

schrijven(1452). In een nog recentere beschikking ging een Antwerpse

kortgedingrechter nog verder en kende hij de uitoefening van het ouder-

lijk gezag exclusief toe aan een lesbische moeder, na te hebben over-

wogen dat de twee kinderen hun moeder misten en wensten bij haar te

mogen wonen en dat de intieme aard van een mens niet discriminerend

mag en kan werken m.b.t. de uitoefening van het ouderlijk gezag(1453).

Het is mogelijk dat de partijen in onderling akkoord afspreken om de

kinderen zo weinig mogelijk te confronteren met de homoseksualiteit van

(eÂeÂn van) hun ouders. Zo bekrachtigde een Luikse kortgedingrechter het

akkoord van de partijen waarin het secundair huisvestingsrecht van de

vader Ð eÂeÂn weekend op twee Ð werd bepaald en waarbij de vader er

zich toe verbond de kinderen gedurende twee maanden niet in contact te

brengen met zijn homoseksuele partner(1454).

498. De obstructie door eÂeÂn ouder van een secundair huisvestingsrecht van

de andere ouder kan aanleiding geven tot een wijziging van het hoofdverblijf.

Zo oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat de moeder die op een onver-

antwoorde manier het verblijf van haar vierjarige dochter bij haar vader

belemmerde strijdig was met het belang van het kind en de wettige ver-

zuchtingen van de vader; hem werd het recht toegekend om het kind hoofd-

zakelijk te huisvesten. Het Hof achtte deze extreme oplossing de enig moge-

lijke, nu de moeder volhardde in haar houding(1455).

Niet alleen inzake de uitoefening van een recht op persoonlijk contact in

geval van exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag(1456), maar ook bij

de uitoefening van een secundair huisvestingsrecht kunnen bijzondere be-

perkende modaliteiten worden opgelegd. Zo oordeelde een Luikse kortge-

dingrechter dat de vader zijn recht om het kind te huisvesten moest uitoe-

fenen via een hulpcentrum voor rechtszoekenden, met uitgaansverbod(1457).

2
o
De bilocatie- of tweeverblijfsregeling

499. De bilocatie- of tweeverblijfsregeling houdt in dat het kind alternerend

gedurende een even lange periode bij elk van beide ouders verblijft. De duur

van deze periode varieert.

(1452) Antwerpen (3
e
kamer) nr. 1998/RK/336, 19 januari 2000, onuitg.

(1453) Kort Ged. Rb. Antwerpen 5 juli 2000, A.J.T. 2000-2001, 60.

(1454) Kort Ged. Rb. Luik 16 februari 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 451: de rechter verzocht

de vader bovendien om geen akkoord van de kinderen te bekomen waarbij zij Ð het weze

uitzonderlijk Ð zouden instemmen met de aanwezigheid van de partner.

(1455) Luik 8 november 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, (693) 696.

(1456) Zie infra, nr. 520.

(1457) Kort Ged. Rb. Luik 26 november 1998, Rev. trim. dr. fam. 2000, 449: deze beschikking

werd gewezen in afwachting van een expertiseverslag na een strafklacht wegens vermoedelijke

handtastelijkheden die de moeder bij de onderzoeksrechter had ingediend.
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Meestal gaat het om een regeling waarbij de kinderen afwisselend eÂeÂn week

bij de moeder en eÂeÂn week bij de vader verblijven(1458).

Er zijn echter ook gevallen terug te vinden waarbij de kinderen alternerend

veertien dagen bij elk van de ouders verblijven(1459).

Een bilocatieregeling kan voorlopig worden uitgesproken in afwachting van

een onderzoek naar een (eventueel) idealere verblijfsregeling(1460). Een

dergelijke tussenoplossing is in elk geval te verkiezen boven het scenario

waarin het recht het kind hoofdzakelijk te huisvesten eerst aan eÂeÂn ouder

wordt toegekend, nadien Ð in een beschikking gewezen na een sociaal

onderzoek Ð wordt vastgesteld dat beide ouders gelijkelijk bekwaam zijn

om het kind op te voeden en vervolgens verwezen wordt naar de bestaande

feitelijke situatie om het hoofdverblijf bij deze ouder vast te stellen(1461).

In de praktijk zal een bilocatieregeling maar succesvol kunnen zijn indien

een aantal voorwaarden zijn vervuld; in een onderverdeling naargelang hun

subjectief of objectief karakter zou men respectievelijk kunnen spreken van

attitudevoorwaarden en omkaderingsvoorwaarden.

a. Attitudevoorwaarden

500. Vooreerst kunnen een aantal attitudevoorwaarden worden onderschei-

den. Ouders moeten erin slagen hun ouderschap als dusdanig te beleven en

dit kunnen loskoppelen van hun ex-partnerschap.

Ð EeÂn van de fundamentele voorwaarden voor het welslagen van een

alternerende verblijfsregeling is dat er nog dialoog mogelijk is tussen

beide ouders(1462). Deze dialoog is noodzakelijk omdat er duidelijke

afspraken moeten worden gemaakt voor de concrete organisatie van het

afwisselend verblijf.

In nieuw samengestelde gezinnen moeten beide partijen niet alleen met

elkaar, maar daarenboven ook nog met de andere ouder van de kinderen

van hun partner dialogeren om de verblijfsmodaliteiten van alle kinderen

op elkaar af te stemmen. In die onderhandelingen moet het belang van het

kind centraal staan en niet het gemak van de ouders. Een kortgedingrechter

(1458) Brussel 24 februari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 285; Kort Ged. Rb. Brussel

7 november 1997, Div. Act. 1999, 121, noot; Rev. trim. dr. fam. 1999, 320, noot J.-F. VAN

DROOGHENBROECK; in dit laatste vonnis was de rechter van oordeel dat naarmate de kinderen

groter werden en de vader zich organiseerde om hen te huisvesten in een even gunstige

omgeving als hun moeder, de verblijfsregeling kon evolueren en geleidelijk aan van een

klassieke weekend- en vakantieregeling in een bilocatieregeling kon overgaan.

(1459) Zie b.v. Jeugdrb. Nijvel 8 augustus 1995, J. dr. jeun. 1995, afl. 147, 327, waar partijen

zelf in hun overeenkomst omtrent het verblijf de verblijfsduur van eÂeÂn week uitbreidden tot

twee weken en de rechtbank op vordering van de vader dit gewijzigde bilocatieregime op eÂeÂn

van beide kinderen toepaste.

(1460) Kort Ged. Rb. Brussel 13 januari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 401.

(1461) Zie b.v. Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 14 oktober 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, (74) 78;

in dezelfde zin: Kort Ged. Rb. Brussel 24 oktober 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 542.

(1462) Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 24 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 74.
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te Brussel oordeelde dat de partijen bij het begin van elk schooljaar aan

elkaar een kalender zullen moeten voorleggen met daarop de verblijfs-

modaliteiten bij elke ouder tijdens de schoolweken en de vakantieperio-

des(1463).

Wanneer eÂeÂn van beide ouders manifest niet akkoord gaat met een

alternerende verblijfsregeling lijkt de oplegging ervan niet opportuun,

omdat de bilocatieregeling in dat geval wellicht weinig kans op slagen zal

hebben. Het Hof van Beroep te Antwerpen stelde dat, hoewel de wetge-

ver het alternerend verblijf in die hypothese niet heeft uitgesloten, een

tweeverblijfsregeling veronderstelt dat de ouders een overeenstemming

hebben bereikt over hoe zij de huisvesting van de kinderen gaan organi-

seren; nu de moeder in casu niet akkoord ging met de bilocatie, oordeelde

het Hof dat de door de vader gevorderde tweeverblijfsregeling niet kon

worden opgelegd(1464).

Nochtans werd in een soortgelijke hypothese diverse malen toch beslist

een bilocatieregeling in te stellen(1465). In dezelfde zin oordeelde het Hof

van Beroep te Bergen dat een alternerende verblijfsregeling kon worden

toegestaan, o.g.v. de overweging dat de bilocatie Ð in combinatie met een

psychologische begeleiding die de ouders toelaat om hun problemen aan te

pakken op een neutrale plaats zonder dat het kind daarbij aanwezig is Ð

integendeel kan leiden tot een minimum aan dialoog(1466).

Uit de rechtspraak kan dus zeker niet worden afgeleid dat een bilocatie-

regeling a priori geen enkele kans maakt wanneer beide ouders er niet

mee instemmen.

Ð Noodzakelijk lijkt echter wel dat de ouders geen onverenigbare visie

hebben op de opvoeding van de kinderen. Het Hof van Beroep te Bergen

stelde dat bij ontstentenis van een oprechte en diepgaande eensgezind-

heid van de ouders en van een daadwerkelijke samenwerking alternerend

verblijf leidt tot een onevenwicht in de levensomstandigheden van de

kinderen(1467).

(1463) Kort Ged. Rb. Brussel 23 februari 2000, Rev. trim. dr. fam. 2001, 158.

(1464) Antwerpen 25 juni 1996, E.J. 1996, 138, noot K. HERBOTS; in dezelfde zin: Bergen

22 juni 1999, T.B.B.R. 2001, 53.

(1465) Kort Ged. Rb. Brussel 7 november 1997, Div. Act. 1999, 121, noot, Rev. trim. dr. fam.

1999, 320, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK; cf. ook Brussel 24 februari 1998, Rev. trim. dr.

fam. 1999, 285; het Hof was van mening dat indien een rechter zou oordelen dat het verzet van

eÂeÂn ouder tegen een bilocatieregeling een onoverkomelijk obstakel zou vormen voor de

organisatie van een dergelijk systeem, het belang van het kind en de rechten van de andere

ouder zouden worden miskend. In casu besliste het Hof een tweeverblijfsregeling in te stellen,

behoudens andersluidend akkoord van de partijen.

(1466) Bergen (Jk.) 14 juli 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 296.

(1467) Bergen 18 november 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 99: volgens het Hof mocht die

vorm van huisvesting niet meer worden toegepast, nu niet met zekerheid was gebleken dat ze

overeenstemde met het hogere belang van de kinderen en nu geen enkel objectief gegeven erop

wees dat een dergelijke oplossing hun psychologisch evenwicht bevorderde; eveneens in die

zin: Jeugdrb. Brussel 18 mei 1993, T.B.B.R. 1994, 68.
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b. Omkaderingsvoorwaarden

501. Los van deze subjectieve gevoelens zijn er ook een aantal objectief

door de rechter vast te stellen omkaderingsvoorwaarden voor de toepassing

van een tweeverblijfsregeling.

Ð Zo zal het van belang zijn dat de woonplaatsen van beide ouders niet te

ver uit elkaar liggen. Hierboven is al gebleken dat de grote geografische

afstand een factor is die de rechter dikwijls doet besluiten tot een klas-

sieke weekend- en vakantieregeling(1468). Een kortgedingrechter te

Brussel die vaststelde dat de ouders in dezelfde wijk woonden en de

school bovendien ook dichtbij was beschouwde dit als belangrijke ele-

menten om een bilocatieregeling te overwegen(1469).

Ð Ook de leeftijd van het kind speelt dikwijls een grote rol. De rechter zal

een tweeverblijfsregeling in de meeste gevallen enkel toestaan als de

kinderen al een paar jaren oud zijn(1470). Nochtans zijn er ook anders-

luidende uitspraken terug te vinden. Zo oordeelde een jeugdrechter te

Brussel op verzoek van de vader in een opmerkelijk vonnis dat het

verblijf van een kind dat nog geen jaar oud was in gelijke delen bij vader

en moeder moest worden vastgelegd, o.m. op grond van de overwegingen

dat man en vrouw geroepen zijn tot gelijke en gelijkaardige taken en dat

de stelling volgens dewelke de zorg en de opvoeding van een jong kind

voor de moeder gereserveerd is, tot een voorbij tijdperk behoort(1471).

Ð De beschikbaarheid van de ouders is een noodzakelijke voorwaarde voor

een succesvolle bilocatieregeling. Zo besliste een kortgedingrechter te

NeufchaÃteau dat een tweeverblijfsregeling niet in het belang van het kind

is indien eÂeÂn van beide ouders niet voldoende beschikbaar is om zich in

normale omstandigheden met het kind bezig te houden(1472). In de-

zelfde zin ging het Hof van Beroep te Antwerpen niet in op de vraag van

de vader om een bilocatieregeling, nu op geen enkele wijze was gebleken

dat hij in de materieÈle mogelijkheid was om zich permanent met zijn

kinderen van twintig, achttien en zestien jaar bezig te houden(1473).

3
o
Varianten

502. Naast de klassieke weekend- en vakantieregeling en de zuivere biloca-

tieregeling met afwisselend verblijf gedurende gelijke periodes komen ook

variante verblijfsregelingen voor.

(1468) Zie supra, nr. 497.

(1469) Kort Ged. Rb. Brussel 7 november 1997, Div. Act. 1999, 121.

(1470) Zie b.v. Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 24 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 74,

waar de vader subsidiair een bilocatieregeling vorderde voor zijn negentien maanden oude

zoon, maar de voorzitter een klassieke weekend- en vakantieregeling uitsprak met hoofdver-

blijf bij de moeder.

(1471) Jeugdrb. Brussel 8 juni 1998, R.W. 1998-99, 822.

(1472) Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 21 mei 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 102.

(1473) Antwerpen (3
e
bis kamer) nr. 1999 RK 295, 27 juni 2000, onuitg.
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Ð Zo gebeurt het dat een weekend- en vakantieregeling wordt uitgebreid

met woensdagnamiddagen(1474). Soms wordt ook de tijdspanne tussen

het weekend en de woensdag overbrugd, zodanig dat het kind vanaf

woensdagavond tot zondag kan verblijven bij de ouder waarbij het niet

zijn hoofdverblijf heeft(1475).

Ð Ook de afschaffing van de gelijke verblijfsduur uit een zuivere bilocatie-

regeling blijkt soms aangewezen. Zo besloot een kortgedingrechter te

Brussel de wekelijks wisselende huisvesting te wijzigen in een regeling

waarbij het kind negen dagen bij de moeder en vijf dagen bij de vader

verbleef. De rechter kwam tot dit besluit na een pedopsychiatrisch

onderzoek waaruit bleek dat het kind de idee van een verenigd gezin

niet kon lossen door het gelijke verblijf(1476).

Ð Een wel zeer bijzondere verblijfsregeling is deze waarbij de ouders

afwisselend bij de kinderen verblijven. De kinderen blijven dan in eÂeÂn

huis wonen Ð dikwijls datgene waarin zij al woonden toen hun ouders

nog samenleefdenÐ terwijl de ouders elk voor bepaalde periodes bij hun

kinderen verblijven.

In de rechtspraak zijn enkele toepassingsgevallen van een dergelijke

verblijfsregeling terug te vinden. Zo besliste een kortgedingrechter te

Marche-en-Famenne dat de ouders elk om de week bij de kinderen in de

gezinswoning mochten verblijven, in afwachting van een sociaal onder-

zoek(1477). De Vrederechter te Bastenaken oordeelde dat de rechten van

de echtgenoten op het vlak van de huisvesting van de kinderen en de

toewijzing van de echtelijke verblijfplaats gelijkwaardig zijn. Nu er geen

enkel argument was om de ene of de andere echtgenoot deze rechten toe

te wijzen, oordeelde de vrederechter dat hij de echtgenoten kon opleggen

voor een periode van drie maanden beurtelings twee weken in de laatste

echtelijke verblijfplaats bij de kinderen te wonen(1478).

b . De u i t z o nd e r i n g : ( a l d a n n i e t g e t empe r d e ) e x c l u s i e v e

u i t o e f e n i n g v an h e t oud e r l i j k g e z a g doo r eÂ eÂ n o ud e r

me t r e c h t op p e r s o on l i j k c on t a c t v oo r d e and e r e oud e r

503. Wanneer de ouders niet samenleven kan de bevoegde rechter de uit-

oefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan eÂeÂn van beide

ouders bij gebreke van overeenstemming over de organisatie van de huis-

vesting van het kind, over de belangrijke beslissingen betreffende zijn

gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn ontspanning en over de

(1474) Zie b.v. Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 17 oktober 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 698 en

R.R.D. 1996, 260, noot M.-F. C. en Kort Ged. Rb. Brussel 13 februari 1997, Rev. trim. dr. fam.

1999, 311.

(1475) Kort Ged. Rb. Nijvel 28 januari 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 68.

(1476) Kort Ged. Rb. Brussel 7 juni 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, (400) 407.

(1477) Kort Ged. Rb. Marche-en-Famenne 6 oktober 1994, Div. Act. 1995, 28, noot F. KINOO.

(1478) Vred. Bastenaken 3 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 979, noot J.-M. DERMAGNE.
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godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes of wanneer deze overeen-

stemming strijdig lijkt met het belang van het kind (artikel 374 tweede lid

B.W.).

Nochtans is de bevoegde rechter Ð inzake dringende en voorlopige maat-

regelen tijdens het huwelijk is dit de vrederechter o.g.v. artikel 223 B.W.,

tijdens de echtscheidingsprocedure de voorzitter van de rechtbank van eerste

aanleg o.g.v. artikel 1280 Ger. W. of, in andere gevallen, de jeugdrechtbank

o.g.v. artikel 387bis B.W. Ð geenszins verplicht de gezamenlijke gezags-

uitoefening door beide ouders te vervangen door de uitsluitende uitoefening

door eÂeÂn ouder. Zo kan hij ook het regime van gezamenlijke uitoefening van

het ouderlijk gezag handhaven en het geschil tussen de ouders beslechten of

eÂeÂn ouder de toestemming geven alleen op te treden voor eÂeÂn of meer

bepaalde handelingen (al is de wettelijke grondslag voor een dergelijke

toestemming van de rechter terug te vinden in artikel 373 laatste lid B.W.

i.v.m. samenlevende ouders).

In elk geval bepaalt de rechter de wijze waarop het kind wordt gehuisvest en

de plaats waar het in het bevolkingsregister wordt ingeschreven als hebbende

aldaar zijn hoofdverblijf (cf. artikel 374 laatste lid in fine B.W.).

Indien de kinderen tijdens de echtscheidingsprocedure door een behoorlijk

bekrachtigde overeenkomst van de ouders (artikel 1258 Ger.W., zie infra,

nr. 543), of door een beschikking van de voorzitter rechtsprekend in kort

geding (artikel 1280 Ger. W.(1479)) werden toevertrouwd aan eÂeÂn van de

ouders, dan blijft deze na de echtscheiding het ouderlijk gezag exclusief

uitoefenen (artikel 302 B.W.).

Zoals gezegd kan de rechter de uitoefening van het ouderlijk gezag volledig en

exclusief opdragen aan eÂeÂn ouder (artikel 374 tweede lid B.W.), maar hij kan

Ð binnen een regime van exclusieve gezagsuitoefening Ð eveneens bepalen

welke beslissingen m.b.t. de opvoeding alleen met instemming van beide

ouders genomen kunnen worden (artikel 374 derde lid B.W.). Deze laatste

mogelijkheid is een versoepeling, een `tempering' van het exclusief uitoefe-

ningsmodel. Vanzelfsprekend geldt het vermoeden van instemming van de

andere ouder niet voor deze gezamenlijk te nemen opvoedingsbeslissingen.

i. Exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag

1
o
Volledige exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag

504. Uit de rechtspraak blijkt dat het regime van de exclusieve gezagsuit-

oefening dikwijls wordt vastgesteld zonder dat de toepassingsvoorwaarden

opgesomd in artikel 374 tweede lid B.W. expliciet werden gecontroleerd. In

plaats van voÂoÂr de toekenning van de exclusieve gezagsuitoefening (i.e. de

uitzondering) na te gaan of de voorwaarden daarvoor vervuld zijn, wordt

vaak omgekeerd geredeneerd en wordt nagegaan voor de toepassing van het

(1479) Zie infra, nrs. 543 en 548.
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principe (i.e. de gezamenlijke gezagsuitoefening) of er geen onenigheid

bestaat over eÂeÂn van de beslissingen vermeld in artikel 374 tweede lid

B.W. Bij een positief antwoord wordt geconcludeerd dat een gezamenlijke

gezagsuitoefening niet mogelijk is(1480).

De volgende beslissingen zijn illustratief in dit verband:

Ð De Jeugdrechter te Marche-en-Famenne oordeelde enkel dat de vader

zich niet verzette tegen de eis van de moeder om uitsluitende gezagsuit-

oefening, maar ging niet na of er een voldoende groot gebrek aan

overeenstemming bestond om de exclusieve gezagsuitoefening te recht-

vaardigen(1481).

Ð Het Hof van Beroep te Brussel bevestigde de beslissing van de kort-

gedingrechter in eerste aanleg die bij wijze van dringende en voorlopige

maatregel tijdens de echtscheidingsprocedure de uitoefening van het

ouderlijk gezag exclusief aan de moeder had toevertrouwd. Het Hof ging

niet in op de vraag van de vader om het ouderlijk gezag gezamenlijk uit te

oefenen, nu gebleken was dat hij te pas en te onpas de beslissingen van de

moeder in het kader van de gezamenlijke gezagsuitoefening had be-

twist(1482). In ditzelfde kader droeg een kortgedingrechter te Doornik

Ð enigszins geõÈrriteerd door de vader-verweerder die zonder advocaat

optrad en niet wou scheiden Ð de uitoefening van het ouderlijk gezag

exclusief op aan de moeder, o.g.v. de overwegingen dat de vader geen

woonstkeuze had gedaan en al had gedreigd zelfmoord te plegen(1483).

De motivering van deze laatste uitspraak wijst op een verwarring tussen

gezagsuitoefening en verblijf.

Sommige rechters zien in de geografische verwijdering van eÂeÂn van de

ouders (eventueel samen met een kind) een argument om af te wijken van

het principe van de gezamenlijke gezagsuitoefening. Zo werd geoordeeld dat

de vader voorlopig het ouderlijk gezag exclusief moest uitoefenen nadat de

moeder eenzijdig had beslist om met de kinderen naar Spanje te vertrek-

ken(1484). In dezelfde zin ging de rechter niet in op de vraag tot wijziging

van een beslissing die het ouderlijk gezag exclusief aan de moeder had

toevertrouwd, o.m. omwille van de slechte verstandhouding tussen de ouders

en het feit dat de vader in Amerika leefde(1485). Beide uitspraken zijn

(deels) bekritiseerbaar: de afstand tussen beide ouders mag op zichzelf geen

(1480) A. DE WOLF, ,,De Wet van 13 april 1995 aangaande het ouderlijk gezag: eÂeÂn jaar

toepassing in de praktijk'', E.J. 1997, (21) 27 en 29, nr. 20.2.

(1481) Jeugdrb. Marche-en-Famenne 2 april 1996, J. dr. jeun. 1996, afl. 157, 338, noot

A. JONCKHEERE.

(1482) Brussel 14 maart 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 385.

(1483) Kort Ged. Rb. Doornik 1 december 1995, Rev. trim. dr. fam. 1998, 95.

(1484) Kort Ged. Rb. Luik 23 juni 1995 en 18 december 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996,

respectievelijk 422 en 424; in een soortgelijke zaak waar de vader de kinderen ten onrechte had

meegenomen naar Portugal werd hij verplicht de kinderen terug te brengen, op straffe van een

dwangsom van 50.000 BEF (t 1239,47) per dag vertraging, zie Kort Ged. Rb. Brussel

5 september 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 427.

(1485) Jeugdrb. Brussel 12 juni 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 62.
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determinerend element zijn om de exclusieve gezagsuitoefening uit te spre-

ken.

Wel verdedigbaar was de beslissing om de moeder exclusief het ouderlijk

gezag te laten uitoefenen, nu de vader zich weinig leek te interesseren voor

zijn kinderen en zijn enig minderjarig kind nooit zag(1486).

2
o
Getemperde exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag

505. Minder talrijk zijn de uitspraken waarin de rechter komt tot een tempe-

ring van het exclusief uitoefeningsmodel, door te bepalen welke beslissingen

nog met instemming van beide ouders moeten worden genomen.

Ð Nu de echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure scherp van me-

ning verschilden aangaande de modaliteiten waaronder de ouder bij wie

het kind niet verbleef persoonlijk contact zou onderhouden met het kind

en aangaande de financieÈle bijdrage van elk van de ouders voor de

vorming en opvoeding van het kind, oordeelde een kortgedingrechter

te Brussel dat dit dispuut essentieÈle punten aangaande de uitoefening van

het ouderlijk gezag betrof en dat het gebrek aan overeenstemming

daaromtrent de gezamenlijke gezagsuitoefening praktisch niet te reali-

seren maakte, het risico op gerechtelijke procedures verhoogde en daar-

door schade zou kunnen toebrengen aan het kind. De rechter was van

mening dat er in die omstandigheden geen andere oplossing was dan de

uitoefening van het ouderlijk gezag toe te vertrouwen aan de moeder,

maar tegelijk oordeelde hij dat de beslissingen betreffende de taalkeuze,

godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes en het schoolnet alleen

met instemming van beide ouders konden worden genomen(1487).

Ð Geconfronteerd met een geschil i.v.m. de religieuze opvoeding van een

vijfjarig kind wiens vader een getuige van Jehovah was, oordeelde het

Hof van Beroep te Luik dat het ouderlijk gezag exclusief door de moeder

moest worden uitgeoefend, met uitzondering van de beslissingen omtrent

de keuze van een specifieke school, de orieÈntatie ervan, informatie over

de schoolresultaten en eventuele moeilijkheden in dat verband; de vader

mocht zich echter niet mengen in de eventuele deelname van het kind aan

parascolaire activiteiten(1488).

(1486) Kort Ged. Rb. Brussel 7 februari 1997, Rev. trim. dr. fam. 1997, 424; Div. Act. 1998,

12, al was de vaststelling dat hij geen recht op persoonlijk contact vorderde een ongelukkig

motief, gelet op het feit dat de vader het behoud van de gezamenlijke gezagsuitoefening

vorderde.

(1487) Kort Ged. Rb. Brussel 11 oktober 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 434; in dezelfde zin:

Kort Ged. Rb. Brussel 22 november 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 438, in een geval waar de

contacten tussen de vader en zijn kinderen al jaren schaars waren en op het moment van de

uitspraak praktisch tot nul waren herleid.

(1488) Luik 17 oktober 2000, J.T. 2001, 473, J.L.M.B. 2001, 946: het Hof oordeelde dat het

kind Ð net als zijn klasgenootjes Ð moest kunnen meedoen aan dergelijke activiteiten.
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ii. Recht op persoonlijk contact

506. Zowel wanneer het ouderlijk gezag volledig exclusief door eÂeÂn ouder

wordt uitgeoefend als in een regime van getemperde exclusieve uitoefening

van het ouderlijk gezag behoudt de andere ouder enerzijds het recht om

toezicht te houden op de opvoeding van het kind, wat geconcretiseerd wordt

in het recht bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie omtrent

de opvoeding van het kind in te winnen en zich in het belang van het kind tot

de jeugdrechtbank te wenden, en anderzijds een recht op persoonlijk contact

met het kind (artikel 374 vierde lid B.W.).

Luidens artikel 374 vierde lid B.W. is de bepaling door de rechter van de

wijze waarop een ouder persoonlijk contact met het kind onderhoudt enkel

mogelijk in een regime van exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag.

Het recht op persoonlijk contact moet duidelijk worden onderscheiden van de

verblijfsregeling in het kader van een gezamenlijke gezagsuitoefe-

ning(1489). Nochtans is de verwarring tussen een recht op persoonlijk

contact en het recht om het kind op bepaalde tijdstippen bij zich te laten

verblijven begrijpelijk: in het kader van de uitoefening van een recht op

persoonlijk contact verblijft en overnacht het kind vaak bij de omgangs-

gerechtigde; dit recht op huisvesting (`droit d'heÂbergement') wordt in de

Franstalige rechtspraak vaak aangeduid als `secundair', `accessoir' of `sub-

sidiair' t.o.v. het huisvestingsrecht van de andere ouder die het ouderlijk

gezag uitoefent en waar het kind hoofdzakelijk verblijft.

Hoewel de wettekst het anders laat uitschijnen, is iedere ouder bij nader

inzien titularis van een recht op persoonlijk contact met zijn kinderen, ook in

geval van gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Leven de ouders

nog samen met hun kinderen, dan oefenen zij dit recht evident uit; hun recht

op persoonlijk contact gaat dan als het ware op in hun recht van bewaring.

Voor elk van de niet-samenlevende ouders wordt het recht op persoonlijk

contact in een systeem van gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

geconcretiseerd in de verblijfsregeling. Daarom is het niet opportuun de

begrippen `recht op persoonlijk contact' en `omgangsrecht' te gebruiken in

een stelsel van gezamenlijke gezagsuitoefening, tenzij in het uitzonderlijke

geval dat het kind uitsluitend gehuisvest zou zijn bij eÂeÂn ouder.

Het recht op persoonlijk contact raakt Ð net als de gehele wetgeving m.b.t.

het ouderlijk gezag Ð de openbare orde; er kan dus niet bij overeenkomst

aan worden verzaakt(1490).

(1489) Zie i.v.m. dit onderscheid Kort Ged. Rb. Gent 24 juni 1997, T.G.R. 1997, 129.

(1490) Beslagr. Luik 1 december 1997, J.L.M.B. 1998, 341, in een zaak waar tussen vader en

moeder geen schriftelijk akkoord, maar een modus vivendi bestond op grond waarvan de vader

eraan verzaakte zijn bezoekrecht uit te oefenen en de moeder geen onderhoudsbijdrage

vorderde voor het gemeenschappelijk kind.
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1
o
Titularissen

507. Hoewel het initieel de bedoeling was om artikel 9.3 van het Internatio-

naal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (I.V.R.K.) om te zetten in het

Belgisch recht en op die manier het recht op persoonlijk contact te benaderen

als een subjectief recht in hoofde van het kind, is het kind zelf in de

uiteindelijke wettekst geen titularis van het recht op persoonlijk contact

geworden (inzake de mogelijkheid tot vrijwillige tussenkomst van het kind

in de procedure, zie infra, nr. 546). De uitermate complexe en gevoelige

problematiek van het toekennen van een bijzondere vorm van procesbe-

kwaamheid aan (eventueel zeer jonge) minderjarigen heeft de wetgever

afgeschrikt. Daarom is inzake recht op persoonlijk contact geen vorderings-

recht toegekend aan het kind zelf, maar enkel aan zijn ouders, grootouders en

derden. Deze eerste twee categorieeÈn personen zijn principieel omgangs-

gerechtigd, de derde categorie heeft slechts een virtueel omgangsrecht.

a. Ouders

508. Het principieel karakter van het recht op persoonlijk contact van een

ouder veruitwendigt zich in het feit dat het persoonlijk contact tussen ouder

en kind enkel om `bijzonder ernstige redenen' kan worden geweigerd (artikel

374 vierde lid B.W.). De bewijslast in dit verband rust op de ouder die wil

verhinderen dat zijn mede-ouder contact heeft met het kind.

Artikel 374 vierde lid B.W. beoogt enkel ouders die een juridisch vast-

gestelde afstammingsband met het kind hebben, ongeacht of die vaststelling

binnen of buiten het huwelijk is gebeurd. Het is dus uitgesloten dat de

biologische ouder die geen juridische afstammingsband met het kind heeft

o.g.v. deze bepaling een recht op persoonlijk contact zou kunnen opeisen. Hij

moet als een derde worden beschouwd in de zin van artikel 375bis eerste lid

B.W. (zie infra, nr. 510).

Omgekeerd blijven de hoedanigheid van wettelijke ouder en de daarmee

gepaard gaande ouderlijke rechten behouden, ook al wees een buitengerech-

telijke expertise uit dat de man die het kind heeft erkend niet de biologische

vader is(1491).

Er bestaat betwisting over de aard van het recht op persoonlijk contact van de

ouder die uit het ouderlijk gezag is ontzet.

Wordt aangenomen dat de grondslag voor het recht op persoonlijk contact Ð

uitsluitend Ð het ouderlijk gezag is, volgt daaruit dat de uit het ouderlijk

gezag ontzette ouder na de ontzetting geen principieel recht meer heeft als

ouder o.g.v. artikel 374 vierde lid B.W. en net zoals een derde slechts over

een virtueel omgangsrecht beschikt, met als gevolg dat hij o.g.v. artikel

(1491) Kort Ged. Rb. Brussel 19 december 1997, Rev. trim. dr. fam. 1999, 339.

1952 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn1339&amp;origin=TPR


375bis eerste lid in fine B.W. een bijzondere affectieve band met het kind zal

moeten aantonen(1492).

Een kortgedingrechter te Luik lijkt die strekking te volgen nu hij in zijn

vonnis stelde dat de vader die volledig uit het ouderlijk gezag is ontzet d.m.v.

een juridische fictie zou kunnen worden gelijkgesteld met een derde, vermeld

in artikel 375bis B.W., zelfs indien het geen derde is in de eigenlijke

betekenis van het woord. De rechter was van oordeel dat niet kon worden

uitgesloten dat Ð in het belang van het kind Ð een recht op persoonlijk

contact zou worden georganiseerd tussen het kind en zijn ontzette va-

der(1493).

Wordt echter aangenomen dat het recht op persoonlijk contact Ð mede Ð

steunt op het natuurrecht en de banden die voortvloeien uit bloedverwant-

schap, dan blijft de uit het ouderlijk gezag ontzette ouder principieel om-

gangsgerechtigd(1494).

Deze laatste benadering is meer in overeenstemming met de vroegere recht-

spraak waarin werd aanvaard dat de ontzette ouder een principieel bezoek-

recht had op grond van bloedverwantschap. Bovendien is het recht op

persoonlijk contact niet terug te vinden in artikel 33 tweede lid Jeugdbe-

schermingswet, dat een aantal ouderlijke rechten opsomt die een ouder

verliest na volledige ontzetting uit het ouderlijk gezag. Een principieel

contactrecht voor de ontzette ouder hoeft geen gevaar voor het kind te

impliceren, want zijn persoonlijk contact kan nog steeds geweigerd worden

o.g.v. bijzonder ernstige redenen.

In het kader van een procedure tot ontzetting uit het ouderlijk gezag vraagt

het openbaar ministerie soms zelf dat het recht op persoonlijk contact van de

ontzette ouder behouden blijft(1495).

b. Grootouders

509. Ook grootouders hebben een principieel recht om persoonlijk contact

met hun kleinkinderen te onderhouden(1496). Door de wettelijke bekrachti-

ging van hun eigen recht is hun positie versterkt en kan nu definitief worden

aangenomen dat een grootouder geen bijzondere affectieve band moet be-

wijzen.

(1492) In die zin: A. DE WOLF, ,,De nieuwe regeling van het omgangsrecht'', in P. SENAEVE

(ed.), Co-ouderschap en omgangsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 205, nr. 338.

(1493) Kort Ged. Rb. Luik 8 december 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 701: in casu werd eerst

nog een maatschappelijk onderzoek bevolen.

(1494) In die zin: E. DE GROOTE, ,,Het recht op persoonlijk contact'', in X (ed.), Gandaius

Actueel, I, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1995, 146, nr. 253, die meent dat onder de ,,ouder die

niet het ouderlijk gezag uitoefent'' tevens dient te worden verstaan de ouder die geen titularis

(meer) is van het ouderlijk gezag.

(1495) Zie b.v. Jeugdrb. Namen 14 september 1993, J. dr. jeun. 1993, afl. 130, 29, noot.

(1496) Aanhef artikel 375bis eerste lid B.W.
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Toch is het principieel recht van de grootouders subsidiair t.o.v. datgene van

de ouders, aangezien de wetgever niet dezelfde strikte weigeringsgrond

(`bijzonder ernstige redenen') heeft willen handhaven. Daarom moet het

recht van de grootouders ook in functie van het recht van de ouders worden

geregeld en eventueel beperkt.

De uitoefening van het recht op persoonlijk contact van grootouders kan hen

worden ontzegd in het belang van het kind door de jeugdrechtbank, op

verzoek van de ouder(s) of van de procureur des Konings (artikel 375bis

tweede lid B.W.). De bewijslast in dit verband rust op de ouder(s) en/of het

openbaar ministerie die zich verzetten tegen het persoonlijk contact met de

grootouders.

Ondanks het feit dat het om een principieel recht gaat, is er dus geen enkel

automatisme verbonden aan de toewijzing van een recht op persoonlijk

contact aan grootouders. In een geval waarin de grootmoeder langs vaders-

zijde en haar kleinkinderen elkaar niet kenden en de vrees bestond dat de

grootmoeder de kinderen haar schuldgevoelens, wrok en frustratie Ð het

gevolg van een onverwerkt verleden Ð niet zou kunnen besparen, oordeelde

de Jeugdrechter te Brussel dat de toekenning van een recht op persoonlijk

contact aan de grootmoeder zou indruisen tegen het belang van het

kind(1497). Het persoonlijk contact tussen grootouder en kleinkind moet

op een positieve manier bijdragen tot de vorming van de persoonlijkheid van

het kind, zonder het kind als scheidsrechter te plaatsen in een conflict tussen

grootouders en ouders. Nu het psychologisch evenwicht van de kinderen al

kwetsbaar leek werd een vordering tot persoonlijk contact van een groot-

vader met twee kleinkinderen niet ingewilligd omdat de conflicten tussen de

partijen van die aard waren dat dit contact Ð ook al zou het plaatsvinden in

een neutrale ontmoetingsruimte(1498) Ð de kinderen helemaal in de war

zou brengen(1499).

Indien de personen die het kind huisvesten zich niet verzetten tegen de

omgang tussen het kind en zijn grootouders, kunnen de grootouders geen

beroep doen op artikel 375bis B.W. om een concrete uitoefeningsregeling te

laten uitspreken door de rechter. Zo achtte de Brusselse Jeugdrechtbank de

vordering van drie grootouders die hun omgangsrecht voor de toekomst

wensten veilig te stellen onontvankelijk wegens gebrek aan belang, nu de

ouders met hun kleinkinderen bij de grootouders op bezoek gingen en deze

steeds welkom waren bij de moeder, waar de kinderen verbleven(1500).

(1497) Jeugdrb. Brussel 5 oktober 1999, A.J.T. 2000-2001, 26, noot K. JACOBS.

(1498) Zie ook infra, nr. 513.

(1499) Bergen (Jk.) 25 mei 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 293.

(1500) Jeugdrb. Brussel 29 juni 1999, A.J.T. 2000-2001, 25.
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c. Derden

510. Het recht op persoonlijk contact kan aan ieder ander persoon dan

ouders en grootouders worden toegekend, indien die persoon aantoont dat

hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft (artikel 375bis eerste lid

B.W.). De meest diverse categorieeÈn personen vallen onder dit regime, b.v.

broers en zussen en familieleden in verdere graad zoals ooms en tantes,

neven en nichten, grootooms en groottantes, maar ook de biologische vader

wiens afstammingsband met het kind niet is vastgesteld, opvangouders enz..

De bewijslast ligt hier bij de virtueel omgangsgerechtigde derde. Zelfs indien

deze een bijzondere affectieve band bewijst, kan zijn recht op persoonlijk

contact worden geweigerd in het belang van het kind (artikel 375bis tweede

lid B.W.). Het recht op persoonlijk contact van derden is ondergeschikt aan

dat van de grootouders en a fortiori dus ook aan dat van de ouders.

Enkele jaren voÂoÂr de inwerkingtreding van de Wet van 13 april 1995 besliste

het Hof van Beroep te Brussel in een merkwaardig arrest dat het niet

opportuun was de biologische vader van een vijfjarig meisje toe te laten

persoonlijk contact met dat kind te hebben, nu het geboren was nadat de

moeder Ð twee maanden voor de geboorte Ð met een andere man was

gehuwd en deze o.g.v. de vaderschapsregel de juridische vader van het kind

was en het kind ook als het zijne beschouwde. In het hogere belang van het

kind Ð dat primeert op het belang van de biologische vader Ð werd beslist

dat het recht op persoonlijk contact van de vader moest worden opgeschort

tot op het moment dat het meisje een leeftijd zou bereiken waarop ze in staat

zou zijn zich een mening te vormen betreffende dit recht en zal vragen haar

biologische vader te ontmoeten(1501).

Verschillende overwegingen waarop deze beslissing werd gegrond zijn

bekritiseerbaar: zo verweet het Hof de biologische vader zijn kind niet te

gepasten tijde te hebben erkend, terwijl een prenatale erkenning de toestem-

ming van de moeder vereist; na de geboorte is de biologische vader zelf niet

gerechtigd het juridisch vaderschap van de echtgenoot van de moeder te

betwisten. Ook de vrees dat de biologische vader zich zou mengen in de

opvoeding van het kind is ongegrond: een recht op persoonlijk contact geeft

hem niet het recht het ouderlijk gezag Ð voorbehouden voor wettelijke

ouders Ð uit te oefenen. Ook de verwijzing naar het hogere belang van het

kind om het recht op persoonlijk contact sine die op te schorten leek in casu

ongepast, nu het Hof een omstandig verslag van een expert o.g.v. zeer

dubieuze overwegingen naast zich neerlegde.

In twee verschillende vonnissen weigerde de Jeugdrechtbank te Charleroi

artikel 375bis B.W. toe te passen op de biologische vader, ons inziens ten

onrechte.

(1501) Brussel 15 juni 1992, Rev. trim. dr. fam. 1995, 527: het Hof hervormde het bestreden

vonnis dat nochtans zeer zorgvuldig met behulp van een psychiatrisch onderzoek de belangen

van alle partijen had afgewogen en zorgvuldig aangepaste modaliteiten voor het contact met de

vader had bepaald.
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In een eerste uitspraak was er ook al een procedure tot erkenning bij de

rechtbank van eerste aanleg aanhangig m.b.t. hetzelfde kind waarmee per-

soonlijk contact werd gevorderd. De Jeugdrechtbank oordeelde dat de vorde-

ring van de biologische vader o.g.v. artikel 375bis B.W. onontvankelijk was,

omdat ze niet was gegrond op de bijzondere affectieve band, maar op de

afstammingsband die hij poogde tot stand te brengen en was daarenboven

van mening dat artikel 375bis B.W. niet bestemd was voor verwekkers van

kinderen. De rechter vreesde dat aan de biologische vader rechten zouden

worden toegekend zonder correlatieve verplichtingen en wees op het risico

op tegenstrijdige uitspraken. Tenslotte stelde de Jeugdrechtbank dat mocht

zij de vordering van de biologische vader ontvankelijk verklaren, zij zich in

de plaats zou stellen van de rechtbank van eerste aanleg, aangezien zij zou

onderzoeken of de biologische vader eÂeÂn van de attributen van het ouderlijk

gezag zou kunnen worden verleend, alvorens dat ouderlijk gezag hem zou

zijn toegekend(1502).

Deze argumenten om de biologische vader uit te sluiten uit het toepassings-

gebied van artikel 375bis B.W. kunnen eÂeÂn voor eÂeÂn worden weerlegd.

Wanneer de moeder met dilatoire motieven haar toestemming tot de erken-

ning weigert en het biologisch vaderschap van de aspirant-erkenner betwist,

dan zal de rechtbank een deskundigenonderzoek bevelen om na te gaan of

deze al dan niet de biologische vader is, alvorens uitspraak te doen. In de

tussentijd heeft de biologische vader geen principieel recht op contact met

het kind als ouder in de zin van artikel 374 vierde lid B.W., maar wel als

omgangsgerechtigde derde, onder de voorwaarden van artikel 375bis B.W.,

waarbij onmiddellijk de vraag rijst hoe de biologische vader een bijzondere

affectieve band zal kunnen bewijzen als hij nooit eerder contact had met het

kind. Het was zeker niet de bedoeling van de wetgever de biologische vader

elk omgangsrecht te ontzeggen, gelet op de ruime notie `ieder ander persoon'

die in de wet is opgenomen. I.v.m. de vermeende afwezigheid van verplich-

tingen in hoofde van de biologische vader moet worden opgemerkt dat de

moeder hem als vermoedelijke verwekker kan aanspreken tot betaling van

onderhoudsgeld o.g.v. artikel 336 e.v. B.W.; bovendien lijkt het misplaatst de

toekenning van een recht op persoonlijk contact te koppelen aan een onder-

houdsverplichting. De opwerping van het risico op tegenstrijdige beslissing-

en is in deze zaak niet relevanter dan in alle andere zaken omtrent het recht

op persoonlijk contact waarvoor diverse rechterlijke instanties bevoegd

kunnen zijn. De toekenning van een dergelijk recht heeft tenslotte niets te

maken met de attributen van het ouderlijk gezag die zullen voortvloeien uit

het wettige ouderschap dat zal ontstaan na erkenning.

In een tweede zaak oordeelde de Jeugdrechtbank opnieuw dat artikel 375bis

B.W. niet werd ingevoerd voor de verwekkers van kinderen, omdat deze hun

rechten en plichten uit de regels i.v.m. het ouderlijk gezag zouden moeten

halen. De rechtbank wees erop dat de biologische vader zijn dochter zou

(1502) Jeugdrb. Charleroi 1 december 1997, J.L.M.B. 1998, 1221.
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kunnen erkennen en op die manier zijn rechten Ð en plichten Ð t.o.v. haar

zou kunnen uitoefenen. Nu de moeder in deze zaak akkoord ging met een

omgangsrecht voor de biologische vader bekrachtigde de rechter dit ak-

koord(1503).

Het is wel vreemd dat eenzelfde soort vordering die in het eerste vonnis

onontvankelijk werd geacht door dezelfde magistraat ineens ontvankelijk

wordt bevonden omdat er tussen partijen een akkoord bestond...

In een door een aantal commentatoren opgemerkt vonnis besliste de Jeugd-

rechtbank te Kortrijk dat artikel 375bis B.W. ook toepassing vindt binnen de

homofiele tweerelatie. De vrouwelijke ex-partner van de lesbische moeder

bewees haar bijzondere affectieve band met een kind van bijna drie jaar oud

door erop te wijzen dat het kind verwekt was d.m.v. kunstmatige inseminatie

met zaadcellen van haar broer en dat zij de zwangerschap van haar partner en

de bevalling intens had beleefd. Voorts beweerde ze het kind vol toewijding

en geduld gedurende anderhalf jaar te hebben opgevoed en verzorgd. De

Jeugdrechtbank kende haar een recht op persoonlijk contact toe elke tweede

en vierde zaterdag van de maand, van 10 tot 18u.(1504). In deze zaak bestond

er geen discussie over de toekenning van een recht op persoonlijk contact,

maar werd enkel de frequentie van het omgangsrecht betwist. Nadien werd

het contact van de vrouw in onderling akkoord uitgebreid tot eÂeÂn weekend

om de veertien dagen van vrijdag 18 uur tot zondag 18 uur, ook tijdens de

vakanties(1505).

Een jaar later werd de Jeugdrechtbank te Mechelen geconfronteerd met een

soortgelijk verzoek. De lesbische ex-partner van de moeder wierp op dat zij

gedurende bijna vijf jaar contact heeft gehad met het kind en dat deze

contacten alleen door daden van de moeder zouden zijn afgebroken. Het

achtjarig kind zou volgens de verzoekster dit contact nodig hebben voor zijn

levensevenwicht nu zij deel uitmaakte van zijn ontstaansgeschiedenis. De

Jeugdrechtbank wees haar vordering af omdat zij geen bijzondere affectieve

band met het kind bewees. Uit het sociaal verslag was o.m. gebleken dat de

verzoekster slechts een uiterst beperkte tijd met het kind onder eÂeÂn dak had

gewoond en een na de samenwoonst tussen partijen overeengekomen om-

gangsregeling voor het kind zeer verwarrend was(1506).

In een zaak waar een stiefmoederÐtweede echtgenote van de overleden vader

Ð als derde een recht op persoonlijk contact met haar elfjarige stiefzoon

vorderde en de Jeugdrechtbank vaststelde dat de affectieve band die zij

aanvoerde niet wederkerig bleek te zijn, werd geoordeeld dat een verplicht

contact van de jongen met zijn stiefmoeder niet in het belang van het kind was,

(1503) Jeugdrb. Charleroi 15 december 1997, J.L.M.B. 1998, 1122, (kritische) noot

C. COUQUELET.

(1504) Jeugdrb. Kortrijk 18 maart 1997, T. Gez. 1998-99, 245, noot N. COLETTE-BASECQZ;

T.W.V.R. 1997, 91, noot J. TREMMERY; J.T. 1998, 731, noot N. MASSAGER; Journ. proc. 1997,

afl. 324, 16, noot L. VERSLUYS; Rev. trim. dr. fam. 1998, 687, noot Y.-H. LELEU.

(1505) Zie Jeugdrb. Kortrijk 24 juni 1997, Journ. proc. 1997, afl. 334, 16, noot L. VERSLUYS.

(1506) Jeugdrb. Mechelen 29 april 1998, A.J.T. 1998-99, 389, noot K. JACOBS.
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nu het erop zou neerkomen dat de inspanningen van het kind om het verlies

van zijn overleden vader te verwerken volkomen zouden worden tenietge-

daan(1507).

De Jeugdrechtbank te Nijvel werd geconfronteerd met de vraag om persoon-

lijk contact van een meter van een driejarig kind die enkele maanden als

opvangouder voor het kind had gefungeerd. In een vorig vonnis werd dit

contact voorlopig geregeld en initieel verliep het tot voldoening van alle

betrokkenen. De moeder was van oordeel dat een morele verbintenis om dit

contact voort te zetten volstond; de meter wenste een wettelijk kader. De

Jeugdrechtbank overwoog weliswaar dat een verstandhouding tussen partijen

in het belang van het kind is, maar achtte het toch aangewezen een kader vast

te leggen waarbinnen het recht op persoonlijk contact kon plaatsvinden, nl.

minimum eÂeÂn dag per maand, bij gebrek aan akkoord tussen partijen bepaald

op de laatste zaterdag van de maand(1508).

Nog voÂoÂr de wettelijke bekrachtiging van het virtueel recht op persoonlijk contact

van derden met minderjarige kinderen diende het Hof van Beroep te Luik te

oordelen over een vordering die als een curiosum kan worden beschouwd, nl.

deze van een stiefdochter die ertoe strekte persoonlijk contact te mogen onder-

houden met haar Ð uiteraard meerderjarige Ð stiefvader, aangezien zij een

familiale gevoelsband met hem had en hij zich sinds haar prille jeugd heeft

ingelaten met haar opvoeding. Aangezien de man aan de ziekte van Alzheimer

leed achtte het Hof het dringend noodzakelijk dat het persoonlijk contact niet

werd verbroken(1509).

2
o
Modaliteiten

a. Diverse contactvormen

511. Het klassieke bezoek en een mogelijk verblijf (met overnachting) van

het kind bij de omgangsgerechtigde, zijn niet altijd mogelijk, b.v. wanneer de

vader zich in de gevangenis bevindt.

In een zaak waar een negenjarig meisje om allerlei redenen niet meer aan

haar vader wou denken en het bestaan van haar familie langs vaderszijde

ontkende, hield een kortgedingrechter te Brussel rekening met deze situatie

en oordeelde hij dat nu de vader zich al meer dan drie jaar in de gevangenis

bevond, hij voorlopig geen bezoek van zijn dochter mocht ontvangen. Wel

(1507) Jeugdrb. Brussel 28 mei 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 455.

(1508) Jeugdrb. Nijvel 22 september 1998, J. dr. jeun. 1999, afl. 185, 41, noot B. VAN

KEIRSBILCK.

(1509) Luik 22 maart 1993, J.L.M.B. 1994, 408; nu niet werd aangetoond dat zijn echtgenote

niet terdege zorg zou dragen voor de man, werd de vordering van haar dochter om ook op de

hoogte gehouden te worden van de medische behandeling en de eventuele beslissingen die ter

zake moesten worden genomen niet gegrond bevonden in het stadium van het ingestelde kort

geding.
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werd hem toegestaan geleidelijk aan meer en meer schriftelijk en telefonisch

contact met haar te hebben(1510).

Dergelijke indirecte vormen van contact komen ook Ð en vooral Ð voor

wanneer het kind en de omgangsgerechtigde geografisch ver van elkaar

verwijderd zijn en b.v. elk in een ander land wonen. In een vonnis van een

kortgedingrechter te Brussel kreeg de vader wiens kinderen in Spanje woon-

den de toestemming om de kinderen gedurende twee dagen per week binnen

eÂeÂn welbepaald uur te contacteren via hun GSM. De moeder werd verzocht

het GSM-toestel van de kinderen in werking te laten gedurende deze periodes

en de kinderen tijdens de oproep van hun vader in alle sereniteit te laten

telefoneren gedurende vijftien minuten(1511).

De moderne communicatiemiddelen bieden nieuwe mogelijkheden voor

persoonlijk contact, zeker als het kind en de omgangsgerechtigde(n) ver

van elkaar leven(1512).

Zo oordeelde een kortgedingrechter te Nijvel dat, nu de zeer beperkte

contacten tussen een vader en zijn kinderen Ð omwille van het feit dat hij

in China leefde Ð bevorderd moesten worden, de elektronische briefwisse-

ling via Internet (e-mail) als communicatiemiddel moest worden aan-

vaard(1513).

In een vonnis waarin de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

werd bevolen met hoofdverblijf bij de moeder akteerde de Jeugdrechtbank te

Brussel het engagement van de moeder om het kind en zijn vader dagelijks

gedurende een uur te laten communiceren per telefoon, fax en e-mail en om

haar computer uit te rusten met een persoonlijke e-mailadres voor het kind,

voorzien van een eigen toegangscode die alleen door het kind zal gekend

zijn(1514).

Toch blijken niet alle rechters open te staan voor contact d.m.v. elektronische

middelen. Zo wees de Jeugdrechtbank te Brussel de vordering af van een

vader die in New York woonde en contact wenste met zijn zevenjarige zoon

via een computer die de moeder op zijn kosten zou kunnen kopen. De moeder

verzette zich tegen deze manier van contact. De rechtbank oordeelde dat de

klassieke communicatiemiddelen (post, telefoon, fax, ...) volstonden om een

rijke, warme en gepersonaliseerde band met het kind te kunnen verzekeren,

toonde zich sceptisch over de voortdurende en onmiddellijke vorm van

communicatie die de vader wenste en oordeelde dat de moeder deze com-

(1510) Kort Ged. Rb. Brussel 2 februari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 411.

(1511) Kort Ged. Rb. Brussel 22 april 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 355.

(1512) Zie daarover J. SOSSON, ,,Quand un parent vit au loin... L'aveÁnement du droit aux

relations `cyber-personelles'?'', (noot onder Kort Ged. Rb. Nijvel 29 augustus 1997 en Jeugdrb.

Brussel 12 juni 1996), Rev. trim. dr. fam. 1998, 86-88.

(1513) Kort Ged. Rb. Nijvel 29 augustus 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 71, noot J. SOSSON; in

deze zaak bleef het principe van de gezamenlijke gezagsuitoefening behouden.

(1514) Jeugdrb. Brussel 1 september 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 358.
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municatie via de informatica wettig kon ervaren als een voortdurende in-

menging van de andere ouder(1515).

b. Duur en freqentie

512. M.b.t. de uitoefening van het recht op persoonlijk contact beperken vele

uitspraken zich tot een klassieke formulering waarin de weekends en de

vakanties worden bepaald(1516).

Geruime tijd bestond de opvatting dat de vakantie begon de eerste dag na de

laatste schooldag en de weekendregeling moest wijken voor de vakantie-

regeling. Zo gebeurde het dat een ouder een weekendcontact quasi volledig

verloor omwille van vakantie, b.v. in de hypothese dat het weekendcontact

begon op vrijdagavond en de vakantietijd die aan de verblijfsouder was

toebedeeld startte op zaterdagmorgen.

Het Hof van Beroep te Gent heeft gepoogd duidelijkheid te brengen in de

interpretatie van een weekend waarin persoonlijk contact werd toegestaan.

Het Hof stelde dat het eerste weekend dat voor telling in aanmerking komt

volledig in de betrokken maand ligt (dus zowel vrijdag, zaterdag als zondag).

Wat de vakanties betreft oordeelde het Hof voor alle duidelijkheid dat deze

(pas) beginnen op de maandag naÂ de laatste schooldag. Het Hof oordeelde

ook dat het benoemen van de weekends (i.p.v. te statueren ,,om de veertien

dagen'') in het belang van het kind is nu er op dit punt tussen de ouders geen

discussie meer mogelijk zal zijn(1517).

In een later arrest bevestigde het Hof zijn regel dat de gewone vakanties

beginnen op de maandag na de laatste schooldag en specifieerde het dat ze

eindigen op de vrijdag nadien. Het Hof oordeelde expliciet dat de weekend-

regeling moest doorlopen tijdens de vakanties, behalve in juli

en augustus(1518).

Uit verschillende uitspraken blijkt dat ernstige loyauteitsconflicten tussen

kinderen en hun ouders kunnen ontstaan n.a.v. een echtscheidingsprocedure.

Eens de echtscheiding is uitgesproken, komt het voor dat een door de

voorzitter toegekend omgangsrecht wordt uitgebreid, indien de verhouding

tussen de ouders een lager conflictueus karakter heeft gekregen.

In een zaak die beslecht werd door het Hof van Beroep te Antwerpen stelde

men vast dat een zesjarig meisje disfunctioneerde, uitsluitend omwille van de

echtscheidingsperikelen die ze thuis heeft meegemaakt en gebukt ging onder

een ernstig loyauteitsconflict: ze voelde voor beide ouders grote genegen-

heid, maar kon niet omgaan met het verdriet van haar moeder wanneer zij bij

(1515) Jeugdrb. Brussel 12 juni 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 62, noot J. SOSSON.

(1516) B.v. ,,het tweede en het vierde weekend'', of ,,het eerste, derde en vijfde weekend'',

meestal gekoppeld aan ,,de helft van alle vakanties, pare jaren de eerste helft, onpare jaren de

tweede helft''.

(1517) Gent 27 september 1999, T.J.K. 2000, 34, noot G. DECOCK.

(1518) Gent 15 november 1999, T.J.K. 2000, 34, noot G. DECOCK.
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haar vader ging. Het Hof oordeelde dat nu het echtscheidingsvonnis in kracht

van gewijsde was getreden, er geen enkele reden meer bestond tot ruzies

tussen de ex-echtgenoten en beide partijen in de ideale omstandigheid

vertoefden om samen positief te staan t.o.v. hun kind en dit de mogelijkheid

te geven loyaal te staan tegenover elk van de ouders. Daarom werd beslist dat

de gebruikelijke contactregeling om de veertien dagen en met de helft van de

verlofperiodes moest worden toegestaan, maar dat deze regeling niet ex

abrupto kon worden opgelegd. Het normaal contact moest via geleidelijke

wederopbouw worden gerealiseerd. De beschikking van de voorzitter werd

teniet gedaan in zoverre ze aan de vader een voorlopig, zeer beperkt en aan

voorwaarden gekoppeld recht op persoonlijk contact verleende. Het Hof

bepaalde de modaliteiten van een ruimer omgangsrecht, met ruimte voor

een onderling akkoord(1519).

c. Plaats

513. Wanneer de rechter de modaliteiten voor de uitoefening van het recht

op persoonlijk contact vaststelt, bepaalt hij soms ook waar het contact moet

plaatsvinden. Normaliter gebeurt dit bij de omgangsgerechtigde thuis, maar

het is ook mogelijk dat het omgangsrecht op een andere plaats moet worden

uitgeoefend, b.v. in een neutrale ontmoetingsruimte(1520), waar het kind en

de contactgerechtigde elkaar kunnen ontmoeten in een neutrale en veilige

omgeving en de contacten eventueel ook onder deskundige begeleiding

kunnen plaatsvinden.

Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter in diverse gevallen beveelt dat het

contact moet plaatsvinden in neutrale ontmoetingsruimtes, bijvoorbeeld

Ð wanneer een homoseksuele vader een onstabiel leven leek te leiden en

verdacht werd van bepaalde misdrijven(1521);

Ð wanneer alle middelen tot tenuitvoerlegging, aangewend door de be-

zoekgerechtigde ouder om zijn bezoekrecht te doen naleven waren mis-

lukt en dit de enige vorm was om nog een toenadering tussen het kind en

zijn vader te bewerkstelligen(1522);

Ð wanneer de kinderen getraumatiseerd waren door conflicten in het gezin

en niet meer op bezoek gingen bij hun moeder(1523);

(1519) Antwerpen (3
e
bis kamer) nr. 1999 RK 335, 27 juni 2000, onuitg.

(1520) In het Waalse landsgedeelte `Espace-Rencontre' genoemd, zie daarover F. LIGOT, ,,Un

service `Espace-Rencontre' en perspective par arrondissement judiciaire'',Div. Act. 2000, 106-

108.

(1521) Jeugdrb. Nijvel 15 november 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 546: op die manier wilde

de rechtbank enigszins tegemoetkomen aan de bezwaren van de moeder die het contact

tegenwerkte en haar geruststellen.

(1522) Jeugdrb. Nijvel 28 februari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 556.

(1523) Kort Ged. Rb. Nijvel 9 mei 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 560.
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Ð nu de kans bestond dat een eÂeÂnjarig kind door zijn vader zonder toe-

stemming van de moeder zou worden meegenomen naar het buiten-

land(1524);

Ð wanneer het kind getraumatiseerd was door de omgangsgerechtigde

vader(1525);

Ð wanneer de vader beweerde dat zijn omgangsgerechtigde echtgenote

zelfmoordneigingen heeft en zijzelf en haar man soms gewelddadig

bleken t.a.v. zijn zonen(1526);

Ð wanneer de relaties met de vader Ð die door de moeder werd verdacht

van seksueel misbruik Ð niet konden verlopen volgens de voorziene

modaliteiten, in afwachting van een nieuw onderzoek(1527).

Nochtans wordt omgang die verplicht moet plaatsvinden in dergelijke ont-

moetingsruimtes niet altijd de meest aangewezen oplossing geacht, gelet op

een zekere vorm van stigmatisering die ermee gepaard gaat. Zo oordeelde de

Jeugdrechtbank te Brussel dat de tussenkomst van instellingen voor de

organisatie van de ontmoetingen tussen het kind en zijn vader nutteloos

bleek te zijn en zelfs Ð paradoxaal genoeg Ð de moeder versterkte in haar

overtuiging dat de vader potentieel gevaarlijk was nu de rechtbank hem

onder toezicht had geplaatst(1528).

Het Hof van Cassatie besliste dat artikel 8.1 E.V.R.M. helemaal niet ge-

schonden wordt door een rechterlijke beslissing die bij de vaststelling van de

modaliteiten van een recht op persoonlijk contact bepaalt dat dit recht in

BelgieÈ zal worden uitgeoefend, waar het kind verblijft, wanneer uit de

redenen van de beslissing blijkt dat de rechter zich, bij het instellen van

die beperking van het recht van de vader, heeft laten leiden door het hoogste

belang van het kind. De feitenrechter beoordeelt dit belang in feite en dus op

onaantastbare wijze(1529).

d. Verplaatsing van het kind en daarmee gepaard gaande kosten

519. Het halen en terugbrengen van de kinderen brengt kosten met zich mee,

zeker als de ouders ver van elkaar wonen. In de meeste gevallen is het zo dat

de omgangsgerechtigde en de ouder bij wie het kind hoofdzakelijk verblijft

elk een deel van de vervoerskosten zullen dragen. Dit is echter niet steeds het

geval. Zo besliste een kortgedingrechter te Nijvel dat de moeder die de grote

(1524) Vred. Ukkel 26 oktober 1995, Rev. not. b. 1996, 125: de uitoefening van het recht op

persoonlijk contact werd eveneens gekoppeld aan de voorwaarde dat de vader het exequatur

van de desbetreffende rechterlijke beslissing in zijn land van herkomst zou bekomen.

(1525) Vred. Sint-Jans-Molenbeek 14 november 1995, E.J. 1998, 77, noot A. DE WOLF.

(1526) Bergen 20 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 1216.

(1527) Kort Ged. Rb. Brussel 4 februari 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 347.

(1528) Jeugdrb. Brussel 24 november 1998, Rev. trim. dr. fam. 1999, 362.

(1529) Cass. 30 september 1993, Arr. Cass. 1993, 783; Pas. 1993, I, 773; R.W. 1993-94, 922.
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afstand heeft gekozen en opgelegd de ongemakken hiervan moet dragen en

de reizen van het kind voor haar rekening moet nemen(1530).

Een kortgedingrechter te Brussel oordeelde dat nu de kinderen zes en acht

jaar oud waren, de vader niet kon worden verplicht hen naar Alicante te gaan

halen om zijn recht op persoonlijk contact uit te oefenen. De rechter was van

oordeel dat zij zonder gevaar, noch risico op traumatisering alleen konden

reizen, onder het toezicht van een stewardess, zoals gebruikelijk is bij alle

luchtvaartmaatschappijen(1531).

e. Bijzondere beperkende modaliteiten

520. In diverse gevallen koppelt de rechter voorwaarden aan de uitoefening

van een recht op persoonlijk contact, die als bijzondere beperkende moda-

liteiten kunnen worden beschouwd.

Ð Een kortgedingrechter te Marche-en-Famenne besliste dat de grootouders

hun recht op persoonlijk contact enkel mochten uitoefenen wanneer hun

kleinkind bij zijn vader verbleef, en dit eÂeÂn weekend per maand, waarbij

de vader dan nog werd uitgenodigd om aanwezig te blijven gedurende dit

maandelijks weekend(1532). Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat het

recht op persoonlijk contact van de grootouders afhankelijk is van

datgene van een ouder.

Ð Nu de vader een vurig aanhanger was van een sekte met zeer radicale

overtuigingen die zich `Baptisten' noemt en een zevenjarig kind volgens

een Vrederechter te Antwerpen nog niet over de nodige geestelijke

zelfstandigheid beschikte om te kunnen oordelen over de ideeeÈn en de

levenswijze van een dergelijke radicale gemeenschap, werd de vader het

verbod opgelegd bij de uitoefening van zijn bezoekrecht de kinderen, op

welke wijze dan ook, in contact te brengen met deze religieuze gemeen-

schap(1533). In dezelfde zin oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat,

aangezien het risico bestaat dat bepaalde geboden die de getuigen van

Jehovah aannemen Ð zoals het verbod verjaardagen en familiefeesten te

vieren, de bijzondere visie op het Kerst-, Paas- en Nieuwjaarsfeest, de

problemen met het bloed enz. Ð een jong kind ernstig in de war brengen

omdat het die voorschriften niet zal begrijpen, de vader moest verboden

worden het kind mee te nemen naar hun zondagse bijeenkomsten wan-

neer het bij hem verbleef(1534).

(1530) Kort Ged. Rb. Nijvel 17 februari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 71.

(1531) Kort Ged. Rb. Brussel 10 december 1998, Div. Act. 1999, 69.

(1532) Kort Ged. Rb. Marche-en-Famenne 21 juni 1995, J.L.M.B. 1995, 1712; Div. Act. 1998,

135.

(1533) Vred. Antwerpen 11 mei 1993, T. Vred. 1995, 151.

(1534) Luik 17 oktober 2000, J.T. 2001, 473; J.L.M.B. 2001, 946.
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Ð Ditzelfde Hof verbood een contactgerechtigde moeder met haar vijf-

tienjarige dochter drankgelegenheden te bezoeken(1535).

3
o
Sancties bij niet-naleving van een recht op persoonlijk contact

In theorie bestaan diverse manieren om een toegekend omgangsrecht te

handhaven of af te dwingen. Hieronder wordt dieper ingegaan op de pro-

blematiek van de gedwongen uitvoering van een omgangsrecht (a), de

mogelijkheid tot het opleggen van een dwangsom (b), het misdrijf niet-

afgifte van het kind (c), een eventuele toekenning van schadevergoeding

(d) en mogelijke jeugdbeschermingsmaatregelen (e). Daarnaast is het ook

mogelijk dat de bestaande regeling inzake de uitoefening van het ouderlijk

gezag wordt gewijzigd en dat er b.v. een einde komt aan de exclusieve

uitoefening van het ouderlijk gezag door de ouder die het omgangsrecht van

de andere frustreert.

a. Gedwongen uitvoering

521. Een bijzonder delicate vraag is of een rechterlijke uitspraak waarin een

recht op persoonlijk contact werd toegekend manu militari kan worden

afgedwongen, concreet via de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder,

zo nodig bijgestaan door de openbare macht.

Gelet op het moeilijk te overschatten praktisch belang van de vraag naar (het

geoorloofd karakter van) mogelijke dwangmaatregelen bij de niet-naleving

van een omgangsrecht wordt hieronder nog even dieper ingegaan op het

uitermate belangrijk cassatiearrest van 11 maart 1994, dat al in het vorig

overzicht Ð maar slechts zeer summier Ð werd vermeld.

Na een echtscheiding van de ouders werd het recht van bewaring over twee

minderjarige kinderen toegekend aan de moeder; de vader verkreeg een

omgangsrecht. In eerste aanleg werd dit omgangsrecht voor onbepaalde tijd

opgeschort. In het bestreden arrest hervormde het Hof van Beroep te Gent

deze beslissing en besliste het tegelijk dat de vader m.b.t. zijn omgangsrecht

geen uitvoeringsmaatregelen noch dwangmiddelen tegen de kinderen mocht

gebruiken.

In het eerste onderdeel van zijn cassatiemiddel voerde de vader aan dat

hijzelf, noch de moeder, een maatregel had gevorderd die erin bestond hem

een omgangsrecht toe te kennen dat niet afdwingbaar is en dat zij in staat

moesten geweest zijn hun standpunt over de ongevraagde Ð maar door de

rechter ambtshalve bevolen Ð maatregelen uiteen te zetten. Dit onderdeel

was gebaseerd op de schending van de rechten van verdediging als algemeen

rechtsbeginsel en van artikel 9.2 I.V.R.K., op grond waarvan iedere partij de

gelegenheid moet krijgen om zijn standpunt naar voor te brengen in proce-

dures waarbij de kinderen gescheiden worden van hun ouders.

(1535) Luik (vakantiekamer) nr. 1998/RF/188, 10 augustus 1998, onuitg.
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Het Hof van Cassatie oordeelde dat het Hof van Beroep, door in het bestreden

arrest te beslissen dat het destijds aan de vader toegekende omgangsrecht met

zijn twee kinderen niet wordt opgeschort, maar dat door hem geen uitvoe-

ringsmaatregelen noch dwangmiddelen tegen de kinderen kunnen worden

gebruikt, artikel 9.2 I.V.R.K. en het algemeen rechtsbeginsel inhoudende de

rechten van verdediging niet schendt.

In het tweede onderdeel van het cassatiemiddel dook het probleem op in welke

mate men rekening mag houden met de wil van het kind in het kader van een

omgangsrecht dat aan een ouder is toegekend. De vader voerde aan dat de

maatregel die door het bestreden arrest werd genomen en waarbij de uit-

oefening van het omgangsrecht uitsluitend aan het oordeel van de minderjarige

kinderen werd overgelaten strijdig is met het ouderlijk gezag in de zin van o.m.

artikel 371 B.W. en artikel 8 E.V.R.M. en dat deze maatregel niet kon worden

verzoend met o.m. artikel 9.3 I.V.R.K., nu de jonge minderjarige kinderen als

gevolg van het bestreden arrest onafwendbaar in een loyauteitsconflict zouden

verwikkeld worden, wat niet verenigbaar is met het belang van het kind.

Het Hof van Cassatie overwoog dat het tweede onderdeel van het middel er

ten onrechte van uitging dat de appeÂlrechter besliste dat de uitoefening van

het omgangsrecht uitsluitend wordt overgelaten aan het oordeel van de

minderjarige kinderen. Nu het bestreden arrest voor de uitoefening van het

omgangsrecht ook rekening hield met de houding van de vader en besliste dat

hij ook over andere middelen beschikt om zijn kinderen te tonen dat hij het

oprecht met hen meent, dat hij werkelijk bekommerd is om hen, dat hij

wellicht heel anders is dan hoe zij zich hem voorstellen of ten onrechte

ervaren en dat het destijds aan de vader toegekende omgangsrecht met zijn

kinderen niet wordt opgeschort, maar dat door de vader geen uitvoerings-

maatregelen noch dwangmiddelen tegen de kinderen kunnen gebruikt wor-

den, oordeelde het Hof van Cassatie dat dit middel op een onvolledige lezing

van het bestreden arrest berustte en dus feitelijke grondslag miste(1536).

Uit dit cassatiearrest kan niet worden afgeleid wat er moet gebeuren als het

kind zich verzet tegen de uitoefening van een toegekend omgangsrecht; er

kan enkel uit besloten worden dat de rechter in zijn vonnis mag bepalen dat er

geen uitvoeringsmaatregelen en/of dwangmiddelen tegen het kind mogen

worden aangewend wanneer het kind zelf omgang met een omgangsgerech-

tigde weigert.

De afdwinging van een rechterlijke beslissing inzake omgangsrecht via een

gerechtsdeurwaarder is nog problematischer geworden na de goedkeuring

van de volgende richtlijn betreffende het manu militari weghalen van kin-

deren door de Vaste Raad van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaar-

ders in zijn vergadering van 21 maart 1996: ,,In geval van weigering, is het de

gerechtsdeurwaarder niet toegelaten de beslissing manu militari uit te voe-

(1536) Cass. 11 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 253, noot J.d.J.; Pas. 1994, I, 247, R.W. 1994-95,

671, J. dr. jeun. 1995, 133, noot B. VAN KEIRSBILCK; E.J. 1995, 82, noot K. DEKELVER; A.J.T.

1994-95, 4, noot R. UYTTENDAELE.
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ren. Hij beperkt zich tot het opmaken van een vaststelling en beeÈindigt zijn

werkzaamheden. De vaststelling van de overtreding van artikel 396bis Sw.

(sic; bedoeld werd ongetwijfeld (het inmiddels opgeheven) artikel 369bis

Sw.) moet aan het Parket ter kennis gebracht worden voor zover er een

inbreuk tegen de strafwet uit zou kunnen blijken (artikel 29 Sv.). Het is dan

de taak van het Parket de openbare orde te herstellen of desgevallend te

oordelen dat in casu het belang van het kind het haalt op de begane overtre-

ding. Het is in elk geval niet de taak van de gerechtsdeurwaarder dit pro-

bleem op te lossen.''

In dit kader kan niet dieper worden ingegaan op enkele cruciale vragen

aangaande de bindende kracht en het al dan niet wettig karakter van deze

richtlijn; in elk geval is het duidelijk dat de consequente toepassing ervan

impliceert dat een rechterlijke uitspraak niet kan worden ten uitvoer gelegd,

wat principieel onaanvaardbaar is.

Het Hof van Beroep te Gent besliste dat wanneer geen gevolg wordt gegeven

aan de betekening van een bevel tot naleving van het omgangsrecht, de

omgangsgerechtigde ouder uitvoerend beslag kan leggen teneinde de kosten

gemaakt voor een poging tot gedwongen naleving van het omgangsrecht te

recupereren(1537).

b. Dwangsom

522. Sinds het Benelux Gerechtshof in 1982 besliste dat ook in gevallen

waarin de hoofdveroordeling strekt tot nakoming van verplichtingen uit het

familierecht een dwangsom kan worden uitgesproken(1538), wordt de

dwangsom algemeen aanvaard als pecuniaire sanctie voor de niet-naleving

van een omgangsrecht(1539).

Er bestaat evenwel discussie over de vraag of die dwangsom in dezelfde

beslissing als de hoofdveroordeling moet worden uitgesproken en of een

andere rechter dan deze die de hoofdveroordeling heeft uitgesprokenÐ later

Ð nog een dwangsom kan verbeuren.

Het Hof van Beroep te Luik is van oordeel dat de voorzitter van de Recht-

bank van Eerste Aanleg, zetelend in kort geding o.g.v. artikel 584 Ger. W.

niet bevoegd is om een dwangsom te verbinden aan een rechterlijke beslis-

sing die door de jeugdrechtbank is uitgesproken inzake het ouderlijk gezag

en het omgangsrecht.

Het Hof stelde dat de verbeurte van een dwangsom een bijkomende veroor-

deling is die Ð afgezien van de vraag of ze simultaan moet of via een

(1537) Gent 12 december 1995, R.W. 1996-97, 159.

(1538) Benelux Hof 11 mei 1982, R.W. 1982-83, 289, concl. Adv. Gen. F. DUMON en noot

M. STORME.

(1539) Zie b.v. Gent 22 december 1997, T.G.R. 1998, 71, waar de moeder 7.000 BEF

(t 173,53) moest verbeuren telkens zij het recht op persoonlijk contact van de vader niet

zou naleven en die weigering door een gerechtsdeurwaarder werd vastgesteld.
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afzonderlijke vordering kan worden gevraagdÐ in elk geval moet gevorderd

worden voor de rechter die uitspraak deed over de hoofdveroordeling. Het

Hof hervormde de beschikking van de voorzitter die een dwangsom van

10.000 BEF (t 247,89) per dag had uitgesproken, te betalen aan de moeder

die een recht op persoonlijk contact had verkregen van de jeugdrecht-

bank(1540).

Een kortgedingrechter te Namen oordeelde dat, rekening houdend met het

bijkomend en simultaan karakter van de dwangsom, deze enkel kan worden

opgelegd als ze tegelijk met het voorwerp van de hoofdveroordeling werd

gevorderd en dat de rechter die ze kan uitspreken dezelfde moet zijn als deze

die de hoofdveroordeling heeft uitgesproken(1541).

Het Hof van Beroep te Antwerpen is duidelijk een andere mening toegedaan

en stelde dat er geen enkel beletsel is om een dwangsom uit te spreken na de

hoofdveroordeling en zelfs bij een afzonderlijke procedure, b.v. in kort

geding.

De moeder weigerde een omgangsrecht na te leven dat door de Jeugdrecht-

bank aan de vader was toegekend en Ð na hoger beroep van de moeder Ð

was bevestigd door het Hof van Beroep. Daarna vorderde de moeder voor de

Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen in kort geding

o.g.v. artikel 584 Ger. W. de opschorting van het omgangsrecht. Die vorde-

ring werd afgewezen. Bij tegenvordering vroeg de vader de veroordeling tot

een dwangsom ter sanctionering van de niet-naleving van het in hoger beroep

toegekende omgangsrecht. De voorzitter deed echter geen uitspraak over de

dwangsom. Vervolgens stelde de vader een nieuwe vordering in bij de

voorzitter die ertoe strekte een dwangsom te horen uitspreken, maar ook

die vordering werd afgewezen. Het Hof van Beroep te Antwerpen deed

uitspraak over het hoger beroep dat gericht was tegen beide beschikkingen

van de voorzitter en ging in op het verzoek van de vader tot samenvoeging,

nu zijn vorderingen hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak hadden.

Het Hof stelde vast dat de moeder obstinaat weigerde het recht op persoonlijk

contact van de vader na te leven en oordeelde dat er geen enkel beletsel was

om een dwangsom uit te spreken na de hoofdveroordeling en zelfs bij een

afzonderlijke procedure, zoals in casu in kort geding. Volgens het Hof kan

noch uit de tekst van artikel 1385bis Ger. W., noch uit enige andere bepaling

worden afgeleid dat de dwangsom samen met of in dezelfde beslissing als de

hoofdveroordeling dient te worden uitgesproken. Hoewel men er in de

meeste gevallen niet a priori mag van uitgaan dat de veroordeelde partij

zich niet aan de haar opgelegde veroordeling zal houden, mag dit echter niet

verhinderen dat de partij die de veroordeling bekwam later nog de mogelijk-

(1540) Luik 28 juni 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 105; in dezelfde zin, maar m.b.t. een

dwangsom van 500 BEF (t 12,39) per dag die door de voorzitter werd opgelegd ten nadele van

de contactgerechtigde moeder omdat zij het kind niet terugbracht naar de vader die het

ouderlijk gezag exclusief uitoefende en waar het kind hoofdzakelijk moest verblijven: Luik

(vakantiekamer) nr. 1998/RF/188, 10 augustus 1998, onuitg.

(1541) Kort Ged. Rb. Namen 31 juli 1996, J.T. 1997, 101.
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heid heeft de dwangsom als adequaat middel tot naleving van de hoofd-

veroordeling aan te wenden.

In een obiter dictum voegde het Hof daar nog aan toe dat de dwangsom ook

voor het eerst op verzet of in hoger beroep kan worden gevorderd. In het

beschikkend gedeelte van het arrest deed het Hof de eerste beschikking van

de voorzitter teniet m.b.t. de tegenvordering van de vader, deed het ook de

tweede beschikking teniet en veroordeelde het de moeder tot betaling van een

dwangsom van 10.000 BEF (t 247,89) per vastgestelde overtreding wanneer

zij zou nalaten haar volledige medewerking te verlenen aan het in hoger

beroep aan de vader toegekende recht op persoonlijk contact, tijdens de

geldingsduur van dat recht(1542).

In een interessant arrest van het Hof van Beroep te Bergen werd aan de

grootouders een recht op persoonlijk contact met hun twee kleinkinderen

toegekend, uit te oefenen in een neutrale ontmoetingsruimte, eÂeÂn zaterdag

per maand gedurende anderhalf uur. De moeder tekende hoger beroep aan

tegen dit vonnis en verhinderde dit omgangsrecht van haar schoonouders

door te weigeren de kinderen naar de bewuste ontmoetingsplaats te brengen.

Bij wijze van incidenteel hoger beroep vroegen de grootouders een uitbrei-

ding van hun recht op persoonlijk contact en de verbeurte van een dwangsom

bij niet-naleving ervan. De moeder riep een procedureel argument in en

stelde dat het Hof geen uitspraak mag doen zolang de strafrechtelijke

procedure wegens het misdrijf niet-afgifte van het kind die tegen haar loopt

niet was beeÈindigd: le criminel tient le civil en eÂtat. Het Hof van Beroep te

Bergen oordeelde dat beide procedures andere oorzaken hebben; de rechts-

grond voor de burgerlijke procedure is artikel 375bis B.W. en de straf-

procedure is gebaseerd op artikel 369bis (oud) Sw. Wat het Hof ten gronde

besliste is echter verbazingwekkend. Ondanks het feit dat het verslag van een

expert zeer duidelijk had gewezen op de wil van de moeder om het recht van

de grootouders niet te respecteren, weigerde het Hof een dwangsom uit te

spreken en constateerde het dat eÂeÂn van de kinderen onmogelijk kon gehoord

worden omwille van zijn gezondheidstoestand. Nadat het Hof geconstateerd

had dat het, gelet op de categorieke houding van de moeder, illusoir was

partijen te verplichten om deel te nemen aan familiale bemiddeling, besliste

het de partijen uit te nodigen vrijwillig een dergelijke bemiddeling aan te

gaan. Het Hof breidde het omgangsrecht van de grootouders uit tot vier uren,

maar enkel voor eÂeÂn kleinzoon, omwille van de slechte gezondheidstoestand

van de andere(1543).

Het is vreemd vast te stellen dat een recht wordt toegekend waaromtrent met

stellige zekerheid uitgemaakt is dat het niet zal worden nageleefd. In deze

zaak was het ons inziens aangewezen een dwangsom te verbeuren, nu

onbetwistbaar was gebleken dat de moeder niet van plan was het omgangs-

recht na te leven.

(1542) Antwerpen 23 mei 2000, R.W. 2000-2001, 883.

(1543) Bergen (Jk.) 5 mei 1997, J.L.M.B. 1998, 1205; J.T. 1998, 143.
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In een zaak die beslecht werd door een Brusselse kortgedingrechter had de

vader bij wijze van voorlopige maatregel tijdens de echtscheidingsprocedure

een recht op persoonlijk contact verkregen. Tegen deze beschikking werd

hoger beroep aangetekend, waarna de vader overeenkomstig artikel 1280

achtste lid Ger. W. de zaak opnieuw voor de rechter bracht, teneinde de

moeder te doen veroordelen tot de betaling van een dwangsom. De voorzitter

wees die eis af met als motivering dat de devolutieve kracht van het hoger

beroep tot gevolg heeft dat het geschil in zijn totaliteit aanhangig wordt voor

de rechter in hoger beroep, zoals het zich voordoet op de dag dat hem

gevraagd wordt te oordelen, met daarin begrepen de nieuwe feiten die zich

zouden hebben voorgedaan en waarvan de eerste rechter geen kennis had. De

kortgedingrechter preciseerde dat een eis gegrond op de absolute noodzake-

lijkheid en de extreme urgentie in toepassing van artikel 584 Ger. W. niet-

temin een nieuwe beschikking van de voorzitter in kort geding kan recht-

vaardigen, niettegenstaande de devolutieve kracht van het hoger

beroep. Aangezien de in hoger beroep bestreden beschikking van de voor-

zitter in kort geding toch uitvoerbaar is bij voorraad en de vader daardoor

over strafrechtelijke dwangmiddelen beschikt om zijn rechten te doen eer-

biedigen, concludeerde de rechter dat er geen bijzondere urgentie was om

een dwangsom te bevelen(1544).

c. Strafsanctie wegens het misdrijf niet-afgifte van het kind (artikelen 431-432

Sw., voorheen artikel 369bis Sw.)

523. Tot voÂoÂr 1 april 2001 bestrafte artikel 369bis Sw. de (poging tot)

onttrekking, niet-afgifte of ontvoering van de minderjarige waardoor een

beslissing m.b.t. diens bewaring geschonden wordt door de vader of de

moeder, met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en/of een

geldboete van zesentwintig tot duizend frank (te vermenigvuldigen met

200 omwille van de wettelijke opdecimes, dus van 5.200 tot 200.000 BEF).

Was de schuldige vader of moeder geheel of ten dele ontzet uit het ouderlijk

gezag, dan kon de gevangenisstraf tot drie jaar worden verhoogd.

Het volledige hoofdstuk ,,Ontvoering van minderjarigen'' (artikelen 368-371

Sw.) Ð waaronder artikel 369bis Sw. ressorteerde Ð werd door de Wet van

28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minder-

jarigen(1545) opgeheven. Ter vervanging werden twee nieuwe afdelingen

ingevoerd: ,,Ontvoering en verberging van minderjarigen'' (artikelen 428-

430 Sw.) en ,,Niet-afgeven van kinderen'' (artikelen 431-432 Sw.).

Voortaan worden de vader of moeder die het minderjarig kind onttrekt of

poogt te onttrekken aan de rechtsvervolging, tegen dit kind ingesteld uit

kracht van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming of betreffende de

(1544) Kort Ged. Rb. Brussel 7 februari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 107.

(1545) B.S. 17 maart 2001, in werking getreden op 1 april 2001.
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jeugdbijstand, die het onttrekt of poogt te onttrekken aan de bewaring van

personen aan wie de bevoegde overheid het heeft toevertrouwd, die het niet

afgeeft aan degenen die het recht hebben het op te eisen of die het, zelfs met

zijn toestemming, ontvoert of doet ontvoeren, gestraft met een gevangenis-

straf van acht dagen tot een jaar en/of een geldboete van zesentwintig tot

duizend frank (vanaf 1 januari 2002: t 130 tot 5.000). Is de schuldige geheel

of ten dele uit het ouderlijk gezag ontzet, dan kan de gevangenisstraf tot drie

jaar worden verhoogd (artikel 432 § 1 Sw.).

Indien de schuldige het minderjarig kind meer dan vijf dagen verborgen

houdt voor degenen die het recht hebben het op te eisen of onrechtmatig

buiten het grondgebied BelgieÈ vasthoudt, dan wordt hij gestraft met gevang-

enisstraf van eÂeÂn tot vijf jaar en/of met een geldboete van vijftig tot duizend

frank (vanaf 1 januari 2002: t 250 tot 5.000). Is deze verzwarende omstan-

digheid van toepassing op een persoon die geheel of ten dele uit het ouderlijk

gezag is ontzet, dan is diens gevangenisstraf minstens drie jaar (artikel 432

§ 2 Sw.).

Het vierde en vijfde lid van het opgeheven artikel 369bis Sw. zijn ongewij-

zigd hernomen in respectievelijk artikel 432 § 3 en artikel 432 § 4 Sw.; in die

gevallen worden de straffen bepaald in artikel 432 §§ 1 en 2 Sw. toegepast.

Hieronder worden enkele krachtlijnen geschetst i.v.m. de strafrechtelijke

sanctionering van de niet-naleving van rechterlijke beslissingen i.v.m. de

bewaring van minderjarige kinderen, tegelijk geõÈllustreerd d.m.v. een aantal

toepassingsgevallen uit de besproken periode waaruit zal blijken op welke

manier de rechtspraak de klassieke principes van het strafrecht toepast op het

misdrijf niet-afgifte van het kind(1546).

Deze rechtspraak i.v.m. het opgeheven artikel 369bis Sw. kan mutatis

mutandis worden toegepast op de nieuwe artikelen 431-432 Sw.

Ð Toepassingsgebied van artikel 369bis (oud) Sw.

524. Artikel 369bis (oud) Sw. beteugelt elke daad die van aard is de uitvoe-

ring te belemmeren van een gerechtelijke maatregel die t.a.v. een minder-

jarige werd genomen en bestraft o.m. de onttrekking van een kind aan een

regelmatig omgangsrecht(1547); dat ook onthoudingen door deze bepaling

worden geviseerd zal onmiddellijk blijken.

Het Hof van Cassatie verbrak immers een arrest waarin de vrijspraak enkel

gesteund was op de vaststelling dat de moeder geen enkele persoonlijke daad

heeft verricht waardoor ze de uitoefening van het omgangsrecht van de

burgerlijke partijen had kunnen hinderen. Het Hof bevestigt op die manier

(1546) Voor een uitvoeriger overzicht van de rechtspraak aangaande dit misdrijf, zie

L. STEVENS, ,,Over strafrecht, uit de echt gescheiden ouders en hun kinderen. Een decennium

rechtspraak m.b.t. artikel 369bis Sw. (1989-1999)'', E.J. 1999, 130-142.

(1547) Cass. 20 januari 1998, Arr. Cass. 1998, 95; Pas. 1998, I, 104.
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de principieÈle mogelijkheid om artikel 369bis (oud) Sw. toe te passen op het

verzuim van een ouder om zijn of haar opvoedingsplicht te vervullen(1548).

In een andere zaak verwierp het Hof van Cassatie de voorziening tegen de

veroordeling van de moeder die in gebreke bleef om haar ouderlijk gezag

positief aan te wenden om de uitoefening van een bezoekrecht mogelijk te

maken. Het Hof merkte expliciet op dat een ouder ook de plicht heeft om de

minderjarige psychologisch voor te bereiden op de uitoefening van het

omgangsrecht(1549). Dit standpunt werd in een later arrest herhaald; daarin

preciseerde het Hof ook dat niet het verzuim om het ouderlijk gezag aan te

wenden als dusdanig krachtens artikel 369bis (oud) Sw. strafbaar is, maar

enkel het verzuim dat ertoe leidt dat de beklaagde er niet in slaagt om de

minderjarige de beslissing m.b.t. de bewaring te doen naleven(1550).

In de besproken periode heeft het Hof van Cassatie zijn vroegere rechtspraak

bevestigd door te stellen dat de inbreuk op artikel 369bis vierde lid (oud) Sw.

Ð dat de niet-afgifte van een kind bestraft Ð niet vereist dat de rechterlijke

beslissing waarin uitspraak is gedaan over de bewaring van een kind in kracht

van gewijsde is getreden. Het is voldoende dat die beslissing uitvoerbaar is,

wat overigens krachtens artikel 1039 eerste lid Ger. W. steeds het geval is bij

een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in kort

geding. Uit dit arrest kan met zekerheid worden afgeleid dat de beslissing

niet aan de beklaagde moet worden betekend, nu het Hof van Cassatie

expliciet overwoog ,,dat het voldoende is dat die beslissing uitvoerbaar is

en dat de dader van het materieÈle feit, ongeacht de betekening, weet dat hij de

uitvoering van een overheidsbeslissing verhindert''(1551).

Luidens de artikelen 3 en 12 van het Internationaal Verdrag inzake de

Rechten van het Kind (I.V.R.K.) moet het belang van het kind de eerste

overweging vormen bij alle maatregelen betreffende kinderen en moet het

kind gehoord kunnen worden in iedere gerechtelijke procedure die hem

betreft. Het Hof van Cassatie heeft expliciet gesteld dat deze bepalingen

niet rechtstreeks van toepassing zijn voor de strafrechter bij wie wegens

schending van artikel 369bis (oud) Sw. ingestelde vervolgingen aanhangig

zijn(1552).

Ð Rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden

525. Wanneer een ouder geconfronteerd wordt met een gevaar voor de

fysieke of psychische gezondheid van zijn of haar kind bij de naleving van

(1548) Cass. 29 november 1995, Arr. Cass. 1995, 1051; Pas. 1995, I, 1084.

(1549) Cass. 8 februari 1994, Arr. Cass. 1994, 152; Pas. 1994, I, 156.

(1550) Zie Cass. 2 december 1997, Arr. Cass. 1997, 1272; Div. Act. 1998, 102, noot.

(1551) Cass. 26 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 648; Pas. 1996, I, 697; J.L.M.B. 1996, 1180, noot

G. DE L.; R.W. 1997-98, 398, noot A. VANDEPLAS; Div. Act. 1997, 107, noot A. MASSET; J. dr.

jeun. 1998, afl. 173, 72, noot A. JACQMAIN; in dezelfde zin: Cass. 5 mei 1999, Arr. Cass. 1999,

617; Div. Act. 2000, 96.

(1552) Cass. 10 november 1999, T.J.K. 2000, 63, noot K. HANSON.
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de beslissing m.b.t. de bewaring van de minderjarige zou de rechtvaardi-

gingsgrond noodtoestand kunnen spelen.

De beklaagde zal dan aannemelijk moeten maken dat er bij de naleving van

de beslissing een ernstig gevaar zou bestaan voor de integriteit van de

minderjarige en dat de gemaakte belangenafweging voldoet aan het sub-

sidiariteits- en proportionaliteitsvereiste. Het subsidiariteitsvereiste impli-

ceert dat de niet-naleving van de beslissing m.b.t. de bewaring van de

minderjarige de enige manier was om diens gezondheid te beschermen.

Het proportionaliteitsbeginsel vereist daarenboven dat het gevrijwaarde be-

lang Ð i.e. de bescherming van de gezondheid van de minderjarige Ð een

grotere waarde heeft dan het geschonden belang, nl. de naleving van de

beslissing.

Uit de rechtspraak blijkt dat het bewijs i.v.m. het bestaan van een ernstig

gevaar problematisch is, met als gevolg dat de rechtvaardigingsgrond nood-

toestand dikwijls niet wordt aanvaard.

Zo oordeelde de Correctionele Rechtbank te Brussel dat er geen ernstig en

nakend gevaar voor de minderjarige was in een zaak waarin de moeder als

beklaagde geen tastbare bewijzen aanbracht ter ondersteuning van haar

beweringen i.v.m. de levensomstandigheden van de vader, diens voorkeur

voor pornografie en de dubbelzinnige seksuele houding t.o.v. zijn doch-

ter(1553). Een jaar later werd de rechtvaardigingsgrond noodtoestand even-

min aanvaard in een geval waarin de vader buiten vervolging werd gesteld

m.b.t. de door de moeder ingeroepen feiten. De rechtbank merkte op dat de

moeder haar eigen geloofwaardigheid ondermijnde door in een interview Ð

gepubliceerd in een op sensatie belust tijdschrift Ð de vader van veel ergere

feiten te beschuldigen dan zij voor de rechtbank opwierp(1554). Op het meer

principieÈle vlak oordeelde diezelfde rechtbank dat feiten die al naar voren

werden gebracht bij de burgerlijke rechter n.a.v. een beslissing m.b.t. de

bewaring van de minderjarige niet volstaan om, via een een beroep op de

noodtoestand, aan de toepassing van artikel 369bis (oud) Sw. te ontsnap-

pen(1555).

Het bestaan van de rechtvaardigingsgrond noodtoestand werd daarentegen

wel aanvaard in een zaak waarin de moeder twee kinderen die bij haar

verbleven niet wou meegeven aan de vader in het kader van het hem

toegekende bezoekrecht, nu was gebleken dat deze de rechterlijke beslissing

omtrent hoede- en bezoekrecht zelf had geboycot: eerst had hij alledrie de

kinderen achtergehouden en daarna Ð toen de moeder twee kinderen terug

had kunnen bemachtigen buiten zijn wil om Ð hield hij het derde kind nog

steeds achter. Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat de moeder niet kon

(1553) Corr. Brussel 15 april 1996, Rev. dr. peÂn. 1997, 231.

(1554) Rb. Brussel 14 oktober 1997, Journ. proc. 1997, afl. 338, 28, noot R. DE BEÂCO.

(1555) Corr. Brussel 11 januari 1999,Div. Act. 1999, 84, noot A.-Ch. VAN GYSEL; Journ. proc.

1999, afl. 365, 22, noot R. DE BEÂCO.
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gestraft worden voor de niet-afgifte, daar zij deze twee kinderen na de afgifte

zeer waarschijnlijk niet meer zou terugzien(1556).

De uitoefening van een omgangsrecht in een neutrale ontmoetingsruimte,

onder toezicht van gespecialiseerde diensten, kan extra waarborgen bieden

i.v.m. de bescherming van de fysieke integriteit van de minderjarige.

Indien blijkt dat de omstandigheden de vrije wil van de ouder volledig

uitschakelden en dat deze laatste zelfs geen beredeneerde keuze maakte, is

een beroep op de schulduitsluitingsgrond overmacht aangewezen. Zowel

materieÈle (of fysieke) overmacht als morele (of psychologische) overmacht

kunnen worden ingeroepen.

Ð In de context van ingeroepen materieÈle overmacht stelde de Correctio-

nele Rechtbank te Brugge dat niet elke ziekte van de minderjarige de

uitoefening van een omgangsrecht onmogelijk maakt(1557).

Ð Wanneer de beklaagde verzuimt zijn ouderlijk gezag aan te wenden om

de minderjarige ertoe te brengen de beslissing i.v.m. de bewaring na te

leven, kan er evident geen sprake kan zijn van overmacht in hoofde van

die beklaagde(1558).

Ð De noodzaak tot de bescherming van de integriteit van de minderjarige

kan in hoofde van de beklaagde (morele) overmacht uitmaken(1559).

Ð De aanwezigheid van morele overmacht kan volgens het Hof van Cas-

satie echter worden verworpen door de overweging dat het betwiste

omgangsrecht zeer beperkt was en gepaard ging met alle mogelijke

waarborgen, aangezien het alleen binnen een daartoe gespecialiseerde

dienst mocht worden uitgeoefend(1560).

Een andere mogelijke schulduitsluitingsgrond is de onoverwinnelijke dwa-

ling, die bestaat wanneer elke redelijke en voorzichtige persoon in de

gegeven omstandigheden op dezelfde manier zou hebben gehandeld.

De eenzijdige bewering van een beklaagde dat hij of zij door een advocaat

verkeerd werd geõÈnformeerd is echter onvoldoende om het bestaan van een

onoverwinnelijke dwaling te bewijzen. Kwade trouw sluit overigens het

bestaan van onoverkomelijke dwaling uit(1561).

Wanneer de strafrechter oordeelt over de plicht van een ouder om zijn

ouderlijk gezag positief aan te wenden om de minderjarige ertoe te brengen

(1556) Gent 24 maart 1998, T.W.V.R. 1998, 18.

(1557) Corr. Brussel 11 januari 1999,Div. Act. 1999, 84, noot A.-Ch. VAN GYSEL; Journ. proc.

1999, afl. 365, 22, noot R. DE BEÂCO; in casu ging het om klierkoorts en huiduitslag.

(1558) Gent 30 juni 1998, A.J.T. 1998-99, 318.

(1559) Corr. Gent 10 december 1997, T.G.R. 1998, 99.

(1560) Cass. 26 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 648; Pas. 1996, I, 697; J.L.M.B. 1996, 1180, noot

G. DE L.; R.W. 1997-98, 398, noot A. VANDEPLAS; Div. Act. 1997, 107, noot A. MASSET; J. dr.

jeun. 1998, afl. 173, 70, noot A. JACQMAIN.

(1561) Cass. 26 juni 1996, Arr. Cass. 1996, 648; Pas. 1996, I, 697; J.L.M.B. 1996, 1180, noot

G. DE L.; R.W. 1997-98, 398, noot A. VANDEPLAS; Div. Act. 1997, 107, noot A. MASSET; J. dr.

jeun. 1998, afl. 173, 70, noot A. JACQMAIN.
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de beslissing m.b.t. diens bewaring na te leven, wordt met de regelmaat van

de klok opgemerkt dat de inspanningen van de beklaagde moeten worden

beoordeeld in het licht van eventuele bijzondere omstandigheden, die de

feitenrechter dient vast te stellen. Het Hof van Cassatie heeft zijn vroegere

rechtspraak m.b.t. dit punt in de besproken periode bevestigd(1562).

Al is dit dogmatisch en vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid vatbaar

voor kritiek, de recente rechtspraak lijkt geneigd deze `bijzondere omstan-

digheden' te zien als een nieuwe schulduitsluitingsgrond, specifiek voor de

misdrijven omschreven in artikel 369bis (oud) Sw.

Ð In dat verband meent het Hof van Beroep te Luik dat de buitengewone en

bijzondere omstandigheden voorzien door het Hof van Cassatie in deze

materie toelaten om aan de traditionele concepten morele dwang en

noodtoestand voorbij te gaan in het hogere belang van het kind(1563).

Ð De Correctionele Rechtbank te Brussel oordeelde in dezelfde zin, maar

voegde er nog aan toe dat deze bijzondere omstandigheden voldoende

ernstig moeten zijn, enerzijds om te vermijden dat beslissingen van de

burgerlijke rechtbanken ondergraven worden Ð waardoor de rechtson-

zekerheid voor alle partijen zou toenemen Ð en anderzijds omdat het

principieel in het belang van een kind is om nauwe contacten te onder-

houden met beide ouders(1564).

Ð In dezelfde lijn oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat bezwaren o.g.v.

lichte medische indicaties of psychische inspanningen e.d.m. in geen

geval mogen opwegen tegen o.m. de essentieÈle contacten met beide

ouders, ,,laat staan dat ze in onderhavig geval als exceptionele omstan-

digheden zouden kunnen gelden''(1565).

Ð De volgehouden weigering van de minderjarige om de beslissing m.b.t.

diens bewaring na te leven kan een bijzondere omstandigheid uitmaken

op voorwaarde dat de beklaagde de weigering van de minderjarige niet

alleen niet heeft aangemoedigd, maar Ð rekening houdend met de leef-

tijd van het kind Ð ook geprobeerd heeft deze ertoe aan te zetten om de

beslissing wel na te leven(1566).

Ð Milder was het Hof van Beroep te Bergen in een zaak waarin de moeder

verzuimde haar invloed aan te wenden om de weerstand van de kinderen

tegen de uitoefening van het recht op persoonlijk contact van de vader te

overwinnen. Het Hof oordeelde dat er twijfel ten gunste van de beklaagde

bestond: de weinige gegevens waarover het Hof beschikte om haar

gedrag te beoordelen lieten niet toe te bevestigen dat zij zich schuldig

(1562) Cass. 29 november 1995, Arr. Cass. 1995, 1051; Pas. 1995, I, 1084; Cass. 8 februari

1994, Arr. Cass. 1994, 152; Pas. 1994, I, 156.

(1563) Luik 29 mei 1996, Rev. dr. peÂn. 1997, 494.

(1564) Corr. Brussel 15 april 1996, Rev. dr. peÂn. 1997, 231.

(1565) Gent 30 juni 1998, A.J.T. 1998-99, 318; het Hof gebruikt in dit arrest de termen

`exceptionele' en `bijzondere' omstandigheden door elkaar.

(1566) Corr. Brussel 15 april 1996, Rev. dr. peÂn. 1997, 231.
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heeft gemaakt aan een dergelijk verzuim, nu de verklaringen van de

kinderen een vaste wil en een overdachte vastberadenheid vertaal-

den(1567).

d. Schadevergoeding

526. Wanneer hoger beroep wordt ingesteld tegen een beslissing waarin aan

eÂeÂn partij een recht op persoonlijk contact werd toegekend, met als doel het

boycotten van het omgangsrecht, dan is het mogelijk dat de andere partij

wordt veroordeeld tot schadevergoeding wegens tergend of roekeloos hoger

beroep (artikel 1072bis eerste lid Ger. W.). Het tergen moet blijken uit

objectieve gegevens (b.v. feiten of stellingen) en er moet worden uitgegaan

van objectieve criteria die moeten worden beoordeeld bij elke normaal

redelijke en voorzichtige persoon.

Nu met zekerheid kon worden gesteld dat het hoger beroep van de moeder

enkel was ingegeven door een bestaande emotionele afkeer ten overstaan van

de vader, omdat de grieven van de moeder gesteund waren op door haarzelf

gecreeÈerde omstandigheden, loutere beweringen en op manifest onjuiste

gegevens, achtte het Hof van Beroep te Antwerpen het hoger beroep van

de moeder tergend, hetgeen voldoende was om de vordering van de vader

wegens tergend of roekeloos hoger beroep te kunnen toekennen. Het roeke-

loos karakter moest niet meer worden onderzocht en de gevorderde morele

schadevergoeding van 5.000 BEF (t 123,95) werd toegekend. Het Hof

oordeelde dat een boete wegens tergend of roekeloos hoger beroep verant-

woord kon zijn. In toepassing van artikel 1072bis tweede lid Ger. W. werd

een rechtsdag bepaald waarop dit punt behandeld zou worden(1568).

e. Jeugdbeschermingsmaatregelen

527. De niet-naleving van een recht op persoonlijk contact kan in sommige

Ð uitzonderlijk erge Ð gevallen aanleiding geven tot het opleggen van een

jeugdbeschermingsmaatregel t.a.v. de ouders.

Wanneer eÂeÂn ouder zich hardnekkig verzet tegen contact van het kind met de

andere ouder, wordt het kind in een situatie geplaatst die schadelijk kan zijn

en een risico zou kunnen vormen voor zijn psychische gezondheid. Het

belang van een kind wiens twee ouders gescheiden leven, bestaat er immers

in met beide ouders zo talrijk en zo harmonieus mogelijke contacten te

onderhouden. In een zaak die beslecht werd door het Hof van Beroep te

Bergen had de moeder de vader ervan beschuldigd zijn zoontje van nog geen

drie jaar oud seksueel te hebben misbruikt. Nadat enerzijds het strafrechtelijk

onderzoek na uitvoerige en nauwgezette debatten was afgesloten met een

beschikking van buitenvervolgingstelling en anderzijds Ð vermits een der-

(1567) Bergen 26 september 1997, Rev. trim. dr. fam. 1999, 412.

(1568) Antwerpen (3
e
kamer) nr. 2000/RK/157, 12 september 2000, onuitg.
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gelijke beschikking geen kracht van gewijsde van een vrijspraak bezit Ð de

jeugdkamer van het hof van beroep zelf de zaak heeft onderzocht en con-

stateerde dat de aantijging van de moeder volledig ongegrond was, vooral

omdat de moeder zich al stelselmatig tegen elk contact verzette, nog voordat

zij haar klacht indiende, oordeelde het hof dat haar aantijging van seksueel

misbruik irrelevant was om het contact met de vader te weigeren. Bij gebrek

aan medewerking van de moeder om het contact met de vader te herstellen en

omwille van de risicosituatie voor het kind oordeelde het Hof dat men zijn

toevlucht moest nemen tot dwang: teneinde de betrekkingen tussen vader en

kind te herstellen werd een educatieve begeleiding opgelegd o.g.v. artikel 38

van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake

hulpverlening aan de jeugd(1569).

Ons inziens zou in extreme gevallen ook de ouder die het recht op persoonlijk

contact boycot uit het ouderlijk gezag moeten kunnen worden ontzet, wegens

misbruik van gezag (artikel 32, 2
o
Jeugdbeschermingswet).

3. Er is slechts eÂeÂn juridische ouder, de andere ouder is overleden, afwezig,

of verkeert in de onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven

528. Indien de afstamming niet is vastgesteld t.a.v. eÂeÂn van de ouders of

indien eÂeÂn van beiden overleden of afwezig is, dan wel in de onmogelijkheid

verkeert zijn wil te kennen te geven, was het al sinds de Afstammingswet zo

dat de andere ouder het ouderlijk gezag alleen uitoefent (artikel 375 eerste lid

B.W.). De Wet van 13 april 1995 heeft een vroegere leemte in de wetgeving

opgevuld door in een tweede lid van artikel 375 B.W. te bepalen dat als van

beide ouders er geen overblijft die in staat is het ouderlijk gezag uit te

oefenen, een voogdijregeling moet worden uitgewerkt. Deze toevoeging is

eigenlijk overbodig geworden, aangezien sinds de hervorming van de voog-

dijwetgeving de voogdij nu principieel openvalt indien beide ouders over-

leden zijn, wettelijk onbekend zijn of in de voortdurende onmogelijkheid zijn

om het ouderlijk gezag uit te oefenen(1570).

III. Rechten omtrent het vermogen van de minderjarige

Onder de rechten van de ouders omtrent het vermogen kan een onderscheid

worden gemaakt tussen het beheer van het vermogen van de minderjarige

(wettelijk beheer) en het recht om te genieten van de vruchten van de

goederen die aan de minderjarige toebehoren (wettelijk genot).

(1569) Bergen (Jk.) 22 juni 1998, Rev. trim. dr. fam. 2000, 436, noot N. DANDOY.

(1570) Artikel 389 eerste lid B.W., zoals gewijzigd door de Wet van 29 april 2001 tot

wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen, B.S.

31 mei 2001, in werking getreden op 1 augustus 2001; zie i.v.m. dit laatste aspect infra, nr. 561.
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A. WETTELIJK BEHEER

1. Bestanddelen

529. Het wettelijk beheer omvat naast het recht om de goederen van de

minderjarige te beheren ook het recht om hem in rechte, als eiser of

verweerder, te vertegenwoordigen.

Het beheer van de goederen omvat niet alleen daden van beheer in de

technische zin van het woord, maar ook daden van beschikking. Voor daden

van beschikking m.b.t. de goederen van de minderjarige is sinds de hervor-

ming van de voogdijwetgeving door de Wet van 29 april 2001 machtiging

van de vrederechter nodig(1571).

2. Uitoefening

a . A l g emeen

530. De uitoefening van het recht de goederen van de minderjarige te

beheren en hem te vertegenwoordigen volgt de regeling inzake de uitoefe-

ning van het gezag over de persoon. Wanneer de ouders het gezag over de

persoon van het kind gezamenlijk uitoefenen, beheren zij ook gezamenlijk

zijn goederen en treden zij gezamenlijk als zijn vertegenwoordiger op

(artikel 376 eerste lid B.W.).

Oefenen de ouders het gezag over de persoon van het kind niet gezamenlijk

uit, dan heeft alleen de ouder die dat gezag uitoefent het recht om de

goederen van het kind te beheren en het kind te vertegenwoordigen, be-

houdens de bij de wet bepaalde uitzonderingen (artikel 376 derde lid B.W.);

de andere ouder behoudt het recht om toezicht te houden op het beheer. Met

dat doel kan hij bij degene die het gezag uitoefent of bij derden alle nuttige

informatie inwinnen en zich in het belang van het kind tot de jeugdrechtbank

wenden (artikel 376 vierde lid B.W.).

Een dergelijk verzoek om informatie is slechts mogelijk voor minderjarige

kinderen en enkel in het belang van het kind. Een verzoek om inlichtingen

dat gebaseerd is op verschillende opvoedkundige opvattingen van de ouders

wordt niet noodzakelijk gedaan in het belang van het kind(1572).

In de hypothese dat de afstamming niet is vastgesteld t.a.v. eÂeÂn van de

ouders, of indien eÂeÂn van beiden overleden of afwezig is, dan wel in de

onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven, moet worden aange-

nomen dat de andere ouder de goederen van het kind beheert en als zijn

(1571) Zie artikel 378 B.W., dat verwijst naar artikel 410 B.W., zie infra, nr. 532.

(1572) Jeugdrb. Charleroi 16 december 1998, J. dr. jeun. 2000, afl. 198, 32; in casu was de

vraag van de vader om inlichtingen i.v.m. twee meerderjarige kinderen onontvankelijk en werd

zijn eis om inzage in de rekeninguittreksels m.b.t. een avond georganiseerd ten behoeve van

een minderjarig kind ongegrond verklaard, nu de rechtbank vaststelde dat de vader zijn ex-

echtgenote geen slecht financieel beheer verweet, maar een divergentie op opvoedkundig vlak;

teneinde een aantal zaken te verduidelijken werden de debatten heropend.

TPR 2001 1977

/secure/DocumentView.aspx?id=rn11000126&amp;origin=TPR


vertegenwoordiger optreedt, ook al heeft artikel 375 eerste lid B.W. geen

tegenhanger op het vlak van het beheer van de goederen.

Wanneer de ouders samenleven is er geen ruimte voor een zgn. getemperde

exclusieve uitoefening van het beheer van het vermogen van de minderjarige:

het wettelijk beheer wordt volledig gezamenlijk, of volledig exclusief uit-

geoefend, al is er, ongeacht het uitoefeningsregime, steeds machtiging nodig

voor een aantal limitatief in artikel 410 B.W. opgesomde handelingen.

b . He t b e h e e r v a n de go ed e r e n v an de m i nde r j a r i g e

i. Algemeen

531. Wanneer het wettelijk beheer gezamenlijk wordt uitgeoefend bepaalt

artikel 376 B.W. niet dat er een verhaalmogelijkheid bestaat bij de jeugd-

rechtbank. In de geest van de wet mag nochtans worden aangenomen dat elk

van de ouders zich tot de jeugdrechtbank kan wenden indien zij het onderling

oneens zijn over een nog te stellen beheershandeling en dat de ouder die

geconfronteerd wordt met een beheersdaad die door de andere ouder zonder

zijn instemming is verricht ook een dergelijk verhaal heeft.

Een beheershandeling impliceert dikwijls een verbintenis van de minder-

jarige t.a.v. een derde. Is die derde te goeder trouw, dan kan het verhaal van

de andere ouder bij de jeugdrechtbank niet leiden tot nietigverklaring van de

verrichte beheershandeling; de jeugdrechtbank zal enkel oordelen over de

opportuniteit van de handeling; het is mogelijk dat de ouder die een beheers-

handeling heeft verricht die strijdig wordt bevonden met het belang van het

kind wordt veroordeeld tot de betaling van schadevergoeding aan het kind. Is

de derde te kwader trouw, dan speelt het vermoeden van instemming niet en

handelt de derde niet rechtsgeldig met eÂeÂn ouder wanneer de ouders ge-

zamenlijk het gezag over de persoon en het beheer van de goederen uit-

oefenen. In dat geval is de gestelde rechtshandeling betrekkelijk nietig en kan

de nietigverklaring gevorderd worden voor de gewone rechter (vrederechter

of rechtbank van eerste aanleg) in het geval de minderjarige is bena-

deeld(1573).

ii. Rechterlijke controle op gewichtige handelingen: de machtigingsproce-

dure ex artikel 378 B.W.

532. De nieuwe voogdijwetgeving heeft het bestaande controlesysteem voor

gewichtige beheershandelingen die het dagelijks beheer overstijgen grondig

gewijzigd. Voortaan is, met uitzondering van de aanvaarding van een schen-

king voor het minderjarig kind (artikel 935 derde lid B.W.), de machtiging

(1573) In die zin: A. WYLLEMAN, ,,Enkele specifieke problemen inzake de nieuwe regeling

van de uitoefening van het ouderlijk gezag'', in X (ed.), Gandaius Actueel, I, Antwerpen, E.

Story-Scientia, 1995, 160-161, nrs. 305-306; cf. B. POELEMANS, ,,De nieuwe regeling van het

ouderlijk gezag'', in P. SENAEVE (ed.), Co-ouderschap en omgangsrecht, Antwerpen-Apel-

doorn, Maklu, 1995, 122-125, nrs. 209-213.

1978 TPR 2001



van de vrederechter vereist opdat de ouder(s) die het ouderlijk gezag uit-

oefen(en)(t) in naam en voor rekening van de minderjarige de in artikel 410

B.W. limitatief opgesomde handelingen zou(den) kunnen verrichten waar-

voor de voogd bijzondere machtiging van de vrederechter moet verkrijgen

(artikel 378 eerste lid B.W.).

Na de hervorming van de voogdijwetgeving zijn de ouders als wettelijke

vertegenwoordigers van het kind gelijkgesteld met de voogd voor wat betreft

de reeks rechtshandelingen waarvoor de machtiging nodig is, terwijl zij

vroeger enkel machtiging moesten vragen voor handelingen waarvoor de

voogd machtiging van de familieraad en homologatie van de rechtbank van

eerste aanleg nodig had. De nieuwe regeling impliceert dus niet alleen een

aanzienlijke uitbreiding van de gevallen waarin de vrederechter machtiging

zal moeten verlenen, maar tegelijk ook een betekenisvolle inkrimping van de

beheersbevoegdheden van alle ouders, ongeacht of zij het beheer over de

goederen gezamenlijk of exclusief uitoefenen.

Voor het aangaan van een dading of een arbitrage-overeenkomst is machti-

ging door de vrederechter vereist o.g.v. artikel 410 § 1, 11
o
B.W. In de

rechtspraak bestaat onenigheid over de vraag of de ondertekening van een

minnelijke expertiseovereenkomst hiermee kan worden gelijkgesteld.

Volgens het Hof van Beroep te Brussel kan een minnelijke expertiseovereen-

komst die door de ouders van een minderjarig slachtoffer is aangegaan niet

worden gelijkgesteld met een dading in de zin van artikel 467 (oud) B.W.,

omdat ze geen wederzijdse toegevingen van de partijen bevat. Het Hof

oordeelde dat het intussen meerderjarig geworden slachtoffer gebonden

was door deze overeenkomst die destijds door zijn ouders als wettelijke

beheerders in zijn naam zonder voorafgaande machtiging werd aange-

gaan(1574).

Het Hof van Beroep te Luik oordeelde daarentegen Ð terecht Ð dat de

ondertekening door de ouders van een overeenkomst tot minnelijke medische

expertise die aan twee geneesheren de opdracht toevertrouwt om o.m. de

graad van invaliditeit vast te stellen die door een minderjarig kind is opge-

lopen na een ongeval, een daad van beschikking is waarvoor o.g.v. artikel

378 B.W. een machtiging moet worden verleend. Wanneer een dergelijke

overeenkomst is ondertekend zonder de noodzakelijke machtiging, moet ze

volgens het Hof nietig verklaard worden(1575). Het Hof van Beroep te Gent

stelde uitdrukkelijk dat een overeenkomst tot minnelijke medische expertise

een contract sui generis is, dat niet kan worden gelijkgesteld met een

arbitrage-overeenkomst of met een dading, maar oordeelde tegelijk toch

dat de ondertekening ervan onmiskenbaar een daad van beschikking is die

voorafgaandelijke machtiging vereist overeenkomstig artikel 378 B.W., op

straffe van een relatieve nietigheid die bij de meerderjarigheid kan wor-

(1574) Brussel 27 maart 1997, De Verz. 1998, 375, noot M. LAMBERT.

(1575) Luik 13 december 1995, Verkeersrecht 1996, 174; J.L.M.B. 1997, 1593.
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den bevestigd, op voorwaarde dat die bevestiging door de te beschermen

persoon gebeurt met kennis van zaken(1576).

In een arbitrale context heeft het Hof van Beroep te Luik een merkwaardig

arrest gewezen. Ouders hadden in hun hoedanigheid van wettelijke beheer-

ders een onroerend goed verworven in naam en voor rekening van hun

minderjarige kinderen dat voordien al was belast met een huur van lange

duur ten gunste van een B.V.B.A., en waarvan de huurprijs enkel contractu-

eel of in het kader van een arbitrale beslissing herzienbaar was. Het Hof van

Beroep te Luik was van mening dat het feit dat de kinderen minderjarig

waren op het moment van de verwerving en dat het goed bezwaard was door

hun wettelijke vertegenwoordigers geen enkele invloed heeft, aangezien de

verwerving van een goed door een minderjarige nu eenmaal niet tot gevolg

heeft de lopende contracten m.b.t. dat goed te wijzigen en de identiteit van de

contractanten geen enkele invloed heeft op de contractuele verbintenis, met

uitzondering van de contracten intuitu personae. Vanaf het moment waarop

het goed werd verworven, waren de minderjarige kinderen en hun wettelijke

vertegenwoordigers dus gehouden tot de huurverbintenissen en konden zij

hun duidelijk belang bij de herziening van de huurprijs Ð die mettertijd

belachelijk laag was geworden Ð niet laten gelden dan in de vormen

voorzien door degenen die hun contractuele rechten hadden omschreven.

In het kader van hun recht op wettelijk beheer en wettelijk genot van de

goederen van hun minderjarige kinderen hadden de ouders het recht en de

plicht om een herziening van de huurprijs te vorderen, binnen de gestelde

limieten, teneinde de inkomsten uit het pand te doen aangroeien. Volgens het

Hof hebben de ouders door een vordering tot herziening van de huurprijzen

in te leiden in naam en voor rekening van hun kinderen Ð volgens de

bepalingen van het huurcontract dat hen bond Ð geen arbitrage-overeen-

komst gesloten in naam en voor rekening van hun minderjarige kinderen; zij

hebben zich ertoe beperkt om het enige middel dat ze hadden te gebruiken,

gelet op de contractuele bedingen die het goed bezwaarden op het moment

van de verwerving en dus tegenwerpelijk waren aan de nieuwe eigenaars,

ongeacht hun leeftijd. De vordering tot herziening van de huurprijzen werd

als een daad van beheer beschouwd, met als gevolg dat daarvoorÐ onder het

oude recht Ð geen homologatie, noch machtiging nodig was. Om die rede-

nen werd de vordering van de curator van de failliete vennootschap die het

pand huurde en die ertoe strekte de arbitrale sententie die werd uitgesproken

overeenkomstig de bepalingen van het huurcontract nietig te verklaren, ook

in hoger beroep afgewezen(1577).

De procedure bij de vrederechter voor het bekomen van een machtiging

o.g.v. artikel 378 B.W. wordt hieronder besproken(1578)

(1576) Gent 23 september 1998, T.G.R. 1999, 11.

(1577) Luik A.R. 22.721/89, 3 december 1993, aangehaald door C. PANIER, ,,IneÂdits de droit

des personnes et de la famille (VIII)'', J.L.M.B. 1994, (1418) 1421.

(1578) Zie infra, nrs. 550-551.
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c . De ve r t e g enwoo r d i g i n g v an de m i nde r j a r i g e

533. In het geval van gezamenlijke beheers- en vertegenwoordigingsbe-

voegdheid speelt het vermoeden van instemming van de andere ouder t.o.v.

derden te goeder trouw volgens de tekst van artikel 376 tweede lid B.W.

enkel voor ,,een daad van beheer van de goederen van het kind'', en dus niet

voor een daad van vertegenwoordiging. Het grootste deel van de rechtsleer

neemt echter aan dat volgens de geest van de Wet van 13 april 1995 elk van

de ouders alleen de minderjarige in rechte kan vertegenwoordigen als eiser;

indien de vordering echter uitgaat van een derde Ð en de ouders de min-

derjarige als verweerder voor de rechtbank vertegenwoordigen Ð dan dient

ze tegen beide ouders te worden gericht(1579). Sinds de hervorming van de

voogdijwetgeving is een machtiging van de vrederechter noodzakelijk opdat

een ouder de minderjarige in rechte zou kunnen vertegenwoordigen als eiser

bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan deze bedoeld in de arti-

kelen 1150 (hoger beroep), 1180, 1
o
(opmaak van een boedelbeschrijving) en

1206 Ger. W. (minnelijke verdeling) (artikel 378 juncto 410 § 1, 7
o
B.W.).

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen het beheer van de goederen van de

minderjarige en de aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarig

kind o.g.v. artikel 1384 tweede lid B.W. In eerste aanleg werden de ouders

van een minderjarig kind veroordeeld tot betaling in hun hoedanigheid van

,,beheerders van het vermogen van de minderjarige'', terwijl zij gedagvaard

werden als ,,ouders burgerlijk aansprakelijk voor de bij hen inwonende

minderjarige zoon''. Na hoger beroep door de ouders breidden de verweer-

ders hun eis via nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies uit in die zin dat

zij opnieuw een vordering instelden tegen diezelfde ouders, maar deze keer

in een andere hoedanigheid dan voorheen, nl. in hun hoedanigheid van

,,wettelijke beheerders van de goederen van hun minderjarige zoon''. Uit

de beroepsakte en beroepsbesluiten voÂoÂr een tussenarrest bleek dat de ouders

weigerden in de procedure op te treden in hun hoedanigheid van wettelijke

beheerders van de goederen van hun minderjarige zoon omdat ze enkel

gedagvaard waren in hun hoedanigheid van ouders, burgerlijk aansprakelijk

voor hun inwonende minderjarige zoon. In dit tussenarrest werd beslist dat

verweerders de vordering tegen de ouders mochten richten in een andere

hoedanigheid dan die waarin zij werden gedagvaard. Het inmiddels meer-

derjarig geworden kind stelde een voorziening in cassatie in tegen deze

beslissing en tevens tegen het daaropvolgend arrest dat hem verplichtte tot

hervatting van het geding dat destijds tegen zijn ouders was ingesteld. Het

Hof van Cassatie vernietigde het tussenarrest o.g.v. de overweging dat artikel

807 Ger. W. niet kan worden gericht tegen een gedaagde in een andere

(1579) Zie J. GERLO, Handboek voor Familierecht, I, Personen- en familierecht, Brugge, die

keure, 2000, 298, nr. 763 en B. POELEMANS, ,,De nieuwe regeling van het ouderlijk gezag'', in

P. SENAEVE (ed.), Co-ouderschap en omgangsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 118,

nrs. 197-198.
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hoedanigheid dan die waarin hij gedagvaard werd, wat meteen de vernieti-

ging meebracht van het tweede bestreden arrest(1580).

In een zaak waar partijen `ouders' dagvaardden, maar zowel in hun inlei-

dende dagvaarding als in hun conclusies nalieten te specifieÈren in welke

hoedanigheid zij ageerden tegen de ouders in een geschil over goederen die

de ouders in naam van hun minderjarig kind hadden gekocht, werd de

vordering in eerste aanleg onontvankelijk verklaard. Het hoger beroep werd

zowel tegen de ouders als tegen het kind gericht. Het Hof van Beroep te Luik

verklaarde het hoger beroep gericht tegen de ouders onontvankelijk, aange-

zien hun zoon meerderjarig was geworden. Ook t.a.v. het kind werd het hoger

beroep onontvankelijk verklaard, omdat dit, op wettige wijze vertegenwoor-

digd, niet in de zaak was in eerste aanleg(1581).

Tengevolge van een verkeersongeval werd een vordering gericht tegen de

ouders van een minderjarig kind, in hun hoedanigheid van wettelijke verte-

genwoordigers van het kind eÂn in persoonlijke naam, die leidde tot de

veroordeling van de ouders. Voordat het vonnis werd uitgesproken, werd

de minderjarige meerderjarig. Toen de ouders hoger beroep instelden, was

het Hof van Beroep te Luik van oordeel dat zij hun kind niet meer konden

vertegenwoordigen(1582).

B. WETTELIJK GENOT

534. De ouders kunnen de vruchten genieten van de goederen van hun

kinderen tot aan hun meerderjarigheid of hun ontvoogding. Het genot wordt

gekoppeld aan de uitoefening van het beheer: het behoort toe, hetzij aan de

beide ouders samen, hetzij aan de ouder die exclusief belast is met het beheer

van de goederen van het kind (artikel 384 B.W.).

Een meerderjarig geworden kind stelde een vordering in tegen zijn vader tot

terugbetaling van sommen die door deze laatste waren opgenomen van een

spaarboekje dat hij opende toen het kind twaalf jaar was. Ongeveer een

maand voÂoÂr de achttiende verjaardag van het kind nam de vader de interesten

op; voor de rechtbank riep hij zijn recht van wettelijk genot in. De Rechtbank

van Eerste Aanleg te Brussel besliste dat de ouders wel het recht van beheer,

maar geen wettelijk vruchtgenot hebben wanneer gelden op naam van een

minderjarige zijn geplaatst bij een erkende spaarkas of bank. Wanneer de

ouders dit geld of de interesten ervan gebruiken, dan moeten zij er reken-

schap van kunnen geven. De rechtbank oordeelde dat dit geld of zijn

opbrengst alleen mag worden gebruikt wanneer het is aangewend in het

voordeel van het kind met uitsluiting van de kosten van opvoeding, opleiding

en levensonderhoud, die in ieder geval op de ouders rusten. De bewering van

de vader dat hij de opgenomen gelden gebruikte voor de plaatsingskosten van

(1580) Cass. 26 oktober 1995, Arr. Cass. 1995, 915; Pas. 1995, I, 947; R.W. 1996-97, 158.

(1581) Luik 24 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 652.

(1582) Luik 22 april 1997, J.L.M.B. 1998, 224; aangezien de partijen m.b.t. dit punt niet

geconcludeerd hadden, beval het Hof de heropening van de debatten.
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zijn zoon in een tehuis en voor diverse gebruiksvoorwerpen werd onvol-

doende gestaafd, zodat de rechtbank de vordering van de zoon tot terugbeta-

ling gegrond verklaarde(1583).

IV. Procedure

Hierna worden diverse procedurele aspecten van vorderingen m.b.t. het

gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de minderjarige

behandeld, ingedeeld naargelang de bevoegde rechterlijke instantie de jeugd-

rechtbank (A), de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (B) of de

vrederechter (C) is. De wijze waarop de minderjarige in deze procedures kan/

moet worden gehoord komt tegelijk aan bod(1584). Tenslotte wordt aandacht

besteed aan de recente wetgeving i.v.m. de proceduregebonden bemiddeling

(D).

A. DE JEUGDRECHTBANK

1. Algemeen

535. In alle gevallen, en onverminderd de bevoegdheid van de voorzitter van

de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding overeenkomstig

artikel 1280 Ger. W.(1585) kan de jeugdrechtbank in het belang van het kind,

op verzoek van beide ouders of eÂeÂn van hen, dan wel van de procureur des

Konings alle beschikkingen m.b.t. het ouderlijk gezag wijzigen of opleggen

(artikel 387bis B.W.).

Meestal zal het gaan om geschillen waarin de betrokken minderjarigen

jonger zijn dan achttien jaar, maar de jeugdrechtbank is eveneens bevoegd

om te beslissen over geschillen m.b.t. het ouderlijk gezag en het verblijf van

personen met het statuut van verlengde minderjarigheid(1586).

Uit de rechtspraak blijkt dat er ouders zijn die hun recht om zich in het belang

van het kind tot de jeugdrechtbank te wenden misbruiken wanneer zij zich

niet kunnen neerleggen bij een eerder gewezen beslissing, b.v. van de

voorzitter in kort geding. Een dergelijke beschikking werkt door na de

echtscheiding, maar heeft slechts gezag van gewijsde rebus sic stantibus,

m.a.w. zolang er geen gewijzigde omstandigheden zijn. Een Antwerpse

Jeugdrechter merkte Ð in een geding waar de vader een wijziging van het

regime van gezagsuitoefening vorderde Ð op dat er in procedures m.b.t. het

ouderlijk gezag een constante rechtspraak en rechtsleer bestaat die aanvaar-

(1583) Rb. Brussel 25 april 1995, Pas. 1995, III, 9.

(1584) Zie voor uitgebreide analyses i.v.m. het horen van kinderen: B. POELEMANS, ,,Het

hoorrecht van minderjarigen'', in P. SENAEVE en W. PINTENS (ed.), De hervorming van de

echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu,

1997, 55-123, nrs. 56-200 en J.-L. RENCHON, ,,ReÂflexions aÁ propos de quelques confusions

relatives aÁ l'audition de l'enfant en justice'', Rev. dr. U.L.B. 1996, 109-167.

(1585) Zie infra, nr. 543.

(1586) Jeugdrb. Brussel 28 april 1998, Div. Act. 1999, 28, noot A.-Ch. VAN GYSEL.
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den dat de gewijzigde omstandigheden uitzonderlijk, ernstig en bijzonder

moeten zijn en dat m.a.w. de stabiliteit in het opvoedingsproces als de

hoogste prioriteit wordt aangevoerd. De rechter oordeelde in casu dat de

vader geen enkel nieuw feit aanvoerde. Op zijn verzoek om een maatschap-

pelijk onderzoek te bevelen werd niet ingegaan, omdat een dergelijk onder-

zoek niet tot doel heeft de partijen nieuwe argumenten aan te reiken. De

tegeneis van de moeder wegens tergend en roekeloos geding werd gegrond

verklaard en de schadevergoeding die de vader moest betalen werd ex aequo

et bono begroot op 25.000 BEF (t 619,73), o.g.v. de overwegingen dat

misbruik van procesrecht betrekking kan hebben op het feit van te proce-

deren wanneer men niet de intentie heeft om over een passende, rechtvaar-

dige en uitvoerbare titel te kunnen beschikken en dat de verzoeker al aan zijn

zevende procedure toe was die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken had

met de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag(1587).

Vorderingen m.b.t. het gezag over de persoon en het beheer over de goederen

Ð met uitzondering van de ontzetting uit het ouderlijk gezag Ð betreffen

aangelegenheden bedoeld in titel II, hoofdstuk II van de Jeugdbeschermings-

wet en worden ingeleid d.m.v. een verzoekschrift dat door de verzoeker moet

worden ondertekend. De vordering van het openbaar ministerie wordt bij

dagvaarding ingeleid (artikel 45.1 Jeugdbeschermingswet).

De Jeugdrechtbank te Brussel verklaarde de vordering van de grootouders tot

het bekomen van een recht op persoonlijk contact o.g.v. artikel 375bis B.W.

onontvankelijk, omdat ze bij dagvaarding werd ingesteld en niet Ð zoals

gebruikelijk Ð bij verzoekschrift. Zoals de annotator terecht opmerkt, moet

dit vonnis worden bekritiseerd: qui peut le plus, peut le moins(1588), met

dien verstande dat de hogere dagvaardingskosten ten laste van de eiser

vallen.

Een beslissing van de jeugdrechtbank genomen voÂoÂr de start van de echt-

scheidingsprocedure blijft na de echtscheiding doorwerken; de jeugdrecht-

bank kan na de echtscheiding steeds anders beslissen in het belang van het

kind.

Na de echtscheiding door onderlinge toestemming kunnen de bepalingen uit

de familierechtelijke overeenkomst i.v.m. het gezag over de persoon, het

beheer van de goederen van de kinderen en het recht op persoonlijk contact

herzien worden door de jeugdrechtbank wanneer nieuwe omstandigheden

buiten de wil van partijen hun toestand of die van hun kinderen ingrijpend

wijzigen (artikel 1288 tweede lid Ger. W.). Het Hof van Beroep te Gent

oordeelde daarentegen dat een overeenkomst inzake echtscheiding door

onderlinge toestemming Ð voor wat het ouderlijk gezag en het omgangs-

recht betreft Ð te allen tijde wijzigbaar is in het bewezen belang van het

kind, aangezien dit belang de finaliteit is van het ouderlijk gezag en het recht

(1587) Jeugdrb. Antwerpen 1 maart 2000, A.J.T. 2000-2001, 87.

(1588) Jeugdrb. Brussel 28 januari 1997, J.T. 1997, 237, noot J.-F. VAN DROOGHENBROECK.
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op persoonlijk contact. Het Hof oordeelde dat kinderen rechtssubjecten en

geen rechtsobjecten zijn, en daarom als derden in de familierechtelijke

overeenkomst kunnen worden beschouwd; die overeenkomst kan en mag

hen ingevolge artikel 1165 B.W. dan ook geen nadeel toebrengen(1589).

2. Hoorplicht Ð hoormogelijkheid

a . Hoo r p l i c h t

536. Wordt een geschil inzake ouderlijk gezag en/of omgangsrecht voor de

jeugdrechtbank gebracht, dan bestaat er een oproepings- en hoorplicht i.v.m.

minderjarigen die twaalf jaar of ouder zijn. De jeugdrechtbank is verplicht

een minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt op te roepen en

hem te horen in geschillen tussen personen aan wie het ouderlijk gezag over

de betrokkene is toevertrouwd, wanneer punten worden behandeld die be-

trekking hebben op het gezag over zijn persoon, het beheer van zijn goederen

en de uitoefening van het `bezoekrecht'(1590).

Zo besliste het Hof van Beroep te Gent dat een minderjarige van dertien jaar

overeenkomstig artikel 56bis Jeugdbeschermingswet moest worden gehoord

door de jeugdrechter i.v.m. een vordering tot afschaffing van een omgangs-

recht van de vader(1591).

Hoewel men louter tekstueel zou kunnen beweren dat artikel 56bis Jeugd-

beschermingswet niet van toepassing is op procedures waarin andere per-

sonen dan ouders een recht op persoonlijk contact vorderen, moet o.g.v. de

ratio legis worden aangenomen dat deze bepaling ook moet worden toe-

gepast inzake vorderingen o.g.v. artikel 375bis B.W. Het Hof van Beroep te

Gent bevestigde deze stelling, o.m. o.g.v. de overweging dat artikel 56bis

Jeugdbeschermingswet de uitvoering is van artikel 12 I.V.R.K., waar ge-

sproken wordt over ,,alle aangelegenheden die het kind betreffen''(1592).

De plicht van de jeugdrechtbank om de minderjarige van twaalf jaar of ouder

op te roepen teneinde te worden gehoord moet steeds worden nageleefd.

Zelfs in het geval van een zwaar gehandicapt kind kan de jeugdrechtbank er

geen uitzondering op maken. Een Gentse Jeugdrechter besliste zich naar een

instelling voor mindervaliden te begeven waar het meisje verbleef en haar te

(1589) Gent 17 november 1997, T.W.V.R. 1998, 66.

(1590) Artikel 56bis Jeugdbeschermingswet, gecreeÈerd door de Wet van 2 februari 1994 tot

wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, B.S. 17 september

1994, in werking getreden op 27 september 1994; deze terminologie werd Ð helaas Ð niet

aangepast door de Wet van 13 april 1995.

(1591) Gent (Jk.) 19 juni 1995, R.W. 1995-96, 1356; J. dr. jeun. 1996, 383; het Hof achtte het

ook passend dat het jongste kind van tien jaar de gelegenheid kreeg zijn persoonlijke gevoelens

te uiten in de problematiek waarover uitspraak diende te worden gedaan.

(1592) Zie Gent (15
e
kamer) nr. 1996/JR/99, 5 januari 1998, onuitg.; in dezelfde zin: Gent (Jk.)

31 oktober 1994, P&B 1995, 21; beide arresten werden gewezen inzake een geschil tussen

ouders en grootouders omtrent de uitoefening van een omgangsrecht door deze laatsten.
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horen in een geschil omtrent het bewaringsrecht, geassisteerd door een

deskundig persoon(1593).

b . Hoo rmoge l i j k h e i d

537. Voor minderjarigen die jonger zijn dan twaalf jaar bestaat een hoor-

mogelijkheid. Zij kunnen worden gehoord indien de jeugdrechtbank dat

aangewezen acht. Deze mogelijkheid ligt vervat in artikel 51 Jeugdbescher-

mingswet, dat ook van toepassing is in burgerrechtelijke zaken; deze laatste

bepaling bevat echter duidelijk geen verplichting voor de jeugdrechtbank om

een minderjarige die jonger is dan twaalf jaar te horen.

De jeugdrechtbank zou ook in geschillen omtrent ouderlijk gezag en om-

gangsrecht kunnen teruggrijpen naar het gemeenrechtelijk hoorrecht, be-

paald in artikel 931 derde tot zevende lid Ger.W., aangezien, behoudens

afwijking in de Jeugdbeschermingswet, de wetsbepalingen inzake burger-

lijke rechtspleging in deze materie gelden (artikel 62 Jeugdbeschermings-

wet).

Zo ging het Hof van Beroep te Antwerpen in op de wens die een

negenjarig meisje via haar moeder had geuit om gehoord te worden in een

geschil aangaande het omgangsrecht van haar vader, na te hebben vastgesteld

dat het kind in staat was zich behoorlijk uit te drukken(1594).

Vaak houdt de rechter rekening met de wensen van kinderen aangaande hun

verblijf(1595). Anderzijds zijn er ook rechterlijke uitspraken terug te vinden

waaruit blijkt dat de rechter het niet opportuun achtte kinderen jonger dan

twaalf jaar te horen. Soms werd niet ingegaan op de wens van het kind m.b.t.

de huisvesting, omdat er sporen waren van manipulatie door de ouders. Zo

verwierp de Jeugdrechtbank te Nijvel in een tussenvonnis het voorstel van de

vader om zijn negenjarige dochter direct te horen in een geschil aangaande

het verblijf nu de moeder naar NormandieÈ was verhuisd, o.m. o.g.v. de

overweging dat zo'n jong meisje niet gevraagd mocht worden te `kiezen'

tussen haar ouders; een maatschappelijk onderzoek werd bevolen(1596). In

deze zaak had het kind duidelijk de wens uitgedrukt om bij de vader in BelgieÈ

te leven, maar preciseerde de aangestelde maatschappelijk assistente in haar

verslag dat de vraag van het kind moest gekaderd worden in een verleidings-

dynamiek van de vader; de rechtbank liet mede daarom het hoofdverblijf van

het kind bij de moeder en breidde het zeer beperkte verblijf bij de vader uit

tot een minutieus gespecifieerde weekend- en vakantieregeling(1597).

(1593) Jeugdrb. Gent 14 december 1994, E.J. 1995, 92, noot A. WYLLEMAN; Div. Act. 1997,

67.

(1594) Antwerpen (Jk.) 15 juni 1995, R.W. 1995-96, 1356; J. dr. jeun. 1996, afl. 158, 383, noot

J. JACQMAIN.

(1595) Zie supra, nr. 497.

(1596) Jeugdrb. Nijvel 18 juli 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 469.

(1597) Jeugdrb. Nijvel 23 september 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, (469) 473.
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3. Vrijwillige tussenkomst

538. Het Hof van Beroep te Brussel verklaarde in een betreurenswaardig

arrest de vrijwillige tussenkomst van personen bij wie een minderjarige

overeenkomstig artikel 37 § 2, 3
o
Jeugdbeschermingswet werd geplaatst

onontvankelijk in een geding waarbij de grootouders een omgangsrecht

vorderden tegen de zin van de moeder die het gezag over de persoon van

het kind uitoefende. Als motivering werd aangehaald dat de personen bij wie

het kind geplaatst werd niet de vereiste hoedanigheid hebben en bijgevolg

geen wettig belang kunnen laten gelden in de zin van artikel 17 Ger. W. om

tussen te komen in dit burgerlijk geding(1598).

Lectuur van de artikelen 46 en 62 Jeugdbeschermingswet doet vermoeden

dat opvangouders niet vrijwillig kunnen tussenkomen voor de jeugdrecht-

bank wanneer de zaak op basis van artikel 36, 2
o
Jeugdbeschermingswet

aanhangig is gemaakt, nl. wanneer het gaat om vorderingen van het openbaar

ministerie betreffende minderjarigen wier gezondheid, veiligheid of zede-

lijkheid gevaar loopt, hetzij wegens het milieu waarin zij leven, hetzij

wegens hun bezigheden, of wanneer de omstandigheden waarin zij worden

opgevoed, gevaar opleveren door het gedrag van degenen die hen onder hun

bewaring hebben. Deze onmogelijkheid tot vrijwillige tussenkomst van de

opvangouders heeft aanleiding gegeven tot twee prejudicieÈle vragen aan het

Arbitragehof.

In een eerste zaak had de procureur des Konings de ouders gedagvaard om te

verschijnen voor de jeugdrechtbank teneinde die rechtbank t.a.v. het kind een

maatregel te doen bevelen in de zin van artikel 38 § 3 eerste lid van het

Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening

aan de jeugd. De jeugdrechtbank diende zich uit te spreken over het verzoek

tot vrijwillige tussenkomst van de opvangouders en stelde dienaangaande

een prejudicieÈle vraag aan het Arbitragehof.

In een arrest van 12 juli 1996 oordeelde het Arbitragehof dat artikel 62

Jeugdbeschermingswet, zoals geõÈnterpreteerd door de verwijzende rechter Ð

nl. in de zin dat deze bepaling niet toestaat dat de opvangouders voor de

jeugdrechtbank partij zijn, hetzij ambtshalve, hetzij door vrijwillige tussen-

komst, in een procedure o.g.v. artikel 38 van het voormelde decreet Ð de

artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het die vrijwillige

tussenkomst van de opvangouders niet toestaat in een dergelijke procedure.

Het Hof wees zelf op een andere interpretatie, waarin de geviseerde bepaling

de opvangouders niet noodzakelijk elke mogelijkheid ontneemt om in de

zaak te worden opgeroepen. In de interpretatie die het Hof geeft aan artikel

62 juncto artikel 63ter derde lid Jeugdbeschermingswet moeten de opvang-

ouders op straffe van nietigheid hetzij gedagvaard, hetzij gewaarschuwd

worden: in het eerste geval zijn ze partij in de zaak, in het tweede geval

kunnen ze vrijwillig verschijnen. In die laatste Ð eigen Ð interpretatie

(1598) Brussel 29 april 1994, Pas. 1993, II, 87.
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besliste het Hof dat artikel 62 Jeugdbeschermingswet geen verschil in be-

handeling tussen de oorspronkelijke ouders en de opvangouders impliceert,

met als gevolg dat er ook geen sprake kon zijn van een schending van de

Grondwet(1599).

In een tweede zaak stelden de moeder en het openbaar ministerie hoger

beroep in tegen de beslissing van de jeugdrechter om de moeder niet toe te

staan opnieuw contact te hebben met haar dochter die aan een opvanggezin

werd toevertrouwd. De opvangouders dienden een verzoekschrift tot vrij-

willige tussenkomst in, waarop de verwijzende rechter een soortgelijke

prejudicieÈle vraag stelde, waarin echter ook de vermeende ongrondwettig-

heid van artikel 46 Jeugdbeschermingswet werd aangehaald.

In het daaropvolgend arrest van 3 december 1998 bracht het Arbitragehof

meer duidelijkheid en oordeelde het dat de artikelen 46 en 62 Jeugdbescher-

mingwet niet toestaan dat de opvangouders partij zijn, hetzij ambtshalve,

hetzij op vrijwillige tussenkomst voor de jeugdrechtbank waarbij de zaak op

basis van artikel 36, 2
o
Jeugdbeschermingswet aanhangig is gemaakt. Ener-

zijds bedoelt artikel 46 Jeugdbeschermingswet enkel de ouders, voogden,

personen die de minderjarige onder hun bewaring hebben en de minderjarige

zelf als adressaten van de dagvaarding of de waarschuwing die uitgaat van

het openbaar ministerie; uit de parlementaire voorbereiding van die bepaling

volgt dat de term `bewaring' dient te worden begrepen als de juridische

bewaring die voortvloeit uit een gerechtelijke beslissing. Anderzijds staat

artikel 62 Jeugdbeschermingswet, in samenhang gelezen met artikel 182 Sv.,

behoudens afwijking, de vrijwillige tussenkomst van de opvangouders niet

toe. Het Hof hernam de visie die het al in zijn arrest van 12 juli 1996

verkondigde en stelde dat volgens artikel 22 van de Grondwet, gelezen in

samenhang met artikel 8 E.V.R.M., eenieder recht heeft op eerbiediging van

zijn priveÂ-leven en zijn gezinsleven. Die bepalingen waarborgen het genot

van dat recht zowel aan de ouders als aan de kinderen. Zij worden ook

toegepast op de betrekkingen tussen een kind en zijn opvangouders. Het recht

op de eerbiediging van het priveÂ-leven en het gezinsleven houdt volgens het

Hof voor ieder van de betrokken personen het recht in om te kunnen tussen-

komen in een gerechtelijke procedure die gevolgen kan hebben voor zijn

gezinsleven. Dat recht op tussenkomst maakt overigens deel uit van de

jurisdictionele waarborgen die aan alle burgers worden toegekend en uit-

drukkelijk zijn bevestigd bij artikel 6 E.V.R.M., wanneer een betwisting

betrekking heeft op een burgerlijk recht zoals het recht op het gezinsleven.

Dat recht op tussenkomst kan aan de opvangouders niet worden ontzegd dan

om een van de redenen waarin artikel 8.2 E.V.R.M. voorziet. Het Hof zag

niet in welke verantwoording zou kunnen worden aangevoerd om op een

algemene manier en a priori aan de opvangouders het recht te ontzeggen om

tussen te komen in een procedure zoals die welke is bedoeld in artikel 36, 2
o

Jeugdbeschermingswet. Het Arbitragehof oordeelde dan ook dat de artikelen

(1599) Arbitragehof nr. 47/96, 12 juli 1996, B.S. 14 augustus 1996, 21560.
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46 en 62 Jeugdbeschermingswet het grondwettelijk gelijkheids- en non-

discriminatiebeginsel schenden in zoverre de opvangouders niet in de zaak

worden opgeroepen en hun tussenkomst niet is toegestaan in procedures

bedoeld in artikel 36, 2
o
Jeugdbeschermingswet(1600).

Er moet worden opgemerkt dat artikel 36, 2
o
Jeugdbeschermingswet voor de

Vlaamse Gemeenschap met ingang van 27 september 1994 werd opgehe-

ven(1601).

4. Vertrekpunt van de termijn voor hoger beroep en onmogelijkheid tot verzet

539. Tot voÂoÂr enkele jaren was het zo dat hoger beroep tegen een vonnis van

de jeugdrechtbank volgens artikel 58 tweede lid Jeugdbeschermingswet

moest worden ingesteld binnen de maand na de uitspraak, en niet Ð zoals

in het gemeen recht Ð binnen eÂeÂn maand na de betekening van het vonnis.

Het Hof van Cassatie zag nauwlettend toe op de strikte toepassing van deze

bepaling. Illustratief in dit verband zijn twee arresten die gewezen werden

nadat grootouders hoger beroep hadden ingesteld tegen een vonnis van de

jeugdrechtbank inzake hun bezoekrecht.

In een eerste zaak had het hof van beroep in het bestreden arrest het hoger

beroep van de grootouders onontvankelijk verklaard omdat het een maand en

eÂeÂn dag na de uitspraak van het vonnis in eerste aanleg was ingesteld. In

cassatie betwistte de eiser dat artikel 58 tweede lid Jeugdbeschermingswet in

casu van toepassing was. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het autonome

bezoekrecht van de grootouders weliswaar het recht van bewaring van de

ouders aantast, maar dat de jeugdrechtbank door dit bezoekrecht toe te

kennen een beslissing heeft gewezen in eÂeÂn van de in titel II, hoofdstuk II

van de Jeugdbeschermingswet bedoelde aangelegenheden, zodat het hoger

beroep ingevolge artikel 58 tweede lid Jeugdbeschermingswet moest worden

ingesteld binnen een maand na de uitspraak(1602).

In een tweede zaak had een advocaat nagelaten hoger beroep in te stellen

binnen de maand na de uitspraak en riepen de partijen Ð grootouders die een

bezoekrecht vorderden Ð bijgestaan door een andere advocaat, overmacht

in, afgeleid uit de beroepsfout begaan door hun vorige raadsman. Het Hof

van Beroep te Antwerpen gaf hen gelijk. Daarop stelde het openbaar minis-

terie een voorziening in cassatie in, in het belang van de wet, gebaseerd op de

notie van vertegenwoordiging, inherent aan het mandaat van de advocaat,

waaruit volgt dat fouten of nalatigheden van de gemandateerde de manda-

taris binden. Het Hof van Cassatie herinnerde aan het principe dat overmacht

enkel kan voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die niet

(1600) Arbitragehof nr. 122/98, 3 december 1998, B.S. 20 januari 1999, 1632; J. dr. jeun.

1999, afl. 18, 57, noot T. MOREAU.

(1601) Zie artikel 22, 2
o
Decr. Vl. R. 28 maart 1990, B.S. 7 april 1990 juncto artikel 1, 1

o

B. Vl. Reg. 20 juli 1994, B.S. 17 september 1994.

(1602) Cass. 18 februari 1993, Arr. Cass. 1993, 210; Pas. 1993, I, 195; R.W. 1993-94, 157;

J.L.M.B. 1993, 1453, noot C. PANIER.
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kon worden voorzien noch vermeden; het Hof kwam tot de conclusie dat het

middel gegrond was en verbrak het bestreden arrest(1603).

540. In de besproken periode is het vertrekpunt van de termijn voor hoger

beroep tegen de vonnissen van de jeugdrechtbank het voorwerp geweest van

drie prejudicieÈle vragen aan het Arbitragehof, alledrie gesteld door het Hof

van Beroep te Gent.

In 1996 vroeg dit Hof Ð nadat een omgangsrecht in eerste aanleg was

herschikt en meer dan een maand na de uitspraak hoger beroep tegen deze

beslissing werd ingesteld Ð of artikel 58 tweede lid Jeugdbeschermingswet

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt ,,voor zover die bepaling

in de daarin bepaalde materies de termijn van hoger beroep doet lopen van na

de uitspraak en niet te rekenen vanaf de betekening van het vonnis''.

Enkele maanden later vroeg de Jeugdrechtbank te LuikÐ nadat in een eerder

verstekvonnis uitspraak was gedaan over de exclusieve uitoefening van het

het ouderlijk gezag Ð of ditzelfde artikel het grondwettelijk gelijkheids- en

non-discriminatiebeginsel niet schendt ,,doordat het een procedureel onder-

scheid instelt tussen de gehuwde ouders van minderjarige kinderen, ener-

zijds, en de ongehuwde ouders van minderjarige kinderen, anderzijds, alsook

tussen de ouders van minderjarige kinderen naargelang die ouders nog steeds

gehuwd dan wel uit de echt gescheiden zijn, aangezien het preciseert dat de

vonnissen gewezen door de jeugdrechtbank in de aangelegenheden bedoeld

in de titel `Gerechtelijke bescherming', `Burgerrechtelijke bepalingen be-

treffende de minderjarigen' niet vatbaar zijn voor verzet'', terwijl na een

verstekvonnis in gelijksoortige betwistingen voor de vrederechter o.g.v.

artikel 223 B.W. Ð tijdens het huwelijk Ð en voor de voorzitter van de

rechtbank van eerste aanleg in kort geding o.g.v. artikel 1280 Ger. W. Ð

tijdens de echtscheidingsprocedure Ð verzet wel mogelijk is.

Het Arbitragehof behandelde beide prejudicieÈle vragen in eÂeÂn arrest en merkt

op dat het op die punten afwijkende karakter van de rechtspleging voor de

jeugdgerechten volgens de parlementaire voorbereiding van de Jeugdbe-

schermingswet verantwoord wordt door de wil van de wetgever om die

rechtspleging zo soepel mogelijk te maken. Die afwijkingen hebben o.m.

tot doel de rechtbank in staat te stellen rechtstreeks en persoonlijk contact op

te nemen met de partijen. De bekommernis de rechtspleging te vereenvou-

digen stond ook voorop bij de bepaling van de termijn van het hoger beroep

en bij het uitsluiten van het verzet.

M.b.t. de onmogelijkheid tot verzetmerkt het Hof op dat de juridische context

waarbinnen de maatregelen genomen worden verschillend is naargelang de

rechterlijke instantie: terwijl de vrederechter of de voorzitter in kort geding

enkel bevoegd zijn in het kader van echtelijke moeilijkheden of tijdens een

procedure van echtscheiding of scheiding van tafel en bed, waarbij jegens het

(1603) Cass. 15 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 613; Pas. 1995, I, 635; R.W. 1995-96, 754.
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kind incidenteel maatregelen worden genomen, doet de jeugdrechter uit-

spraak over vragen waarvan de wet oordeelt dat zij hoofdzakelijk het belang

van het kind raken. Uit de artikelen 50 en 51 Jeugdbeschermingswet Ð die

respectievelijk mogelijk maken dat de jeugdrechtbank alle maatregelen treft

en onderzoek verricht dat nodig is om de persoonlijkheid van het betrokken

kind te kennen en, zodra een zaak aanhangig is gemaakt, de minderjarige, de

ouders of degenen die hem onder hun bewaring hebben, kan oproepen Ð

volgt volgens het Hof dat de rechtbank de middelen heeft om de partijen te

identificeren en alle nuttige informatie te krijgen, zelfs ingeval eÂeÂn der

partijen verstek zou laten gaan. Het ontzeggen van het gewoon rechtsmiddel

verzet wordt in de optiek van het Hof dus gecompenseerd door de ruime

bevoegdheden van oproeping en onderzoek die de Jeugdbeschermingswet

aan de jeugdrechter toekent.

M.b.t. het vertrekpunt van de beroepstermijn overwoog het Arbitragehof dat

de regel die de beroepstermijn doet lopen vanaf de datum van de uitspraak

van het vonnis, in samenhang met de regel die het verzet uitsluit, tot gevolg

kan hebben dat een partij die om een reden onafhankelijk van haar wil

verstek heeft laten gaan niet in staat is enig beroep in te stellen. De artikelen

770 en 792 Ger. W. bieden immers geen informatiewaarborg die gelijk-

waardig is met de betekening en evenmin met de kennisgeving. Het Hof

stelde dat die aantasting van de rechten van verdediging onevenredig is met

de door de wetgever nagestreefde doelstellingen en dat dit des te meer geldt

daar aan de bekommernis om opschortende maatregelen tegen te gaan en het

kind niet in wijzigende situaties te plaatsen naargelang het verloop van de

procedure wordt tegemoetgekomen door de mogelijkheid waarover de jeugd-

rechter beschikt om voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis te bevelen.

Het Arbitragehof besliste dat artikel 58 tweede lid Jeugdbeschermingswet de

artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt in zoverre die bepaling het

verzet uitsluit, maar wel in zoverre zij de beroepstermijn doet lopen vanaf de

datum van de uitspraak(1604).

In twee latere arresten na soortgelijke prejudicieÈle vragen van het Hof van

Beroep te Gent i.v.m. het vertrekpunt van de beroepstermijn kwam het Hof

tot diezelfde conclusie: artikel 58 tweede lid Jeugdbeschermingswet schendt

het grondwettelijk gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel in zoverre het

de beroepstermijn doet lopen vanaf de datum van de uitspraak, ook wanneer

die op tegenspraak is gewezen, en niet vanaf de betekening of de kennis-

geving(1605).

Na deze arresten moet worden aangenomen dat de beroepstermijn tegen

vonnissen van de jeugdrechtbank Ð net zoals in het gemeen recht Ð begint

(1604) Arbitragehof nr. 10/97, 5 maart 1997, B.S. 15 mei 1997, 11971; R.W. 1997-98, 298;

P&B 1997, 65, noot E. BREWAEYS; J. dr. jeun. 1997, afl. 167, noot d'AMAURY DE TERWANGNE;

Div. Act. 1998, 130, noot D. PIRE.

(1605) Arbitragehof nr. 72/98, 17 juni 1998, B.S. 29 augustus 1998, 28028 en Arbitragehof

nr. 89/98, 15 juli 1998, B.S. 4 september 1998, 28637.
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te lopen eÂeÂn maand na de betekening van het vonnis. De rechtspraak beves-

tigt die stelling. Zo oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de beroeps-

termijn voor de jeugdrechtbank in burgerlijke zaken begint te lopen vanaf de

betekening, overeenkomstig artikel 1051 Ger. W. Het Hof voegde er in een

obiter dictum nog aan toe dat het slechts in procedures op eenzijdig verzoek-

schrift is dat de beroepstermijn begint te lopen vanaf de kennisgeving (zie

artikel 1031 Ger. W.)(1606).

Wat in het materieel familierecht nog niet is voorgekomen, blijkt in de

context van het familieprocesrecht wel mogelijk: na de vaststelling van de

vermelde ongrondwettigheid door het Arbitragehof is de wetgever opgetre-

den en werden de woorden ,,binnen een maand na de uitspraak'' uit artikel 58

tweede lid Jeugdbeschermingswet geschrapt(1607).

De niet ongrondwettig bevonden onmogelijkheid tot verzet geldt niet alleen

voor verstekvonnissen die in eerste aanleg door de jeugdrechtbank worden

gewezen, maar ook voor arresten die in hoger beroep op verstek worden

gewezen door de jeugdkamer van het hof van beroep. Ook al bepaalt artikel

58 tweede lid Jeugdbeschermingswet enkel dat `vonnissen' gewezen in de

genoemde materies niet vatbaar zijn voor verzet, de ratio legis impliceert dat

deze bepaling ook op het niveau van de hoven van beroep toepasselijk

is(1608).

541. In 1998 werd aan het Arbitragehof een prejudicieÈle vraag gesteld i.v.m.

artikel 37 van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991

inzake hulpverlening aan de jeugd. Nadat een tienjarig kind dat in een

medisch-pedagogisch instituut verbleef elk telefonisch contact met zijn

vader werd ontzegd ingevolge een beslissing van de directeur bij de hulp-

verlening aan de jeugd stelde zijn advocaat een beroep in tegen die beslis-

sing. Alvorens over de ontvankelijkheid van dat beroep uitspraak te doen

vroeg de Jeugdrechtbank te Luik of deze bepaling de artikelen 10 en 11 van

de Grondwet en artikel 12 I.V.R.K. niet schendt doordat enkel de minder-

jarigen van meer dan veertien jaar voor de jeugdrechtbank een betwisting

kunnen indienen betreffende de toestemming in, de weigering van of de

nadere regels voor de toepassing van een individuele hulpverlenende maat-

regel en op die manier een verschil in behandeling invoert onder de minder-

jarige kinderen naargelang zij meer of minder dan veertien jaar oud zijn.

Het Arbitragehof erkende dat er een verschil in behandeling bestaat: de

minderjarige die veertien jaar is kan het beroep zelf instellen, voor degene

die minder dan veertien jaar is kan het beroep enkel worden ingesteld door de

personen die over hem het ouderlijk gezag uitoefenen of hem in rechte of in

(1606) Gent (15
e
kamer) nr. 1996/JR/84, 9 februari 1998, onuitg.

(1607) Zie artikel 2 van de Wet van 18 mei 1998 tot wijziging van artikel 58, tweede lid, van

de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, B.S. 15 juli 1998, in werking

getreden op 25 juli 1998.

(1608) Bergen (Jk.) 27 januari 1997, Div. Act. 1998, 134.
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feite onder hun bewaring hebben. Na een analyse van de wil van de

decreetgever was het Hof van mening dat het niet onredelijk is om enerzijds

te vermoeden dat deze in artikel 37 vermelde personen in de meeste gevallen

het best kunnen oordelen of het in het belang van het kind is dat een beroep

wordt ingesteld en anderzijds te willen voorkomen dat de jeugdrechtbank

overbelast wordt. Het Hof oordeelde dat artikel 37 evenwel niet voldoende is

om in alle gevallen de bescherming van de belangen van de minderjarige

jonger dan veertien jaar te verzekeren. De erin aangewezen personen om hem

te vertegenwoordigen kunnen ervan afzien de zaak voor de rechtbank te

brengen, m.n. omdat zij een belang hebben dat strijdig is met dat van de

minderjarige. In dat geval zullen beslissingen die strijdig zijn met het belang

van het kind zonder jurisdictionele controle blijven. Door andere personen

niet toe te staan in het belang van het kind een zaak voor de rechtbank te

brengen, beperkt artikel 37 volgens het Hof op een onevenredige manier de

rechten van de minderjarige jonger dan veertien jaar. In zoverre schendt het

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Het Arbitragehof besliste dan ook dat artikel 37 Decr. Fr. Gem. 4 maart 1991

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt doordat het aan de

minderjarige van minder dan veertien jaar niet toestaat zelf het beroep waarin

het voorziet in te stellen, maar dat het gelijkheids- en non-discriminatiebe-

ginsel wel geschonden wordt doordat het voor de minderjarige van minder

dan veertien jaar in geen geval toestaat dat het beroep wordt ingediend door

een andere persoon dan die welke dat artikel aanwijst(1609).

B. DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG

1. Bevoegdheid

a . I n s po ed e i s e nd e g ev a l l e n

542. Wanneer het spoedeisend karakter van de vordering wordt bewezen

kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in kort geding bij

voorraad uitspraak doen over geschillen inzake ouderlijk gezag en omgangs-

recht (artikel 584 eerste lid Ger. W.).

Zelfs wanneer de jeugdrechtbank gevat is in een geschil m.b.t. de modali-

teiten van het verblijf, is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg,

zetelend in kort geding o.g.v. artikel 584 eerste lid Ger. W. bevoegd om zich

uit te spreken over voorlopige maatregelen. Het spoedeisend karakter is

bewezen van zodra de vrees voor een nadeel van een zekere ernst, zelfs voor

ernstige ongemakken, een onmiddellijke beslissing wenselijk maakt. Zo was

dit het geval in een zaak waar de vader Ð die het ouderlijk gezag exclusief

uitoefendeÐ opwierp dat de kinderen in gevaar waren wanneer ze verbleven

(1609) Arbitragehof nr. 31/98, 18 maart 1998, B.S. 10 juni 1998, 18849; J.L.M.B. 1998, 752,

noot J. MOENS; J. dr. jeun. 1998, afl. 176, 29, noot T. MOREAU en K. GROSJEAN.
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bij hun moeder die psychiatrische problemen had en een zelfmoordpoging

had ondernomen(1610).

b . I n he t kade r van een e ch t s che i d i ng o . g . v . bepaa l de f e i t en

543. Na de inleiding van een echtscheidingsprocedure (of een procedure tot

scheiding van tafel en bed) o.g.v. bepaalde feiten is niet de jeugdrechtbank

maar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of de rechter die het

ambt van voorzitter waarneemt, rechtsprekend in kort geding, bevoegd om

kennis te nemen van vorderingen tot voorlopige maatregelen inzake ouder-

lijk gezag en omgangsrecht (artikel 1280 eerste lid Ger. W.).

Sinds de Wet van 20 mei 1997(1611) kan een vordering tot voorlopige

maatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure op vijf manieren bij de

voorzitter aanhangig worden gemaakt: primo via een gecombineerde dag-

vaarding tot echtscheiding en voorlopige maatregelen met enkelvoudige

dagstelling voor de burgerlijke rechtbank, secundo via een gecombineerde

dagvaarding met tweevoudige dagstelling(1612), tertio via twee afzonder-

lijke dagvaardingsexploten, quarto via vrijwillige verschijning voor de voor-

zitter (artikel 1254 § 1 juncto artikel 706 eerste lid Ger.W.) en quinto Ð

indien nieuwe of wijzigende maatregelen worden gewenst na een eerdere

beschikking waarin voorlopige maatregelen werden bevolen Ð via neerleg-

ging van een conclusie ter griffie met verzoek de zaak binnen de vijftien

dagen opnieuw vast te stellen (artikel 1280 negende lid Ger. W.).

Tijdens de hele echtscheidingsprocedure blijft de zaak bij de voorzitter of de

rechter die het ambt van voorzitter waarneemt aanhangig (artikel 1280

achtste lid Ger. W.). Pas op het moment dat het huwelijk is ontbonden, nl.

op het ogenblik dat het echtscheidingsvonnis of -arrest in kracht van ge-

wijsde treedt (zie artikel 1278 eerste lid Ger. W.), wordt de jeugdrechtbank

opnieuw bevoegd (artikel 302 in fine B.W.).

De devolutieve werking van het hoger beroep vormt geen beletsel voor de

rechter in kort geding om zich, in het geval van uiterst dringende omstan-

digheden, o.g.v. artikel 584 eerste lid Ger. W. bevoegd te verklaren om

tijdens de echtscheidingsprocedure bepaalde voorlopige maatregelen te tref-

fen. Ondanks het feit dat hoger beroep werd ingesteld tegen een vorige

beschikking trof een kortgedingrechter te NeufchaÃteau voorlopige maatre-

gelen omtrent de organisatie van het verblijf van de kinderen tijdens de

schoolvakantie(1613).

De vraag of de rechtbank van eerste aanleg die uitspraak doet over de echt-

scheiding uitspraak kan doen aangaande het ouderlijk gezag en het om-

(1610) Bergen 20 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 371.

(1611) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de

procedures tot echtscheiding, B.S. 27 juni 1997, in werking getreden op 7 juli 1997.

(1612) Ook voor de kortgedingrechter, zie artikel 1254 § 2 derde lid Ger. W.

(1613) Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 25 maart 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 76.
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gangsrecht op bijkomende vordering van de ouders moet negatief worden
beantwoord.

Zo besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat de rechter ten
gronde na de wetswijzingen van 30 juni 1994 en 13 april 1995 niet meer de
bevoegdheid heeft zich over het lot van de kinderen uit te spreken, ook al
doet hij uitspraak over een vordering tot echtscheiding o.g.v. feitelijke
scheiding, behoudens de bekrachtiging van de overeenstemming tussen de
partijen over de voorlopige maatregelen i.v.m. de kinderen die alleen op
de inleidingszitting kan worden geuit overeenkomstig artikel 1258 § 2
Ger. W.(1614).

De structuur van artikel 302 B.W. wijst erop dat indien partijen op de
inleidingszitting niet tot een overeenkomst zijn gekomen en geen van de
partijen de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg verzoekt voorlopige
maatregelen te bevelen (zie artikel 1258 § 2 vierde lid Ger. W.) Ð en de zaak
dus niet aanhangig is bij de voorzitter in kort geding (artikel 1280 Ger. W.)
Ð de jeugdrechtbank de enige bevoegde rechterlijke instantie is(1615).

Een eventuele overeenkomst tussen de ouders aangaande de voorlopige
maatregelen m.b.t. de persoon en de goederen van hun kinderen zal pas
bekrachtigd worden na een opportuniteitscontrole, ,,indien de rechter zulks
geraden acht'' (artikel 1258 § 2 tweede lid Ger. W.), na verplicht advies van
het openbaar ministerie (zie artikel 764 eerste lid, 1o Ger. W.). Deze be-
krachtigde overeenstemming geldt als een akkoordvonnis in de zin van
artikel 1043 Ger. W. (artikel 1258 § 2 derde lid Ger. W.).

c . I n h e t k ad e r v a n e en e ch t s c h e i d i n g doo r ond e r l i n g e t o e -
s t emm ing

544. De echtgenoten die door onderlinge toestemming uit de echt wensen te
scheiden zijn verplicht in hun familierechtelijke overeenkomst schriftelijk
het gezag over de persoon, het beheer van de goederen van de kinderen en het
recht op persoonlijk contact vast te leggen, zowel gedurende de proeftijd als
na de echtscheiding (artikel 1288 eerste lid, 2o Ger. W.).

De familierechtelijke overeenkomst is op dit punt niet onwijzigbaar; deze
bepalingen kunnen zowel tijdens de echtscheidingsprocedure als na de echt-
scheiding gewijzigd worden.

Een belangrijke innovatie Ð ingevoerd door de Wet van 30 juni 1994 Ð
bestaat erin dat de voorzitter de beschikkingen van de voorafgaande over-

eenkomsten die strijdig zijn met de belangen van de minderjarige kinderen

tijdens een bijkomende verschijning kan laten schrappen of wijzigen (artikel

(1614) Rb. Brussel 12 januari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 378, met een omstandig advies
van substituut procureur des Konings P. FRANCE.

(1615) Zie artikel 302 in fine B.W.: ,,onverminderd het bepaalde in artikel 387bis van dit
Wetboek''.
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1290 vijfde lid Ger. W.). Met deWet van 20 mei 1997 werd gespecifieerd dat
deze injunctiebevoegdheid bestaat zowel ingeval de voorzitter aan de echt-
genoten heeft voorgesteld om de beschikkingen die hem strijdig lijken met de
belangen van de kinderen te wijzigen (artikel 1290 tweede lid Ger. W.), als
ingeval de voorzitter ambtshalve beslist heeft de kinderen te horen (artikel
1290 derde lid Ger. W.). In beide gevallen dient de rechter een nieuwe datum
te bepalen voor een bijkomende verschijning van de echtgenoten (artikel
1290 vierde lid Ger. W.). De tweede verschijning van de echtgenoten vindt in
beginsel plaats binnen de maand nadat drie maanden verlopen zijn sinds de
eerste verschijning (artikel 1294 eerste lid Ger. W.). Deze termijn van drie
maanden tussen de eerste en de tweede verschijning wordt geschorst zolang
de rechtspleging m.b.t. het horen van het kind niet beeÈindigd is of de zonet
vermelde bijkomende verschijning niet heeft plaatsgevonden (artikel 1294
derde lid Ger. W.), wat concreet betekent dat de termijn van drie maanden in
elk geval pas begint te lopen vanaf de bijkomende verschijning.

Wanneer de echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure de bepalingen
uit hun familierechtelijke overeenkomst i.v.m. de uitoefening van het ouder-
lijk gezag en het recht op persoonlijk contact tijdens de echtscheidings-
procedure op gezamenlijk initiatief willen wijzigen onder de voorwaarden
zoals bepaald in artikel 1293 eerste lid Ger. W., geldt dezelfde injunctiebe-
voegdheid van de voorzitter als m.b.t. de oorspronkelijke overeenkomst
inzake de kinderen (artikel 1293 tweede tot vijfde lid Ger. W.).

In deze context moet nog worden vermeld dat de rechtbank van eerste aanleg
de overeenkomsten m.b.t. de minderjarige kinderen homologeert (artikel
1298 Ger. W.), met als gevolg dat ze een integrerend deel uitmaken van
het echtscheidingsvonnis en dat ze gezag van gewijsde enÐ voor zover ze al
niet door een notaris waren opgemaakt Ð ook uitvoerbare kracht krijgen.
Gelet op het gezag van gewijsde dat verbonden is aan gehomologeerde
overeenkomsten moet elke minnelijke wijziging inzake het ouderlijk gezag
en het recht op persoonlijk contact worden onderworpen aan de goedkeuring
van de jeugdrechtbank. Minnelijke afspraken die ingaan tegen een door de
rechter gehomologeerde overeenkomst zullen slechts gelden zolang ze de

facto worden nageleefd door de partijen; in geval van conflict vormen ze
enkel een gewoon beoordelingselement voor de rechter, maar deze is er
geenszins door gebonden. Van groot praktisch belang is de vaststelling dat,
ook al waren partijen minnelijk overeengekomen om van een bestaande
gehomologeerde overeenkomst inzake de gezagsuitoefening en het contact-
recht af te wijken, zij nog altijd strafrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden
o.g.v. de artikelen 431-432 Sw.

2. Hoormogelijkheid o.g.v. artikel 931 derde tot zevende lid Ger. W.

545. Wordt een geschil i.v.m. het ouderlijk gezag niet door de jeugdrecht-
bank beslecht, maar door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (of
door de vrederechter), dan bestaat er in geen enkel geval een hoorplicht, maar
speelt het gemeenrechtelijk hoorrecht. Inzake voorlopige maatregelen tijdens
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de echtscheidingsprocedure is dit voor de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg uitdrukkelijk bepaald in artikel 1280 tweede lid Ger. W., dat
verwijst naar artikel 931 derde tot zevende lid Ger. W.(1616).

De minderjarige die over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt kan
in elk geding dat hem betreft, op zijn verzoek, of bij beslissing van de
voorzitter, door die voorzitter worden gehoord of door een persoon die deze
aanwijst.

Er blijkt geen eenheid in de rechtspraak te bestaan aangaande het moment
waarop kinderen worden gehoord.

Ð Zo oordeelde een kortgedingrechter te Brussel dat een kind van zes jaar
`vanzelfsprekend' niet over het vereiste onderscheidingsvermogen be-
schikt om zich uit te spreken over de relaties die het met zijn ouders moet
onderhouden en Ð ondanks de vraag van de vader Ð niet moest gehoord
worden. Dit gold echter niet voor een achtjarig kind, dat volgens de
rechter interessante bedenkingen kan maken over de manier waarop hij
zijn persoonlijk relaties met beide ouders beleeft(1617). Nadat uit het
verhoor van dit achtjarig kind was gebleken dat zijn mening niet spontaan
was, maar enigszins door de vader was ingegeven, oordeelde de rechter
dat de wens van het kind om in de toekomst vaker bij hem te blijven,
liever dan bij zijn moeder, niet als een determinerend element kon
worden beschouwd om het regime van gezagsuitoefening en de verblijfs-
regeling te wijzigen(1618).

Ð Een kortgedingrechter te NeufchaÃteau besliste dat er geen reden bestond
om een elfjarig kind te horen in een geschil omtrent alternerend verblijf,
aangezien het kind niet over voldoende onderscheidingsvermogen zou
beschikken om de gegrondheid van die vordering te beoordelen(1619).
De motivering van dit vonnis is bekritiseerbaar; men kan zich afvragen
hoe een rechter het gebrek aan onderscheidingsvermogen kan beoordelen
als hij het kind niet hoort. Bovendien is het niet aan het kind Ð maar aan
de rechter Ð om de gegrondheid van de vordering te beoordelen. De
rechter zou bij de belangenafweging die aan zijn oordeel voorafgaat
vooral moeten peilen naar de noden van het kind.

Wanneer de rechter oordeelt dat het kind te jong is om door hemzelf gehoord
te worden, is het aangewezen dat hij een deskundige aanstelt om de kinderen
te horen, b.v. een kinderpsychiater(1620) of een maatschappelijk assistent.

(1616) Toegevoegd door de Wet van 30 juni 1994 houdende wijziging van artikel 931 van het
Gerechtelijk Wetboek en van de bepalingen betreffende de procedures van echtscheiding, B.S.
21 juli 1994, in werking getreden op 1 oktober 1994.

(1617) Kort Ged. Rb. Brussel 14 mei 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 464.

(1618) Kort Ged. Rb. Brussel 12 juni 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, (464) 466.

(1619) Kort Ged. Rb. NeufchaÃteau 21 mei 1996, Rev. trim. dr. fam. 1998, 102.

(1620) Zie Kort Ged. Rb. Doornik 21 oktober 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 541, nadat de
procureur des Konings de rechtbank bij brief had meegedeeld dat twee kinderen van acht en
dertien jaar oud wensten gehoord te worden.
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Ð Nadat de moeder de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag had
gevorderd na een aantal vermeende uitspattingen van de vader op een
boot in Turkije in aanwezigheid van de kinderen tijdens de vakantie,
oordeelde een kortgedingrechter te Brussel dat het verkieslijk was een
beroep te doen op een pedopsychiatrisch onderzoek, eerder dan
twee meisjes van acht en tien jaar zelf te horen(1621).

Ð Een kortgedingrechter te Namen die geconfronteerd werd met een vraag
van de vader om zijn drie kinderen te horen n.a.v. zijn vordering tot
wijziging van de hoofdverblijfplaats van de kinderen oordeelde dat hun
Ð in het vonnis niet nader bepaalde Ð leeftijd redelijkerwijs niet toeliet
hen persoonlijk te horen. Overeenkomstig artikel 1280 derde en vierde
lid Ger. W. vertrouwde hij deze opdracht toe aan de procureur des
Konings, met ,,tussenkomst van de bevoegde sociale dienst''(1622).

Ð Nadat een jongen van bijna zeven jaar oud gehoord was in een pedopsy-
chiatrisch onderzoek Ð waarna gesuggereerd werd het kind hoofdzake-
lijk bij zijn vader te laten verblijven Ð werd de vordering van de moeder
om het kind door de rechter te laten horen o.g.v. artikel 931 Ger. W.
terecht afgewezen(1623). Het omgekeerde kan echter wel opportuun zijn.
Zo oordeelde een kortgedingrechter te Nijvel dat een bijkomend onder-
zoek door een deskundige moest worden bevolen, ook al was uit het
verhoor van een veertienjarig meisje door de rechter al gebleken dat zij
een moeilijke relatie had met haar vader en bij haar moeder wenste te
verblijven(1624).

Bekritiseerbaar is het vonnis waarin een kortgedingrechter te Luik weigerde
een kind te horen in het kader van een geschil omtrent het recht op persoon-
lijk contact van de vader Ð nadat beide ouders dit verhoor gevraagd hadden
Ð met als motivering dat moest vermeden worden het kind te belasten met
verantwoordelijkheden die het niet aankan(1625).

Ook in kort geding toont de rechtspraak zich niet blind voor het feit dat
kinderen vaak door (eÂeÂn van) de ouders gemanipuleerd worden.

Ð Wanneer uit het verhoor van een kind blijkt dat het wordt geconditioneerd
door het milieu van eÂeÂn van de ouders, houden sommige rechters daar
rekening mee en beslissen zij dat de normale contacten met de andere
ouder behouden moeten blijven. Zo oordeelde een kortgedingrechter te

(1621) Kort Ged. Rb. Brussel 4 april 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 461; op die manier zouden
de kinderen zich zo vrij mogelijk kunnen uitdrukken over de relaties met hun ouders en niet het
gevoel krijgen over de feiten te worden ondervraagd.

(1622) Kort Ged. Rb. Namen 9 februari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1996, 446; J.L.M.B. 1996,
677; J. dr. jeun. 1996, afl. 154, 184.

(1623) Kort Ged. Rb. Bergen 26 oktober 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 682: de rechter was
van mening dat het kind al voldoende in de war was door de gezinssituatie waarin het leefde.

(1624) Kort Ged. Rb. Nijvel 29 november 1994, Rev. trim. dr. fam. 1995, 686: de rechter
achtte de deskundige beter geplaatst om de boodschap van het meisje te ontcijferen, haar echte
problemen bloot te leggen en te bepalen of haar wens overeenstemde met haar noden.

(1625) Kort Ged. Rb. Luik 27 januari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 552; J. dr. jeun. 1997,
170.
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Brussel dat het recht op persoonlijk contact van de vader tijdens de
zomervakantie niet mocht worden tenietgedaan, ook al zag zijn dochter
er zeer tegen op de vakantie bij haar vader door te brengen, nu uit het
verhoor van het negenjarig meisje duidelijk was gebleken dat zij zeer
ernstig werd geconditioneerd door de omgeving van de moeder(1626).

Ð Toen twee kinderen van zestien en twaalf jaar tijdens een verhoor lieten
blijken dat ze bij hun vader wilden blijven wonen hield de rechter daar
rekening mee, ook al achtte hij het aannemelijk dat zij gedreven werden
door de bekommernis hun vader te verdedigen die bleef hopen op een
hereniging met zijn echtgenote(1627).

Ð Een kortgedingrechter te Bergen achtte het weinig waarschijnlijk dat een
jongen van nauwelijks zeven en een half jaar uit vrije wil naar de
rechtbank zou hebben kunnen schrijven om uiting te geven aan zijn wens
gehoord te worden. De rechter was van mening dat hij daartoe was
aangezet en begeleid door zijn vader. De rechter besliste het kind niet
te horen, omdat het nog te jong was om met kennis van zaken te kunnen
kiezen bij welke ouder het wil wonen en omdat het verhoor het kind de
rol zou geven van scheidsrechter in het geschil tussen zijn ouders(1628).

Ð Lovenswaardig is de visie van een kortgedingrechter te Brussel die in een
geschil omtrent de huisvestingsmodaliteiten van de kinderen stelde dat het
verhoor van het kind de uiting is van een intensieve beluistering van zijn
moeilijkheden en behoeften en tevens een mogelijkheid vormt om het kind
eraan te herinneren dat het niet moet kiezen voor eÂeÂn ouder ten nadele van
de andere. Als er sprake zou zijn van beõÈnvloeding van het kind, dan treedt
die volgens de rechter zeer snel op en is die voor het kind misschien een
gelegenheid om erover na te denken en een zekere afstand te nemen(1629).

Kan artikel 931 Ger.W. ook worden toegepast op meerderjarige kinderen? Een
Brusselse kortgedingrechter besliste dat een meerderjarig kind dat nog thuis
woonde en onderhoud behoefde in toepassing van artikel 931 derde tot
zevende lid Ger. W. gehoord kon worden aangaande de vraag wie van beide
ouders bij voorlopige maatregel gemachtigd moest worden afzonderlijk ver-
blijf te houden in de echtelijke woning. Er anders over oordelen zou, volgens
de voorzitter, een ongelijkheid inhouden tussen minderjarige en meerderjarige
kinderen die in gelijkaardige omstandigheden verkeren(1630). Deze uitspraak

(1626) Kort Ged. Rb. Brussel 13 april 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 420.

(1627) Kort Ged. Rb. Brussel 17 februari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 415, noot J.L.R; de
kortgedingrechter oordeelde dat de vader exclusief het ouderlijk gezag zou uitoefenen, en dat
de kinderen zoveel bij hun moeder konden verblijven als ze wilden; bij gebrek aan akkoord
werd een klassieke verblijfsregeling bepaald.

(1628) Kort Ged. Rb. Bergen 22 maart 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 690.

(1629) Kort Ged. Rb. Brussel 29 december 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 442: de rechter
besliste de kinderen van veertien, twaalf en negen jaar te horen, ook al verzette hun vader zich
daartegen.

(1630) Kort Ged. Rb. Brussel 7 november 1996, E.J. 1997, 140, (kritische) noot B. POELEMANS.
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is duidelijk contra legem, aangezien op grond van de duidelijke wettekst
enkel minderjarigen onder het toepassingsgebied van artikel 931 Ger. W.
vallen.

3. Vrijwillige tussenkomst

a . Doo r h e t k i n d

546. Overeenkomstig artikel 12 I.V.R.K. heeft het kind dat in staat is zijn
eigen mening te vormen het recht die mening vrijelijk te uiten in alle
aangelegenheden die hem betreffen en moet het ook gehoord kunnen worden
in iedere gerechtelijke procedure die hem betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij
door tussenkomst van een vertegenwoordiger.

Of deze bepaling voor het kind een recht impliceert om vrijwillig tussen te
komen in procedures tussen zijn ouders aangaande de uitoefening van het
ouderlijk gezag, recht op persoonlijk contact of verblijf, is omstreden.

De recente rechtspraak erkent de directe werking van artikel 12
I.V.R.K.(1631), maar deze erkenning impliceert niet automatisch de aan-
vaarding van een recht op vrijwillige tussenkomst. Zo oordeelde het Hof van
Beroep te Luik dat de vrijwillige tussenkomst van een minderjarige die al
o.g.v. artikel 51 Jeugdbeschermingswet was gehoord slechts kan worden
gerechtvaardigd wanneer er zich externe gebeurtenissen hebben voorgedaan
die de door de minderjarige gedane uiteenzetting wijzigen. Het Hof was van
oordeel dat de tussenkomst van een minderjarige onontvankelijk is als ze tot
doel heeft dat deze partij zou worden in het geding, zodat de minderjarige
opmerkingen via zijn raadsman zou kunnen doen gelden(1632).

Toch zijn er ook rechters die verder gaan en o.g.v. de directe werking van
artikel 12 I.V.R.K. de vrijwillige tussenkomst van een minderjarige via zijn
raadsman ontvankelijk verklaren. Zo oordeelde een kortgedingrechter te
Charleroi dat de vrijwillige tussenkomst van twee kinderen van dertien en
twaalf jaar oud, in een geschil tussen hun ouders omtrent een bilocatie-
regeling die door de vader was gevorderd, ontvankelijk was(1633).

Zonder er expliciet naar te verwijzen, maar duidelijk in de geest van artikel
12 I.V.R.K., oordeelde het Hof van Beroep te Bergen dat de vrijwillige
tussenkomst van een veertienjarig meisje in een geding dat door de moeder

(1631) Anders: Antwerpen 14 april 1994, J. dr. jeun. 1995, afl. 147, 322, noot en advies Adv.
Gen. MISSAL, waarin de directe werking van het gehele Verdrag wordt ontkend en gesteld
wordt dat het Verdrag enkel voorziet in de mogelijkheid voor kinderen om hun mening te
geven, maar niet in een rechtstreeks optreden van minderjarigen.

(1632) Luik 15 juni 1994, J. dr. jeun. 1994, afl. 137, 44, noot J. SERVAIS.

(1633) Kort Ged. Rb. Charleroi 7 april 2000, J.L.M.B. 2001, 569; de rechter weigerde in casu
de bilocatie op te leggen omdat er geen consensus tussen de partijen bestond en zij hun
kinderen steeds bij hun echtelijke conflicten betrokken; zie reeds in dezelfde zin: Kort Ged. Rb.
Nijvel 21 mei 1993, J.L.M.B. 1993, 1278; J. dr. jeun. 1994, afl. 131, 39, waar een kind van
dertien jaar vrijwillig tussenkwam in een geschil omtrent de schorsing van een bezoekrecht.
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werd ingesteld tot afschaffing van het recht op persoonlijk contact van de
vader ontvankelijk was. Het Hof stelde vast dat het jonge meisje niet werd
gemanipuleerd door haar moeder en dat haar eigen weigering om haar vader
op te zoeken geen tijdelijke gril was. Het Hof oordeelde dat de zeer
zorgwekkende mentale toestand van het meisje een bijzonder ernstige reden
in de zin van artikel 374 vierde lid B.W. uitmaakte, die kon rechtvaardigen
dat het recht op persoonlijk contact van de vader werd geschorst(1634).

b . Doo r g r o o t oude r s e n d e r d e n

547. Er bestaat al geruime tijd een controverse in rechtspraak en rechtsleer
omtrent de vraag of grootouders en derden die tijdens de echtscheidings-
procedure van de ouders een recht op persoonlijk contact willen bekomen dit
bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg kunnen vorderen of
kunnen tussenkomen in deze procedure, dan wel of zij zich enkel tot de
jeugdrechtbank kunnen wenden. In de rechtspraak werd lange tijd vrij
algemeen aangenomen dat de grootouders of derden de uitoefening van
hun bezoekrecht niet konden opeisen in een procedure voor de voorzitter
in kort geding o.g.v. artikel 1280 Ger. W. De meeste rechters verklaarden
hun vordering of hun tussenkomst niet ontvankelijk wegens gebrek aan
belang. In de rechtsleer werd deze rechtspraak sterk bekritiseerd(1635).

De recente rechtspraak lijkt duidelijk minder gekant tegen het optreden van
grootouders voor de voorzitter tijdens de echtscheidingsprocedure van de
ouders en laat hun vrijwillige tussenkomst soms toe. Zo oordeelde een
kortgedingrechter te Gent dat de grootouders aan wie de feitelijke bewaring
van hun kleinkind was toevertrouwd bij voorafgaande bevelschriften, over-
eenkomstig de artikelen 17-18 Ger. W. belang hebben om vrijwillig tussen te
komen in de procedure in kort geding die door de ouders werd gevoerd m.b.t.
het hoederecht(1636). Een kortgedingrechter te Marche-en-Famenne was
van mening dat grootouders de vereiste hoedanigheid en belang hebben
om in rechte op te treden teneinde hun subjectief recht op persoonlijk contact
met hun kleinkinderen te laten bevestigen. De voorzitter oordeelde dat
dergelijk recht hen als een eigen recht toekomt, zowel o.g.v. de natuurwet
als door toepassing van artikel 375bis B.W. en achtte zich bevoegd bij
toepassing van artikel 564 juncto 812 Ger. W. enerzijds en artikel 584
Ger. W. anderzijds om, zitting houdend in het kader van artikel 1280
Ger. W., in hoofdorde te beslissen over het verzoek tot tussenkomst van de
grootouders, dat ertoe strekte hun recht op persoonlijk contact met hun
kleinkinderen te regelen(1637).

(1634) Bergen 15 september 1998, J. dr. jeun. 1999, afl. 181, 41, noot C. MANGIN.

(1635) Zie de referenties bij E. DE GROOTE, ,,Het recht op persoonlijk contact'', in X (ed.),
Gandaius Actueel, I, Antwerpen, E. Story-Scientia, 1995, 148-150, nrs. 261-267.

(1636) Kort Ged. Rb. Gent 31 december 1992, T.G.R. 1993, 63.

(1637) Kort Ged. Rb. Marche-en-Famenne 21 juni 1995, J.L.M.B. 1995, 1712; Div. Act. 1998,
135.
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Hoewel volgens een letterlijke lezing van de wettekst enkel de scheidende
ouders en het openbaar ministerie een vorderingsrecht o.g.v. artikel 1280
Ger. W. hebben, kan een grootouder of een derde ook een maatregel vorderen
die betrekking heeft op het gezag over de persoon van het kind. Om tegen-
strijdige beslissingen te vermijden en vanuit proceseconomisch oogpunt mag
de bevoegdheid van de voorzitter aanvaard worden. Bovendien kan een
mogelijk derdenverzet op die manier worden vermeden.

4. Uitwerking van een beschikking van de voorzitter

548. Net als een door de rechter bekrachtigde (gehomologeerde) overeen-
komst blijft een beschikking van de voorzitter in kort geding i.v.m. het
ouderlijk gezag en het recht op persoonlijk contact doorwerken na de echt-
scheiding, ook al werden de kinderen toevertrouwd aan een andere persoon
dan een ouder.

Een beschikking van de voorzitter in kort geding o.g.v. artikel 1280 Ger. W.
behoudt zijn uitwerking echter niet indien de echtscheidingseis is afgewezen.

Net als maatregelen m.b.t. het ouderlijk gezag behouden ook maatregelen
i.v.m. het onderhoud van de kinderen hun rechtskracht na de echtscheiding.
Het Hof van Cassatie heeft zich uitgesproken over het lot dat een combinatie
van deze maatregelen is beschoren. De voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, rechtsprekend in kort geding, had de verblijfplaats van de vrouw
tijdens de echtscheidingsprocedure vastgesteld in een huis dat een eigen goed
was van haar man en daarbij rekening gehouden met het belang van de
gemeenschappelijke kinderen waarover zij de materieÈle bewaring had. Tege-
lijk had hij de onderhoudsbijdrage van de man bepaald met inachtname van
het feit dat hij de kosten m.b.t. de gezinswoning droeg. Het Hof van Cassatie
besliste dat de vaststelling van de verblijfplaats van eÂeÂn echtgenoot in een
eigen goed van de andere echtgenoot, rekening houdend met het belang van
de gemeenschappelijke kinderen om in de gezinswoning te blijven, door die
laatste considerans geen maatregel m.b.t. de kinderen wordt in de zin van
artikel 302 B.W., en dus niet doorwerkt na de echtscheiding(1638).

C. DE VREDERECHTER

1. Algemeen

549. Zijn de ouders gehuwd en is nog geen echtscheidingsprocedure inge-
leid, dan kan de vrederechter in het kader van dringende en voorlopige
maatregelen o.g.v. artikel 223 B.W. uitspraak doen over de uitoefening
van het ouderlijk gezag en het omgangsrecht.

Een beschikking van de vrederechter o.g.v. artikel 223 B.W. heeft geen
uitwerking meer na de ontbinding van het huwelijk.

(1638) Cass. 28 september 2000, J.T. 2001, 74.
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2. Bijzondere bevoegdheden in het kader van de machtigingsprocedure ex

artikel 378 B.W.

Sinds de hervorming van de voogdij door de Wet van 29 april 2001 is de
bevoegde rechter inzake machtigingsaanvragen voor beheershandelingen
door de ouder(s) die het dagelijks beheer overstijgen niet langer de rechtbank
van eerste aanleg, maar de vrederechter.

a . He t v e r l e n e n v an d e mach t i g i n g

550. De machtiging wordt gevraagd bij verzoekschrift, dat door de ouders of
door hun advocaat moet worden ondertekend. Indien de zaak slechts door eÂeÂn
ouder bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt, wordt de andere ouder
gehoord of ten minste bij gerechtsbrief opgeroepen. Door die oproeping wordt
de opgeroepen ouder partij in het geding (artikel 378 tweede lid B.W.).

Het lijdt geen twijfel dat wanneer het wettelijk beheer gezamenlijk door
beide ouders wordt uitgeoefend, elk van hen het verzoekschrift kan indienen.
Hoewel de rechtsleer niet eensluidend antwoordt op de vraag of in het kader
van de exclusieve uitoefening van het wettelijk beheer door eÂeÂn ouder, de
andere ouder gerechtigd is het machtigingsverzoek tot de vrederechter te
richten, moet worden aangenomen dat enkel de ouder die het wettelijk beheer
exclusief uitoefent dit verzoek kan indienen, omdat deze indiening een aspect
van de uitoefening van het ouderlijk gezag betreft(1639).

Vermits er voortaan geen sprake meer is van een combinatie van ouderlijk
gezag en voogdij in hoofde van eÂeÂn ouder, is de machtiging die de vrede-
rechter verleent niet meer afhankelijk van de familieraad. De bijzondere
controle door een toeziende voogd is eveneens verdwenen, ook al werd de
uitoefening van het ouderlijk gezag b.v. na echtscheiding exclusief toever-
trouwd aan de ouder die het eerst overleed.

b . Aan s t e l l i n g v an e e n voogd ad ho c i n g ev a l v an b e l a ng -
e n t e g en s t e l l i n g t u s s e n h e t k i n d en z i j n oud e r ( s )

551. In geval van belangentegenstelling tussen het kind en zijn ouders wordt
voortaan door de vrederechter, hetzij op verzoek van elke belanghebbende,
hetzij ambtshalve, een voogd ad hoc aangewezen (artikel 378 derde lid
B.W.); vroeger was de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg daar-

(1639) In die zin: A. WYLLEMAN, ,,Enkele specifieke problemen inzake de nieuwe regeling
van de uitoefening van het ouderlijk gezag'' in X (ed.), Gandaius Actueel, I, Antwerpen, E.
Story-Scientia, 1995, 156-157, nr. 291; anders: P. SENAEVE, ,,Artikel 378 B.W.'', in J. GERLO,
A. HEYVAERT, J. PAUWELS en P. SENAEVE (ed.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten-
schappen BelgieÈ, 1987, 6, nr. 9 Ð die erop wijst dat de andere ouder titularis blijft van het
ouderlijk gezag en daarom ook het verzoekschrift tot machtiging kan indienen Ð en
B. POELEMANS, ,,De nieuwe regeling van het ouderlijk gezag'', in P. SENAEVE (ed.), Co-
ouderschap en omgangsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 128, nr. 223.
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voor bevoegd en kon de aanstelling van een voogd ad hoc gebeuren op
verzoek van de procureur des Konings. Het parallellisme met een dergelijke
aanstelling bij belangentegenstelling in afstammingszaken (zie artikel 331se-
xies B.W.) is dus doorbroken.

De vraag of er een voogd ad hoc moet worden aangeduid wanneer er
tegenstrijdigheid van belangen bestaat tussen het kind en eÂeÂn ouder is ook
na de invoering van de principieel gezamenlijke uitoefening van het ouder-
lijk gezag omstreden gebleven.

Sommigen menen dat steeds een voogd ad hoc dient te worden aangewezen
van zodra er belangentegenstelling is tussen het kind en eÂeÂn van zijn ouders,
omdat in een letterlijke interpretatie van artikel 376 tweede lid B.W. steeds
beide ouders dienen op te treden en omdat, indien men aanvaardt dat het
vermoeden van instemming ook geldt voor de vertegenwoordigingsbevoegd-
heid, de ouder die de handeling stelt tevens optreedt voor de mede-ouder
o.g.v. een stilzwijgend mandaat(1640).

Anderen menen Ð terecht Ð dat de ouder zonder tegenstrijdige belangen
met het kind niet noodzakelijk met een voogd ad hoc dient op te treden,
omdat deze ouder in geval van belangentegenstelling altijd op een of andere
wijze bij de handeling betrokken is en derhalve vermoed mag worden met het
optreden van de ouder die het kind bij de handeling vertegenwoordigt
akkoord te gaan; bovendien spreekt de wettekst over ,,belangentegenstelling
tussen het kind en zijn ouders'', in het meervoud(1641).

Precies die meervoudsvorm is problematisch geworden sinds de inwerking-
treding van de nieuwe voogdijwetgeving, die een nieuwe hypothese heeft
gecreeÈerd waarin artikel 378 derde lid B.W. moet worden toegepast, nl. het
geval dat de minderjarige slechts eÂeÂn ouder in leven heeft.

VoÂoÂr de hervorming van de voogdijregeling was artikel 378 B.W. enkel van
toepassing wanneer beide ouders van de minderjarige nog in leven waren.
Ingeval er maar eÂeÂn ouder (meer) was, bestond geen beheer over de goederen
binnen een context van ouderlijk gezag, aangezien de voogdij openviel. Nu
het ouderlijk gezag niet meer wordt vervangen door voogdij wanneer slechts
eÂeÂn van de ouders is overleden, is het zonneklaar dat artikel 378 B.W. ook
van toepassing is wanneer de minderjarige slechts eÂeÂn ouder (meer) heeft.
Problematisch is nu dat het gewijzigde artikel 378 derde lid B.W. nog altijd
spreekt over ,,belangentegenstelling tussen het kind en zijn ouders''.

(1640) B. POELEMANS, ,,De nieuwe regeling van het ouderlijk gezag'', in P. SENAEVE (ed.), Co-
ouderschap en omgangsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 120-121, nr. 203.

(1641) A. WYLLEMAN, ,,Enkele specifieke problemen inzake de nieuwe regeling van de
uitoefening van het ouderlijk gezag'' in X (ed.), Gandaius Actueel, I, Antwerpen, E. Story-
Scientia, 1995, 157, nr. 293; cf. de nog uitgebreidere argumentatie van P. SENAEVE, ,,Artikel
378 B.W.'' in J. GERLO, A. HEYVAERT, J. PAUWELS en P. SENAEVE (ed.), Personen- en

familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Ant-
werpen, Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ, 1987, 13, nr. 28.
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Hier is een letterlijke interpretatie van de wettekst echter niet aangewezen;
het zou wel bijzonder eigenaardig en bovendien onaanvaardbaar zijn mocht
een voogd ad hoc kunnen optreden bij belangentegenstelling tussen een
minderjarige en zijn beide ouders (artikel 378 derde lid B.W.) of zijn voogd
(artikel 404 eerste lid B.W.), maar niet bij belangentegenstelling tussen een
minderjarig kind en zijn enige ouder.

Concluderend kunnen we dus stellen dat de vrederechter, op verzoek van
elke belanghebbende of ambtshalve, een voogd ad hoc moet aanwijzen
ingeval er maar eÂeÂn ouder is die het beheer over de goederen van zijn
minderjarig kind waarneemt en er tussen dit kind en zijn enige ouder een
belangentegenstelling bestaat.

3. Hoormogelijkheid o.g.v. artikel 931 derde tot zevende lid Ger. W.

552. Al is dit m.b.t. de vrederechter Ð anders dan voor de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg (zie artikel 1280 tweede lid Ger. W.) Ð niet
uitdrukkelijk in de wet bepaald, het is duidelijk dat het gemeenrechtelijk
artikel 931 Ger. W. geldt inzake procedures voor de vrederechter. De
minderjarige die over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt kan
in elk geding dat hem betreft, op zijn verzoek, of bij beslissing van de
vrederechter, door die vrederechter of door een persoon die deze aanwijst
worden gehoord.

4. Vrijwillige tussenkomst

553. Wanneer de vrederechter gevat is in een geschil m.b.t. de artikelen 221
en 223 B.W., dan is hij bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot
vrijwillige tussenkomst ingesteld door de grootouders die o.g.v. artikel
375bis B.W. een recht op persoonlijk contact met hun kleinkinderen wensen
te bekomen. De Arrondissementsrechtbank te Luik oordeelde in een be-
langrijk vonnis dat de bevoegdheid van de jeugdrechtbank om kennis te
nemen van een dergelijke eis geen exclusieve bevoegdheid is die zich verzet
tegen de toepassing van de regels i.v.m. de vrijwillige tussenkomst. De tekst
van artikel 564 Ger. W. heeft een algemene draagwijdte en is zelfs van
toepassing wanneer een rechter is gevat die slechts uitzonderlijk bevoegd
is(1642).

(1642) Arrondrb. Luik 18 november 1999, J.L.M.B. 2000, 69; de Arrondissementsrechtbank
merkte nog op dat deze visie tegenstrijdige beslissingen kan verhinderen.
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D. PROCEDUREGEBONDEN BEMIDDELING INZAKE OUDERLIJK GEZAG EN OM-

GANGSRECHT

1. Situering en antecedenten

554. Sedert korte tijd is er in de rechtspraak een tendens merkbaar om de
techniek van bemiddeling toe te passen op geschillen inzake ouderlijk gezag
en omgangsrecht. De vijftiende kamer van het Hof van Beroep te Gent heeft
op dit vlak een voortrekkersrol vervuld.

Zo stelde het Hof Ð in een zaak waar de vader met een recht op persoonlijk
contact in hoger beroep de gezamenlijke gezagsuitoefening vorderde Ð dat
partijen dienen te beseffen dat om het even welke regeling van de uitoefening
van het ouderlijk gezag en het recht op persoonlijk contact slechts op een
ongedwongen wijze door het kind zal worden beleefd als het kind weet dat de
regeling op een positieve wijze gedragen wordt door beide ouders. Om de
ouders de kans te geven zelf, via hun raadslieden of d.m.v. een buitenstaande
bemiddelingsinstantie met elkaar te onderhandelen werd de zaak voor ver-
dere behandeling uitgesteld(1643). In een andere zaak waar de exclusieve
gezagsuitoefening aan de vader was toevertrouwd Ð en uit conclusies en
pleidooien was gebleken dat de ouders zich bleven uitputten in een strijd
tegen elkaar waarin de kinderen werden betrokken Ð verzocht het Hof de
partijen om in gezamenlijk overleg een scheidingsbemiddelaar aan te duiden
en via die bemiddelaar te pogen hun onderlinge conflicten in zoverre in te
dijken dat de kinderen er niet meer onder zouden lijden. Tevens werd hen
gevraagd om in onderling overleg met die bemiddelaar te pogen om tot een
door beide partijen aanvaarde regeling te komen nopens het recht op per-
soonlijk contact. De zaak werd eveneens uitgesteld voor evaluatie en verdere
behandeling op een bepaalde datum(1644). De suggestie tot bemiddeling
gebeurde in beide zaken weloverwogen: het Hof constateerde respectievelijk
dat partijen bereid waren met elkaar te onderhandelen in het belang van het
kind en dat de bemiddeling slaagkansen had.

Ook op het niveau van de vredegerechten worden partijen door de rechter
naar een bemiddelaar verwezen. Na een verzoek om dringende en voorlopige
maatregelen tijdens het huwelijk behield de Vrederechter te Diest in een
tussenvonnis het principe van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk
gezag over twee minderjarige kinderen. In zijn eindvonnis moest hij vast-
stellen dat deze gezamenlijke gezagsuitoefening in de praktijk dode letter
was gebleven. Hij wijzigde de verblijfsregeling en stelde een deskundige aan
,,teneinde tussen partijen te bemiddelen en met hen concrete afspraken te
maken ingeval van moeilijkheden''. Tevens maande hij de partijen aan zich
in verbinding te stellen met het ComiteÂ voor Bijzondere Jeugdzorg(1645).

(1643) Gent 3 mei 1999, E.J. 2000, 56, noot K. BROECKX.

(1644) Gent 10 mei 1999, A.J.T. 1999-2000, 192, noot S. BROUWERS.

(1645) Vred. Diest 13 maart 2000, E.J. 2000, 61, noot.
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In de rechtsleer werd de vraag gesteld op welke wettelijke grondslag een
dergelijke bemiddelingsopdracht zou kunnen steunen(1646), aangezien de
bemiddeling tot voor kort niet in het Gerechtelijk Wetboek was voorzien als
techniek voor conflictoplossing.

2. Krachtlijnen van de Wet van 19 februari 2001

555. Na de Wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden
bemiddeling in familiezaken(1647) bestaat er een wettelijke basis op grond
waarvan de rechter in een breed gamma van familiale geschillen een be-
middelaar kan aanstellen. Dat bemiddeling ook mogelijk is als remedie voor
geschillen inzake ouderlijk gezag sensu latissimo blijkt uit artikel 734bis § 1,
1o a) Ger. W., hetgeen bepaalt dat een bemiddelaar in familiezaken kan
worden aangewezen wanneer de rechter kennis neemt van vorderingen die
betrekking hebben op titel IX van boek I van het Burgerlijk Wetboek (artikel
371-387bis B.W.).

De bemiddeling start op initiatief van de rechter of van de partijen, maar deze
moeten steeds instemmen, zowel met de bemiddeling zelf als met de persoon
van de bemiddelaar (artikel 734bis § 2 Ger. W.). De beslissing waarbij een
bemiddelaar wordt aangewezen wordt wettelijk gekwalificeerd als een be-
slissing alvorens recht te doen in de zin van artikel 19 tweede lid Ger. W. en
bepaalt de datum waarnaar de zaak wordt verdaagd (artikel 734bis § 3 eerste
en tweede lid Ger. W.). Via een eenvoudig verzoekschrift of door conclusies
neer te leggen kunnen de partijen de zaak gedurende de bemiddelingspro-
cedure opnieuw voor de rechter brengen; binnen de vijftien dagen vindt dan
een terechtzitting plaats (artikel 734bis § 4 Ger. W.).

Uiterlijk op het moment van de terechtzitting waarnaar de zaak is verdaagd
moet de rechter in kennis worden gesteld van het resultaat van de bemidde-
ling. Werd geen overeenkomst bereikt, dan kunnen de partijen om een
nieuwe termijn verzoeken of vragen dat de procedure wordt voortgezet.
Indien de bemiddeling succesvol is verlopen en een volledige overeenkomst
werd bereikt bezorgen de partijen door hen ondertekende conclusies aan de
rechter, die een akkoordvonnis in de zin van artikel 1043 Ger. W. opmaakt. Is
het tot een gedeeltelijke overeenkomst gekomen, dan worden aan de rechter
conclusies bezorgd omtrent de punten waarover partijen overeenstemmen,
met hetzelfde gevolg; voor de overige geschilpunten kunnen zij om een
nieuwe termijn verzoeken of vragen dat de procedure wordt voortgezet. In
beide gevallen waarin de rechter akkoordconclusies voor ogen krijgt, gaat hij
na of de belangen van de kinderen in acht zijn genomen nadat hij Ð indien
dat wettelijk is voorzien Ð het advies van de procureur des Konings heeft
ingewonnen (artikel 734bis § 5 Ger. W.).

(1646) Zie K. BROECKX, ,,Scheidingsbemiddeling op verzoek van de rechter'', (noot onder
Gent 3 mei 1999), E.J. 2000, 57-58.

(1647) B.S. 3 april 2001, in werking getreden op 1 oktober 2001.
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Ook voÂoÂr de Wet van 19 februari 2001 gebeurde het al dat partijen, na een
door de rechter gesuggereerde bemiddeling, akkoordconclusies voorlegden
die vervolgens werden bekrachtigd in een akkoordvonnis of -arrest(1648).

In een zaak waarin een zestienjarig meisje afwisselend bij eÂeÂn van haar
ouders verbleef, waren deze Ð na tussenkomst van een advocaat-bemidde-
laar Ð tot een gedeeltelijk akkoord gekomen. Zo kwamen zij o.m. overeen
dat wanneer eÂeÂn van hen gedurende die periode dat hij normaal het kind zou
huisvesten in het buitenland verbleef, het meisje bij de andere ouder zou
verblijven. De moeder wou dit verblijf van het kind bij de vader echter
afhankelijk maken van de wil van het kind. De Jeugdrechtbank te Luik
bekrachtigde het gedeeltelijke akkoord tussen de ouders, maar uit het be-
schikkend gedeelte van het vonnis blijkt dat de Rechtbank de moeder niet
volgde m.b.t. de inspraak van het kind aangaande het verblijf. Tijdens een
hoorsessie had het meisje de wens uitgedrukt om bij de vriend van haar
moeder te verblijven als zij afwezig was; de vader verzette zich daartegen.
De Rechtbank oordeelde dat het kind tijdens de afwezigheid van de moeder
aan niemand anders moest worden toevertrouwd dan aan de vader. Het
vonnis werd in het belang van het kind uitvoerbaar bij voorraad ver-
klaard(1649).

V. Ontzetting uit het ouderlijk gezag

A. JURIDISCHE AARD VAN DE MAATREGEL

556. Wat het rechtskarakter van de ontzetting uit het ouderlijk gezag betreft
vindt de opvatting dat het om een civielrechtelijke sanctie zou gaan(1650)
geen weerklank in de recente rechtspraak. Verschillende uitspraken leggen
de nadruk op het feit dat de ontzetting in de eerste plaats een jeugdbescher-
mingsmaatregel is Ð en geen straf of burgerrechtelijke sanctie Ð en dus los
van elke schuld of fout kan worden opgelegd.

Het Hof van Cassatie besliste dat de ontzetting, gegrond op hetzij een t.a.v.
een vader of een moeder uitgesproken strafrechtelijke veroordeling, hetzij op
het feit of de nalatigheid die ertoe geleid heeft, geen straf is, maar een
maatregel is ter bescherming van de minderjarigen ten aanzien van de

(1648) Zie b.v. Gent (15e kamer) nr. 1999/JR/54, 11 oktober 1999, onuitg., waar het Hof
het akkoord van partijen omtrent de ontvangst van de kinderbijslag, de uitsluitende gezags-
uitoefening door de vader en het recht op persoonlijk contact van de moeder bekrachtigde, na te
hebben vastgesteld dat dit akkoord prima facie niet indruist tegen de belangen van het kind. Dit
akkoordarrest werd gewezen na een tussenarrest waarin het Hof de zaak had uitgesteld ,,ten-
einde partijen toe te laten een door henzelf te bepalen vorm van bemiddeling te zoeken opdat er
over het belang van de kinderen zou kunnen worden gehandeld zonder dat de conflicten tussen
partijen afstralen op hun interacties met de kinderen'', zie Gent (15e kamer) nr. 1999/JR/54,
26 april 1999, onuitg.; cf. reeds Jeugdrb. Brussel 16 maart 1993, J. dr. jeun. 1993, afl. 128, 29,
noot, waar de Jeugdrechtbank aan partijen akte verleende van hun akkoord omtrent het hoede-
en bezoekrecht, nu dit akkoord volgens de Rechtbank in overeenstemming leek te zijn met het
belang van de kinderen.

(1649) Jeugdrb. Luik 9 februari 1998, J.L.M.B. 1998, 689.

(1650) Verdedigd in het vorig overzicht, T.P.R. 1994, (2073) 2286, nr. 417.
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ouders. Nadat de ontzette ouder het algemeen strafrechtelijk beginsel non bis
in idem had opgeworpen stelde het Hof dat de ontzetting uit het ouderlijk
gezag kan worden uitgesproken t.a.v. een strafrechtelijk veroordeelde vader
of moeder, ongeacht het verval van de strafvordering door het gezag van
gewijsde(1651)

De Jeugdrechtbank te Namen oordeelde dat de gedeeltelijke ontzetting van
een strafrechtelijk veroordeelde moeder en de aanstelling van een onafhanke-
lijke derde als provoogd het respect voor de belangen van de kinderen zal
verzekeren(1652).

B. GEVALLEN WAARIN DE ONTZETTING KAN WORDEN UITGESPROKEN

557. In toepassing van artikel 32 eerste lid, 1o Jeugdbeschermingswet be-
sliste de Jeugdrechtbank te Charleroi dat een moeder uit het ouderlijk gezag
kon worden ontzet na een veroordeling tot de doodstraf voor vrijwillige
doodslag met voorbedachte rade op haar echtgenoot(1653).

Nu gebleken was dat de moeder nooit belangstelling heeft getoond voor haar
kinderen, zij het haar toegekende omgangsrecht slechts zelden heeft uit-
geoefend, haar weinig talrijke contacten met de kinderen hen ten zeerste
verstoorden en zij geen enkele geschiktheid tot opvoeding of bereidheid tot
inzet vertoonde, oordeelde de Jeugdrechtbank te Bergen dat de volledige
ontzetting uit het ouderlijk gezag moest worden uitgesproken. Dit is een
toepassingsgeval van artikel 32 eerste lid, 2o Jeugdbeschermingswet, meer
bepaald van het begrip `erge nalatigheid': de moeder stelde geen enkel
levensproject voor waarbij haar kinderen betrokken zijn, maar drong daar-
entegen aan op hun plaatsing, zij vormde een bedreiging voor de fysieke
veiligheid van de kinderen en deze werden in die mate door haar gedrag
verstoord dat een scheiding noodzakelijk was(1654).

De feiten die aanleiding geven tot de ontzetting moeten vaststaan op het
ogenblik dat de rechter uitspraak doet. Toch ligt in de notie ,,in gevaar
brengen''(1655) een zekere potentialiteit besloten, die evenwel op het ogen-
blik van de uitspraak aanwezig moet blijven. Als het gedrag van de ouder
dermate verbeterd is dat er geen gevaar meer dreigt voor de kinderen, dan
mag de ontzetting niet meer worden uitgesproken, ook al zijn er in het
verleden feiten gebeurd die zeker aanleiding tot ontzetting kunnen geven.
In die zin besliste de Jeugdrechtbank te Bergen dat, nu er in een procedure tot
ontzetting nieuwe elementen waren opgedoken, nl. een versteviging van de

(1651) Cass. 10 februari 1999, Arr. Cass. 1999, 177.

(1652) Jeugdrb. Namen 14 september 1993, J. dr. jeun. 1993, afl. 130, 29, (kritische) noot.

(1653) Jeugdrb. Charleroi 24 september 1996, J. dr. jeun. 1997, afl. 162, 88, noot; de
jeugdrechtbank vroeg het advies van een sociaal begeleidingscentrum om te bepalen of het
in het belang van het kind was persoonlijke contacten te blijven onderhouden met de ontzette
ouder.

(1654) Jeugdrb. Bergen 27 september 1990, Dr.Q.M. 1991, afl. 2, 17, noot X. DIJON, in hoger
beroep bevestigd door Bergen (Jk.) 7 januari 1991, Dr.Q.M. 1991, afl. 2, 19, noot X. DIJON.

(1655) Zie artikel 32 eerste lid, 2o Jeugdbeschermingswet.
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banden tussen eÂeÂn van de betrokken ouders Ð de vader Ð en zijn kinderen,
dat de zaak t.a.v. die ouder diende te worden uitgesteld teneinde nieuwe
sociale onderzoeken te kunnen laten verrichten(1656).

C. POSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN HET GEDING

558. Een vader die uit het ouderlijk gezag was ontzet wegens o.m. verkrach-
ting van zijn dochter probeerde tweemaal tevergeefs hersteld te worden in
zijn ouderlijke rechten m.b.t. dit kind. Na een derde poging willigde de
jeugdrechtbank zijn vordering toch in. Het parket en het inmiddels meer-
derjarig geworden kind stelden tegen deze beslissing hoger beroep in. Het
Hof van Beroep te Brussel oordeelde dat het hoger beroep van een kind tegen
een vonnis dat de ontzette ouder in het ouderlijk gezag herstelt onontvanke-
lijk was, omdat de minderjarige in het kader van maatregelen t.a.v. zijn
ouders niet als partij bij de debatten wordt beschouwd. Over het hoger beroep
van het openbaar ministerie werd wel uitspraak gedaan en dit leidde uit-
eindelijk toch tot een hervorming van het bestreden vonnis. Het Hof her-
innerde eraan dat om hersteld te worden in de rechten die uit het ouderlijk
gezag voortvloeien het niet volstaat dat de ouder die uit die rechten is ontzet
zich zou hebben gebeterd; daarenboven is vereist dat de harmonieuze be-
trekkingen tussen ouder en kind geleidelijk weer worden aangeknoopt, het-
geen volgens het Hof noodzakelijkerwijs impliceert dat er vergevingsgezind-
heid bestaat bij het kind wiens gezondheid, veiligheid en moraliteit in gevaar
zijn gebracht door de ontzette ouder. Aangezien de verkrachte vrouw zich
categoriek bleef verzetten tegen het door haar vader gevorderde herstel,
besliste het Hof dat de maatregel van ontzetting t.o.v. de vader moest
gehandhaafd blijven, en dit niet alleen in het belang van zijn dochter, maar
ook in het belang van zijn kleinzoon, omdat het raadzaam was deze te
beschermen tegen de invloed van zijn grootvader(1657).

De jeugdrechtbank moet de minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar heeft
bereikt oproepen en is verplicht hem te horen in geschillen omtrent de
aanwijzing van de provoogd(1658).

D. UITSLUITING VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET OPLEGGEN VAN VOORLOPIGE

MAATREGELEN

559. Luidens artikel 52 eerste lid Jeugdbeschermingswet neemt de jeugd-
rechtbank gedurende een rechtspleging ,,strekkende tot de toepassing van
een der maatregelen bedoeld in titel II, hoofdstuk III'' Ð waaronder alle
maatregelen t.a.v. de ouders en dus ook de ontzetting uit het ouderlijk gezag
ressorteren Ð voorlopig ten aanzien van de minderjarige de nodige maat-

(1656) Jeugdrb. Bergen 27 september 1990, Dr.Q.M. 1991, afl. 2, 17, noot X. DIJON.

(1657) Brussel 16 februari 1998, J. dr. jeun. 1998, afl. 174, 40, noot R. LOOP.

(1658) Artikel 56bis in fine Jeugdbeschermingswet.
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regelen van bewaring. Concreet gaat het om de voorlopige ondertoezicht-
stelling en de voorlopige plaatsing(1659).

De bepalingen van artikel 52 Jeugdbeschermingswet zijn evenwel niet van
toepassing op de kinderen van personen ten aanzien waarvan de ontzetting
uit het ouderlijk gezag gevorderd wordt(1660), hetgeen betekent dat in het
kader van procedures die ertoe strekken eÂeÂn of beide ouders uit het ouderlijk
gezag te ontzetten geen voorlopige maatregelen t.a.v. de betrokken kinderen
meer kunnen worden opgelegd.

Artikel 52 laatste lid Jeugdbeschermingswet is geconstrueerd als reactie op
een arrest van het Arbitragehof waarin o.m. artikel 62 § 9 van het Decreet van
de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd
gedeeltelijk werd vernietigd. Die vernietiging had betrekking op de ophef-
fing van de oude artikelen 52 en 53 Jeugdbeschermingswet in de mate dat die
artikelen ook van toepassing waren op kinderen van personen ten aanzien
van wie de ontzetting uit het ouderlijk gezag wordt gevorderd(1661).

E. GEVOLGEN VAN DE ONTZETTING

560. Een vader die tezelfdertijd als de moeder uit het ouderlijk gezag was
ontzet, werd in zijn ouderlijke rechten hersteld door de jeugdrechtbank die
hem vervolgens aanstelde als provoogd. Dit vonnis werd in hoger beroep
bevestigd, met uitzondering van de aanstelling van de vader in zijn hoedanig-
heid van provoogd, omdat het Hof daarvoor een andere persoon verkoos. De
vader was van oordeel dat deze beslissing automatisch een einde maakte aan
de beslissing van de jeugdrechtbank die zijn bijdrage in de kosten voor de
plaatsing van het kind vaststelde. Gevat in een geschil tussen de vader en het
Bestuur van de B.T.W., Registratie en Domeinen m.b.t. de kosten i.v.m. de
plaatsing van zijn zoon, ging het Hof van Beroep te Gent er terecht van uit dat
de ontzetting uit het ouderlijk gezag de afstammingsband niet verbreekt en in
principe geen afbreuk doet aan de ouderlijke verplichtingen, zoals de onder-
houdsplicht van een ouder t.a.v. zijn kinderen. Het Hof besliste dat de
eenmaal vastgestelde bijdrageplicht van een uit het ouderlijk gezag ontzette
ouder niet van rechtswege ophoudt te bestaan wanneer aan de ontzetting van
die ouder een einde is gekomen, terwijl de andere ouder ontzet blijft en ook
de provoogdij door een derde is blijven bestaan(1662).

(1659) Zie artikel 52, tweede lid Jeugdbeschermingswet.

(1660) Artikel 52 laatste lid, toegevoegd door het enig artikel van de Wet van 30 juni 1994 tot
wijziging van artikel 52 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, B.S.
17 september 1994, in werking getreden op 27 september 1994.

(1661) Arbitragehof nr. 4/93, 21 januari 1993, B.S. 4 februari 1993, 2260; volgens het Hof
heeft de bijzondere wetgever, blijkens artikel 5 § 1, II, 6o, litt. e Bijzondere Wet Hervorming
Instellingen, gewild dat alle regels die in het kader van een procedure tot ontzetting nood-
zakelijk zijn om het belang van het kind te vrijwaren tot de bevoegdheid van de federale
wetgever blijven behoren.

(1662) Gent 26 december 1995, R.W. 1996-97, 305; J. dr. jeun. 1996, afl. 160, 489, noot
J. JACQMAIN.
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Er bestaat betwisting omtrent de vraag of de procureur des Konings nog het
advies van de ontzette ouders i.v.m. de adoptie van hun kind moet inwinnen
in toepassing van de artikelen 305 § 2 en 353 § 3 B.W.

Er is een strekking in de rechtspraak en rechtsleer die betoogt dat de ontzet-
ting uit het recht om in de adoptie toe stemmen impliceert dat ook het advies
van de betrokken ouders niet meer vereist is, omdat de wetgever de situatie
heeft willen vermijden dat de ontzette ouders na negatief advies partij in de
adoptieprocedure zouden worden(1663).

Nochtans lijkt het niet aangewezen dat de ouders ten gevolge van een
essentieel tijdelijke maatregel zoals de ontzetting op geen enkele wijze meer
inspraak zouden hebben bij een adoptie van hun kind, zeker als het om een
volle adoptie gaat, die onherroepelijk is; het recht om gehoord te worden met
het oog op advies is overigens duidelijk beperkter dan het recht in de adoptie
toe stemmen.

De ontzette ouder die zich tegen de adoptie verzet, heeft nog de mogelijkheid
om derdenverzet in te stellen tegen het adoptievonnis. De Jeugdrechtbank te
Hoei oordeelde dat een moeder die volledig uit het ouderlijk gezag was
ontzet en een vordering tot herstel heeft ingesteld de vereiste hoedanigheid
had om o.g.v. artikel 356 § 2 B.W. juncto artikel 1122 Ger. W. derdenverzet
in te stellen tegen een vonnis dat de volle adoptie homologeerde van het kind
waarop deze ontzetting betrekking had en zich bovendien kon beroepen op
een mogelijke morele schade(1664).

Tenslotte kan er nog worden op gewezen dat, nu de voogdij sinds de Wet van
29 april 2001 slechts openvalt wanneer beide ouders zijn overleden, de
cassatierechtspraak op grond waarvan aangenomen werd dat de provoogdij
eindigde na het overlijden van de uit het ouderlijk gezag ontzette ouder en de
andere ouder van rechtswege voogd werd, ook al werd deze niet aangewezen
om de ontzette ouder te vervangen(1665), niet meer geldt. Er mag worden
aangenomen dat in die hypothese de niet ontzette ouder provoogd blijft.

F. EEN BIJZONDERE VORM VAN ONTZETTING: DE VOORTDURENDE ONMOGELIJK-

HEID OM HET OUDERLIJK GEZAG UIT TE OEFENEN

561. Sinds de hervorming van de voogdijwetgeving kunnen ouders terwijl
ze nog leven ook buiten hun wil om en los van enige jeugdbeschermings-

maatregel hun ouderlijk gezag verliezen.

Dit verlies kan het automatisch gevolg zijn van bepaalde juridische situaties:
krachtens artikel 389 tweede lid B.W. valt de voogdij open wanneer beide
ouders, de enige ouder of de langstlevende ouder in de voortdurende on-

(1663) Impliciet in die zin: Jeugdrb. Hoei 24 maart 1994, J. dr. jeun. 1994, afl. 136, 45.

(1664) Jeugdrb. Hoei 24 maart 1994, J. dr. jeun. 1994, afl. 136, 45: het derdenverzet werd in

casu ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

(1665) Cass. 19 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 112; Pas. 1985, I, 93; R.W. 1985-86,
316.
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mogelijkheid verkeren om het ouderlijk gezag uit te oefenen ingevolge een
gerechtelijke onbekwaamverklaring, de verlengde minderjarigheid of inge-
volge een verklaring of een vermoeden van afwezigheid.

Dit verlies kan ook voortvloeien uit de vaststelling van de bedoelde voort-
durende onmogelijkheid door de rechter. De procedure om tot deze vaststel-
ling te komen wordt beschreven in artikel 1236bis Ger. W.. Ze wordt inge-
steld door de procureur des Konings, ambtshalve of op verzoek van iedere
belanghebbende (artikel 1236bis § 1 eerste lid Ger. W.). Het oordeel van de
vader en de moeder, dat van de bloedverwanten in de opgaande lijn in de
tweede graad van de minderjarige en dat van zijn meerderjarige broers en
zusters moet door de procureur worden ingewonnen en worden voorgelegd
aan de rechtbank van eerste aanleg (artikel 1236bis § 1 tweede lid Ger. W.).
Wie van hen een ongunstig advies uitbracht, moet worden opgeroepen voor
de rechtbank van eerste aanleg (artikel 1236bis § 2 eerste lid Ger. W.). De
minderjarige zelf die twaalf jaar oud is, wordt afzonderlijk gehoord (artikel
1236bis § 2 tweede lid Ger. W.). De vaststelling van de voortdurende
onmogelijkheid door de rechter kan ook het verlies van het wettelijk vrucht-
genot van de ouders met zich meebrengen; de rechtbank zal zich daarover
uitspreken (artikel 1236bis § 3 tweede lid Ger. W.).

HOOFDSTUK V

ALIMENTATIE

(Auteur: J. GERLO)

Bibl.: P. SENAEVE (ed.), Onderhoudsgelden, Leuven, Acco, 2001, 443 p.

Op de valreep (mei 2000) verscheen dit belangrijke boek, met bijdragen van
I. K. VANLEDE, ,,De onderhoudsuitkering tussen (ex-)echtgenoten tijdens en
na een echtscheidingsprocedure op grond van bepaalde feiten''; II.
F. BUYSSENS, ,,De onderhoudsbijdrage voor de kinderen en de onderhouds-
uitkering tussen echtgenoten bij echtscheiding door onderlinge toestem-
ming''; III. P. SENAEVE, ,,De onderhoudsverplichting tussen wettelijk samen-
wonenden en tussen concubinerenden''; IV. K. UYTTERHOEVEN, ,,De be-
voegdheid en de rechtspleging inzake onderhoudsgelden''; V.
S. MOSSELMANS, ,,De hulpverplichting van (gewezen) echtgenoten en de
vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap na echtscheiding op
grond van bepaalde feiten''; VI. I. ANNEÂ , ,,De voorschotten op onderhouds-
gelden verstrekt door het O.C.M.W. (Wet van 8 mei 1989) en de voorstellen
tot oprichting van een alimentatiefonds''; VII. I. VAN DE WOESTYNE, ,,De
fiscale behandeling van onderhoudsgelden''; VIII P.A. WUSTEFELD, ,,P.C.A.:
Een voorstel tot rationele raming van onderhoudsgelden voor minderjarige
kinderen''.

Deze bijdragen konden niet meer verwerkt worden in dit overzicht.
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I. Gemeenrechtelijke onderhoudsverplichting

A. ONDERHOUDSPLICHTIGEN. HIEÈRARCHIE

561. Bloedverwanten in de rechte lijn en schoonouders en schoonkinderen
zijn mekaar levensonderhoud verschuldigd (artikel 205, 206 en 207 B.W.).

De bloedverwanten zijn gehouden voÂoÂr de aanverwanten. Dit stelde het Hof
van Cassatie voor het eerst zeer duidelijk in zijn belangrijk arrest van
16 maart 1995(1666).

Een behoeftige vrouw, die met haar pensioen haar maandelijkse uitgaven niet
kan dekken, stelt een onderhoudsvordering in tegen haar beide vermogende
dochters.

Het bestreden vonnis, op 1 maart 1994 in hoger beroep door de rechtbank te
Luik gewezen, veroordeelt de twee dochters in solidum om 25.000 BEF
maandelijks onderhoudsgeld te betalen aan hun moeder met ingang van
25 mei 1992, en dus onder meer voor een periode Ð lopende tot en met
het eerste kwartaal van 1993 Ð gedurende dewelke de schoonzoon Ð
echtgenoot van eÂeÂn van beide dochters Ð vrijwillig de uitgaven van de
moeder ten belope van ongeveer 10.000 BEF per maand voor zijn rekening
nam.

De andere dochter voerde voor de rechtbank aan dat de schoonzoon, onder-
houd verschuldigd aan zijn schoonmoeder op grond van artikel 206 B.W.,
door deze bedragen te betalen, gewoon zijn wettelijke onderhoudsverplich-
ting is nagekomen; de staat van behoeftigheid van de (schoon)moeder be-
stond dus niet in het verleden of nam minstens in evenredigheid met de door
de schoonzoon gedane uitkeringen af. Voor de toekomst moet bij het bepalen
van de door de dochter verschuldigde onderhoudsbijdrage rekening gehou-
den worden met de mogelijkheid tot verdere financieÈle bijdrage door de
schoonzoon, wiens onderhoudsverplichting onverminderd verder blijft be-
staan.

De rechtbank verwerpt deze argumentatie door erop te wijzen dat de schoon-
zoon niet in het geding is en er geen onderhoudsvordering tegen hem aan-
hangig is.

Voor het Hof van Cassatie voert de ongehuwde dochter opnieuw aan dat
bloed- en aanverwanten, krachtens de artikelen 205, 206 en 208 B.W. samen
gehouden zijn tot het verschaffen van levensonderhoud en dat, wanneer
levensonderhoud verschaft wordt door eÂeÂn van de onderhoudsplichtigen,
de vordering tot levensonderhoud vervalt tot beloop van het uitgekeerde
bedrag.

Het Hof verwerpt het middel op grond van volgende korte, maar duidelijke
motivering: ,,dat de uit de bepalingen (van artikel 205 en 206 B.W.) volgende

(1666) Arr. Cass. 1995, 309; Pas. 1995, I, 319; R. Cass. 1995, 306, noot J. GERLO; R.W. 1995-
96, 743, noot J. ROODHOOFT; E.J. 1995, 86, noot J. ROODHOOFT; Div. Act. 1996, 28, noot E. DE

WILDE d'ESTMAEL; J.T. 1995, 517; T. Not. 1996, 277, noot; Rev. trim. dr. fam. 1997, 415.
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onderhoudsplicht berust op het bestaan van min of meer nauwe familie-
banden, zodat in het geval dat er onder de mogelijke schuldenaars waarvan
sprake is in de bovenvermelde artikelen verschillende gegoed zijn, de bloed-
verwanten gehouden zijn voÂoÂr de aanverwanten''.

Hierbij mag echter niet uit het oog verloren worden dat bij het bepalen van
het bedrag van de onderhoudsuitkering rekening moet gehouden worden met
de gezinsinkomsten (en gezinslasten) van de onderhoudsschuldenaar, en dus
ook met de inkomsten van diens echtgenoot (schoonzoon)(1667).

562. Uit het cassatiearrest van 16 maart 1995 kan, verder doordenkend, niet
alleen afgeleid worden dat de onderhoudsverplichting van bloedverwanten
deze van aanverwanten primeert, maar ook dat de bloedverwant in dichtere
graad deze in verdere graad voorafgaat: in de overwegingen aangaande het
vierde middel wordt immers gewag gemaakt van ,,verschillende gegoede
schuldenaars in dezelfde graad''. De dochter is bijgevolg gehouden voÂoÂr de
kleindochter(1668).

Mits blijk te geven van nog meer durf kan aangenomen worden dat, binnen
dezelfde graad de descendenten gehouden zijn voÂoÂr de ascendenten; waar het
Hof van Cassatie gewaagt van ,,min of meer nauwe familiebanden'' kan
gewezen worden op de dichtere erfrechtelijke orde van de afstammeling.

Let wel: volgens het hier verdedigde standpunt primeert de onderhoudsplicht
van het kind deze van de ouder, maar primeert de onderhoudsplicht van de
ouder deze van het kleinkind, dat in verdere graad staat, hoewel in dichtere
erfrechtelijke orde(1669).

Alleszins primeert de onderhoudsverplichting van de ouders, gebaseerd op
artikel 203 B.W., de onderhoudsverplichting van de grootouders, uitsluitend
gegrond op artikel 205 B.W.(1670).

Ook de hulpverplichting tussen echtgenoten (artikel 213 B.W.) primeert de
onderhoudsverplichting van bloed- en aanverwanten(1671). De man, door
zijn vrouw bij voorlopige maatregel tijdens een echtscheidingsprocedure
aangesproken tot het betalen van een onderhoudsgeld (artikel 1280
Ger. W.), beroept zich dan ook onterecht ,,op de hulp die de familie van
verweerster haar zou kunnen verlenen''(1672).

(1667) Cass. 10 september 1987, Arr. Cass. 1987-88, 40; Pas. 1988, I, 37; R.C.J.B. 1990, 251,
noot S.J. NUDELHOLE; T.B.B.R. 1989, 129, noot J. GERLO, ,,Alimentatie en huwelijksvermo-
gensrecht''.

(1668) Rb. Brussel 23 april 1999, T.B.B.R. 1999, 581.

(1669) Anders: J. ROODHOOFT, ,,B.W. Artikel 205-6'', in Artikelsgewijze commentaar Per-

sonen- en familierecht, Kluwer, losbl., april 1996.

(1670) Vred. PaÃturages 27 november 1996, J.L.M.B. 1997, 1586; Vred. Verviers 12 januari
1998, J.L.M.B. 1998, 1228; Rb. Charleroi 24 juni 1998, J.L.M.B. 2000, 1741.

(1671) Cass. 7 april 1995, Arr. Cass. 1995, 392; Pas. 1995, I, 405; E.J. 1995, 85, noot
J. ROODHOOFT; Div.Act. 1996, 25, noot J. ROODHOOFT; T. Not. 1996, 283; Rev. trim. dr. fam.
1997, 422; Bergen 16 november 1999, J.T. 2000, 201.

(1672) Cass. 7 april 1995, gecit.; vgl. Bergen 16 november 1999, gecit., i.v.m. de eventuele
tussenkomst van het O.C.M.W.
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Of dit impliceert dat geen rekening zou kunnen gehouden worden met door
de familie effectief verleende hulp blijft onzeker.

B. SAMENLOOP. VERHAAL

1. Geen verbintenis ,,in solidum''

563. Ook in een stelsel met een hieÈrarchie tussen onderhoudsschuldeisers of
onderhoudsschuldenaars is er samenloop mogelijk tussen schuldeisers of
schuldenaars in gelijke rang.

Indien een onderhoudsschuldenaar niet in de mogelijkheid is al zijn onder-
houdsschuldeisers in een zelfde rang onderhoud te verschaffen, kan het
onderhoud door de rechter verdeeld worden over de verschillende schuldei-
sers (artikel 1390quater Ger. W.), rekening houdend met hun graad van
behoeftigheid.

Indien meerdere onderhoudsschuldenaars in een zelfde rang door eÂeÂn be-
hoeftige worden aangesproken was het in rechtspraak en rechtsleer een zeer
omstreden vraag of zij al dan niet hoofdelijk of in solidum gehouden waren
om de onderhoudsplicht te voldoen, en of het ging om een ondeelbare
verbintenis in hunnen hoofde.

In het hoger besproken arrest van 16 maart 1995 heeft het Hof van Cassatie
deze discussie duidelijk beslecht: ,,artikel 208 B.W. bepaalt dat levensonder-
houd slechts wordt toegestaan naar verhouding van de behoeften van hem die
het vordert en van het vermogen van hem die het verschuldigd is; ... bijge-
volg (kan), in het geval dat er verschillende gegoede schuldenaars in dezelfde
graad zijn, de schuldeiser van ieder van hen slechts zijn eigen deel vorderen,
met inaanmerkingneming van het levensonderhoud dat de overige wettelijke
schuldenaars, ongeacht of ze al dan niet in het geding zijn, in staat zijn te
betalen''.

Een schuldenaar kan dus slechts tot betaling van zijn deel veroordeeld
worden, ook al worden zijn mede-schuldenaars noch door de eiser, noch
door hemzelf in het geding geroepen.

Een onderhoudsschuld is een persoonlijke schuld. Er is niet eÂeÂn schuld voor
meerdere schuldenaars, maar er zijn zoveel schulden als er schuldenaars zijn.
Van hoofdelijke of ,,in solidum'' gehoudenheid kan geen sprake zijn: twee
dochters kunnen niet ,,in solidum'' veroordeeld worden tot het betalen van
25.000 BEF onderhoudsgeld aan hun moeder; zij kunnen ieder, naar verhou-
ding van hun vermogen, veroordeeld worden tot betaling van een deel van dit
bedrag(1673).

564. Dient er een uitzondering op deze beginselen gemaakt te worden voor
de verplichting van artikel 203 B.W.?

(1673) Cass. 16 maart 1995, gecit.; Rb. Brussel 12 oktober 1999, J.T. 1999, 812; Rb. Charleroi
24 juni 1998, J.L.M.B. 2000, 1741.
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Meestal wordt de verplichting van de ouders om hun kinderen onderhoud,
opvoeding en opleiding te bezorgen als een verbintenis in solidum gekwa-
lificeerd; de verplichting zou voor het geheel op ieder van beide ouders
wegen, maar tussen hen naargelang van hun vermogen worden verdeeld,
zodat de ouder die de verplichting geheel heeft uitgevoerd een verhaal heeft
tegen de andere(1674).

Deze uitzondering op het gemeen recht lijkt ons niet verantwoord, nu artikel
203 § 1 B.W., zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1995(1675), bepaalt
dat de ouders ,,naar evenredigheid van hun middelen'' dienen te zorgen voor
de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de op-
leiding van hun kinderen(1676).

Onder ,,middelen'' in artikel 203 B.W. moeten de ,,respectievelijke'' mid-
delen van ieder van beide ouders begrepen worden, niet de ,,globale''
middelen van de beide ouders: het is onverdedigbaar dat een kind, in geval
zijn ouders gescheiden leven Ð en de wet maakt geen onderscheid tussen
samenlevende en gescheiden ouders Ð een onderhoudsgeld zou kunnen
vorderen van eÂeÂn ouder, waarbij niet alleen zou uitgegaan worden van diens
eigen middelen, maar ook van de middelen van de andere ouder.

In dit verband kan verwezen worden naar een cassatie-arrest van 14 novem-
ber 1997(1677): de rechter die de omvang van de onderhoudsbijdrage van de
vader, die niet de hoede heeft, vaststelt op grond van twee maatstaven,
enerzijds de behoeften van het kind, en anderzijds de mogelijkheden van
de ouder die niet de hoede heeft, zonder rekening te houden met de mogelijk-
heden van de moeder die de hoede heeft, schendt artikel 203 § 1 B.W.

2. Verhaal

565. De derde of de onderhoudsschuldenaar in verdere rang, die, zonder
animus donandi, heeft ingestaan voor het onderhoud van een onderhouds-
gerechtigde, heeft een verhaal op de onderhoudsschuldenaar of de onder-
houdsschuldenaar in nadere rang; dit verhaal kan op de verrijking zonder
oorzaak worden gegrond.

(1674) Zie de referenties bij J. GERLO, Onderhoudsgelden, 2e uitg., Antwerpen, Kluwer, 1994,
130, noot 77; anders, reeds voÂoÂr de wet van 13 april 1995, J.L. RENCHON, ,,L'obligation
d'entretien des parents aÁ l'eÂgard de leurs enfants et la deÂtermination des modaliteÂs de son
exeÂcution dans le contexte d'une proceÂdure de divorce par consentement mutuel'', Rev. trim.
dr. fam. 1982, 171 e.v., nrs. 18 e.v.

(1675) B.S. 24 mei 1995.

(1676) In dezelfde zin: J.L. RENCHON, ,,La nouvelle reÂforme leÂgislative de l'autoriteÂ parenta-
le'', Rev. trim. dr. fam. 1995, 383, noot 31; vergelijk, meer genuanceerd, J. SOSSON, ,,La
coparentaliteÂ et l'entretien de l'enfant'' in X., DeÂmariage et coparentaliteÂ: Le droit belge en
mutation (o.l.v. J.P.MASSON, Ph. DE PAGE, en G. HIERNAUX), Collection Famille et Droit,
Antwerpen, E. Story-Scientia, 1997, 269-2/4.

(1677) Arr. Cass. 1997, 1131; R.W. 1999-2000, 768; Rev.not. b. 1998, 99.
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Zo kunnen de grootouders van de ouders de terugbetaling vorderen van de
door hen voor hun kleinkind gedragen onderhoudskosten(1678).

Het O.C.M.W. kan de kosten van maatschappelijke dienstverlening en het door
het centrum uitgekeerde bestaansminimum krachtens een eigenÐwettelijk Ð
recht verhalen op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde(1679).

Het O.C.M.W. kan in naam van de begunstigde van het bestaansminimum
een onderhoudsvordering instellen tegen diens onderhoudsplichtigen(1680),
voor zover zij vermogend zijn(1681); het O.C.M.W. kan evenwel niet zelf tot
de uitvoering, door middel van beslag, overgaan van een vonnis dat reeds
vroeger de onderhoudsplichtige veroordeelde tot het betalen van onder-
houdsgeld aan de begunstigde(1682).

566. Omstreden blijft de vraag of een schuldenaar, die alleen onderhouds-
geld betaalde of onderhoud verschafte, een verhaal heeft tegen zijn mede-
schuldenaars in gelijke rang?

Een zoon heeft sedert 1962 alleen ingestaan voor het onderhoud van zijn
beide ouders, tot het overlijden van zijn vader in 1992 en tot de opname van
zijn moeder in een rusthuis in 1998. Hij vordert meer dan een half miljoen,
oorspronkelijk van zijn twee zussen, thans alleen nog van zijn jongste zus.

De rechtbank en het hof van beroep verklaren zijn vordering niet ontvanke-
lijk bij gebrek aan hoedanigheid om de vordering o.g.v. artikel 205 B.W. uit
te oefenen. Dit artikel voorziet niet in een vordering van het ene kind ten
overstaan van andere kinderen voor door hem aan de ouders reeds verleend
onderhoud.

Ook een beroep op de vermogensverschuiving zonder oorzaak, de zaak-
waarneming en een stilzwijgende lastgeving is vergeefs. De steun die de
zoon aan zijn ouders heeft verleend is de naleving geweest van een natuur-
lijke verbintenis en/of een vrijgevigheid maar niet de uitvoering van een hem
door de wet opgelegde onderhoudsverplichting, nu de ouders nooit een
vordering tot levensonderhoud hebben ingesteld lastens hun kinderen(1683).

Dit standpunt is te absoluut. Een onderhoudsschuldenaar heeft geen verhaal
op zijn mede-schuldenaars zo hij door de rechter slechts tot het betalen van
zijn deel veroordeeld werd(1684). Maar in casu heeft de zoon blijkbaar

(1678) Vred. PaÃturages 27 november 1996, J.L.M.B. 1997, 1586; Vred. Verviers 12 januari
1998, J.L.M.B. 1998, 1228; Vred. Etterbeek 24 april 1988, J.T. 1999, 69.

(1679) Bergen 24 juni 1996, J.L.M.B. 1996, 1705; Rb. Turnhout 28 juni 1994, T.B.B.R. 1996,
60; Vred. Waver 20 mei 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 74.

(1680) Echtgenoot en bloedverwanten in de eerste graad.

(1681) Artikel 6 § 1 en artikel 8 § 4W. 7 augustus 1974. Cass. 24 november 1995, Pas. 1995, I,
1065; R.W. 1996-97, 158; Arr. Cass. 1995, 1032.

(1682) Luik 10 maart 1998, T.B.B.R. 1999, 582; zie uitvoerig C. PARIS, ,,A nouveau des
questions sur les droits des C.P.A.S. aÁ l'eÂgard des deÂbiteurs alimentaires'', T.B.B.R. 1999, 550-
561.

(1683) Antwerpen 19 mei 1999, A.J.T. 1999-2000, 476.

(1684) Cfr. Cass. 16 maart 1995, gecit.

2018 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn93099&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn93099&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn86041&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn75760&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn10000938&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn78942&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100003736&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn10001400&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn91980&amp;origin=TPR


alleen voor het volledige levensonderhoud van zijn ouders ingestaan, zonder
dat enige gerechtelijke procedure werd gevoerd en zonder dat bijgevolg de
rechter rekening kon houden met enig aandeel van de mede-schuldenaars.

De schuldenaar die alleen onderhoudsgeld betaalde (onderhoud verschafte)
moet terugbetaling kunnen vorderen van de sommen (de kosten) die zijn
aandeel overtroffen(1685).

Dit verhaal kan gegrond worden op artikel 205 B.W. zelf (bij gebrek aan een
bepaling analoog met artikel 203bis), zodat meteen een verjaringstermijn van
5 jaar geldt, die de terugvordering van enorme kapitalen voorkomt.

C. VOORWERP VAN DE ONDERHOUDSVERPLICHTING

567. Voorwerp van de ouderhoudsverplichting is (het verschaffen van)
,,levensonderhoud'' (artikel 205-211 B.W.).

Levensonderhoud omvat alles wat noodzakelijk is om een menswaardig
bestaan te leiden: voedsel, kleding, huisvesting, medische kosten ....(1686).

Omstreden blijft de vraag of de begrafeniskosten m.b.t. een onderhouds-
gerechtigde deel uitmaken van diens ,,levensonderhoud''.

Neen, antwoordt een deel van de rechtspraak: de verplichting tot het ver-
schaffen van levensonderhoud dooft uit door het overlijden van de decu-

jus(1687).

Ja, antwoordt een ander deel van de rechtspraak(1688). Terecht: om humane
redenen mag het begrip levensonderhoud in casu niet eng geõÈnterpreteerd
worden.

Wel is het zo dat de onderhoudsplichtigen slechts kunnen worden aange-
sproken indien geen enkele erfgenaam de nalatenschap heeft aanvaard of het
actief van de nalatenschap ontoereikend is om de begrafeniskosten te vol-
doen.

Begrafeniskosten zijn immers in de eerste plaats een last van de nalaten-
schap, zoals overigens de kosten van de laatste ziekte, die subsidiair alleszins
ten laste van de onderhoudsplichtigen vallen(1689).

Zo aangenomen wordt dat de verplichting de begrafeniskosten te betalen
kadert in de wettelijke onderhoudsverplichting is het onnodig en zelfs onjuist

(1685) Cass. fr. 29 mei 1974, J.C.P. 1974, IV, 6465; Cass. 7 februari 1963, Pas. 1963, I, 647;
R.W. 1962-63, 1946.

(1686) Rb. Brussel 23 april 1999, T.B.B.R. 1999, 581; vgl. Vred. Waver 20 mei 1999, Rev.
trim. dr. fam. 2000, 74.

(1687) Luik 18 april 1994, J.L.M.B. 1994, 898; Luik 11 december 1995, J.L.M.B. 1996, 507;
Vred. St-Pieters-Woluwe 25 november 1994, J.T. 1995, 456; Vred. St-Pieters-Woluwe
16 maart 1995, Rev. trim. dr. fam 1996, 602.

(1688) Brussel 6 februari 1997, J.L.M.B. 1998, 1200, noot Y.H. LELEU; Bergen 16 december
1997, T.B.B.R. 1999, 264; Rb. Luik 28 januari 1994, J.L.M.B. 1995, 1702; Rb. Brussel 23 april
1999, T.B.B.R. 1999, 581.

(1689) Rb. Brussel 15 april 1994, J.L.M.B. 1995, 1703; Vred. Charleroi 28 oktober 1996, J.T.
1997, 259; J.P. MASSON en N. MASSAGER, ,,Droit des personnes. Chronique de jurisprudence
1994-98'' in Les dossiers du J.T., Brussel, Larcier, 2000, 63, nr. 62.
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een rechtsgrond te zoeken in de gewoonte(1690) of in ,,een natuurlijke
verbintenis, vervat in hun wettelijke verplichting''(1691).

D. DE DRAAGKRACHT VAN ONDERHOUDSGERECHTIGDE EN ONDERHOUDSPLICH-

TIGE

1. Inkomsten

568. Het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud wordt vastgesteld
rekening houdend met de respectieve mogelijkheden van schuldenaar en
schuldeiser; bij de beoordeling van die onderscheiden mogelijkheden worden
inzonderheid de leeftijd, de inkomsten en de maatschappelijke status van de
betrokkenen in aanmerking genomen(1692).

Wat dient men onder ,,inkomsten'' te verstaan?

Onder het nettobedrag van beroepsinkomsten wordt verstaan het totale
bedrag van die inkomsten, na aftrek van de beroepskosten en de beroeps-
verliezen tijdens het belastbaar tijdperk en vorige belastbare tijdperken
geleden (artikel 23 § 2 WIB).

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelt dat dit netto belastbaar inkomen
als basis voor de begroting van de alimentatie dient genomen te worden, gelet
op het fiscaal voordeel dat genoten wordt door de aftrekbaarheid van 80%
van de betaalde alimentatie(1693).

Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 21 oktober 1993 gaat
eveneens uit van het netto belastbaar inkomen van de onderhoudsplichtige
man en de (netto) werkloosheidsuitkering van de onderhoudsgerechtigde
vrouw. Het wordt door het Hof van Cassatie vernietigd: de rechter moet
bij het vaststellen van de onderhoudsuitkering een vergelijkende staat van de
inkomsten en uitgaven van de schuldeiser en de schuldenaar opmaken en
daarbij rekening houden met vergelijkbare elementen; door het nettobedrag
van de belastbare inkomsten van de onderhoudsplichtige en het bedrag van
de werkloosheidsuitkering van de onderhoudsgerechtigde te vergelijken
heeft het Hof van Beroep geen acht geslagen op het feit dat het belastings-
tarief dat op de inkomsten van de schuldenaar toepasselijk is dermate
verschilt van het op de uitkering van de schuldeiser toepasselijke tarief
(met belastingsvermindering en -vrijstelling), dat een dergelijke vergelijking
de beslissing niet naar recht kan verantwoorden(1694).

(1690) Luik 11 december 1995, gecit.

(1691) Brussel 6 februari 1997, gecit.

(1692) Cass. 21 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1186; Pas. 1997, I, 1238; Fisc. Koer. 1998,
181, noot A. LANSSENS; Rb. Brussel 12 oktober 1999, J.T. 1999, 812.

(1693) Antwerpen 22 februari 1993, Turnh. Rechtsl. 1993, 118; Antwerpen 7 juni 1993,
Turnh. Rechtsl. 1993, 119; Vred. Turnhout 15 oktober 1993, Turnh. Rechtsl. 1993, 121; Kort
ged. Rb. Turnhout 22 november 1993, Turnh. Rechtsl. 1994-95, 23, noot.

(1694) Cass. 13 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 834; Pas. 1994, I, 816;Div. Act. 1997, 30, noot
A. VAN GYSEL.
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569. Rekening moet gehouden worden met inkomsten waarover de betrok-
ken partijen werkelijk beschikken, na betaling van de lasten die hen worden
opgelegd door de fiscale en de sociale wetgeving(1695), en na aftrek van de
noodzakelijke uitgaven(1696).

Bovendien is het aangewezen rekening te houden met de fiscale implicaties
van de betaling van onderhoudsgeld zelf, met name de aftrekbaarheid voor
80% in hoofde van de betaler en de belastbaarheid voor 80% in hoofde van
de ontvanger(1697).

De haard- en standplaatsvergoeding die aan de onderhoudsplichtige, als
personeelslid van een internationale organisatie, wordt betaald, maakt deel
uit van zijn bezoldiging en derhalve van zijn beschikbaar inkomen(1698).

Overigens moet niet alleen rekening gehouden worden met de werkelijke
inkomsten van de betrokkenen, maar ook met de inkomsten die, gelet op
hun mogelijkheden, redelijkerwijze zouden kunnen verworven worden door
schuldenaar(1699) of schuldeiser(1700).

2. Gezinsinkomsten en gezinslasten

570. Bij het bepalen van de financieÈle draagkracht en de mogelijkheden van
de onderhoudsgerechtigde vrouw moet rekening worden gehouden met het
gegeven dat zij de dagelijkse zorg voor haar zieke zoon opneemt en daardoor
een geringer inkomen verwerft(1701).

Omgekeerd zal geen uitkering na echtscheiding verschuldigd zijn aan de
gewezen echtgenote, die, dankzij de hulp van haar tweede man, in haar
bestaan kan voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samen-
leven(1702).

Zelfs de ,,goedschikse vrijwillige hulp'', die de onderhoudsschuldeiser ont-
vangt, kan in aanmerking genomen worden(1703).

Ook met de gezinslasten van de onderhoudsplichtige moet rekening gehou-
den worden.

De onderhoudsbijdrage tijdens een echtscheidingsgeding door een man aan
zijn vrouw te betalen(1704) moet worden vastgesteld met inachtneming van

(1695) Cass. 11 juni 1987, i.v.m. artikel 301 B.W., geciteerd vorig overzicht, T.P.R. 1994,
2312, nr. 483.

(1696) Rb. Brussel 12 oktober 1999, J.T. 1999, 812.

(1697) Brussel 28 maart 1996,Div. Act. 1998, 66, noot; Brussel 24 maart 1998,Div. Act. 2000,
58.

(1698) Bergen 6 oktober 1994, J.T. 1995, 217.

(1699) Rb. Brussel 3 maart 1992, T.B.B.R. 1994, 114, noot J. ROODHOOFT.

(1700) Luik 10 april 1995, J.L.M.B. 1995, 1681; Vred. St-Jans-Molenbeek 10 mei 1994, A.J.T.
1994-95, 63, noot P. HOFSTROÈ SSLER.

(1701) Antwerpen 21 september 1999, A.J.T. 2000-2001, 162.

(1702) Bergen 30 januari 1996, J.T. 1996, 560; Div. Act. 1996, 143.

(1703) Vred. Westerlo 30 december 1997, R.W. 1998-99, 753; A.J.T. 1998-99, 682.

(1704) Conform artikel 213 B.W. en artikel 1280 Ger. W.
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de lasten die de echtgenoot heeft voor het levensonderhoud en de opvoeding
van de door hem erkende kinderen die geboren zijn uit zijn relatie met een
andere vrouw dan zijn echtgenote. Stellen dat de behoeften van het wettige
gezin primeren zou niet alleen strijdig zijn met de artikelen 213 B.W. en
1280 Ger. W., maar ook met de artikelen 8 en 14 E.V.R.M.(1705).

Bij de begroting van de uitkering na echtscheiding door een man aan zijn
gewezen echtgenote verschuldigd moet rekening gehouden worden met het
feit dat deze zijn tweede echtgenote volledig dient te onderhouden(1706).

3. Gedrag van de onderhoudsgerechtigde

571. Indien de behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigde wordt veroor-
zaakt door zijn foutief gedrag kan hij geen aanspraak maken op onderhouds-
geld: zo wordt de vordering (op grond van artikel 205-207 B.W.) van de zoon
tegen zijn ouders afgewezen omdat hij niet het nodige heeft gedaan om te
voorzien in zijn opleiding en onderhoud, en heeft toegegeven dat hij zijn
studies heeft laten varen omdat hij er geen zin meer in had, met werkloosheid
tot gevolg(1707).

Van het wangedrag van de onderhoudsgerechtigde in het algemeen moet zijn
wangedrag tegenover de onderhoudsplichtige onderscheiden worden.

Nog steeds wordt overwegend gesteld: inzake onderhoudsgelden bestaan
geen oorzaken van onwaardigheid, op eÂeÂn Ð wettelijke Ð uitzondering na:
de volledige ontzetting uit het ouderlijk gezag van de behoeftige ouder.

Zowel het onwaardig gedrag van de onderhoudsgerechtigde ouder(1708) als
het onwaardig gedrag van het onderhoudsgerechtigd kind(1709) blijven
buiten beschouwing.

Toch laten enkele vrederechters een ander geluid horen.

Een vader, die tot het betalen van een onderhoudsbijdrage van zijn thans
meerderjarige dochter is gehouden, vraagt van zijn onderhoudsplicht ont-
slagen te worden: reeds jarenlang heeft hij met zijn dochter geen enkel
contact meer gehad en, ondanks zijn herhaaldelijk schriftelijk aandringen
om van haar schoolresultaten op de hoogte te worden gesteld, is hem dit
uitdrukkelijk geweigerd door zijn dochter, die de directie van de school zelfs
het verbod gaf haar schoolresultaten mede te delen. De Vrederechter te Gent
oordeelt dat in deze omstandigheden de houding van de dochter duidt op een

(1705) Cass. 5 september 1997, Arr. Cass. 1997, 781; Pas. 1997, I, 820; J.T. 1998, 339; Rev.
not. b. 1998, 97; R.W. 1997-98, 1438; J.L.M.B. 1998, 356, noot Y.H. LELEU;Div. Act. 1998, 76,
noot A. VAN GYSEL.

(1706) Anders, ten onrechte, Vred. Westerlo 2 februari 1996, E.J. 1996, 57, noot
J. ROODHOOFT.

(1707) Vred. Doornik 12 oktober 1994, Div. Act. 1995, 60, noot.

(1708) Vred. St-Jans-Molenbeek 10 mei 1994, A.J.T. 1994-95, 63, noot P. HOFSTROÈ SSLER;
Bergen 24 juni 1996, J.L.M.B. 1996, 1705; Vred. Westerlo 30 december 1997, R.W. 1998-99,
753; A.J.T. 1998-99, 682.

(1709) Vred. St-Jans-Molenbeek 3 mei 1994, T. Vred. 1995, 318, noot E. DE GROOTE; Vred.
Brussel 28 december 1994, J. dr. jeun. 1995, afl. 143, 132.
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volkomen gebrek aan respect voor haar vader en hanteert de bepaling van
artikel 371 B.W. als grond tot ontheffing van de onderhoudsplicht(1710).

Nu artikel 371 B.W. een wederkerige verplichting van respect oplegt aan het
kind en zijn ouders, zou ook het kind de overtreding van dit artikel kunnen
inroepen als verweer tegen een onderhoudsvordering ingesteld door een
ouder(1711).

E. KENMERKEN

1. Niet overdraagbaar

572. Gelet op het persoonlijk karakter van de onderhoudsverplichting is het
toegekende onderhoudsgeld niet overdraagbaar, noch actief op de erfgena-
men van de schuldeiser, noch passief op de erfgenamen van de schuldenaar.

Waar de erfgenamen van de schuldenaar niettemin kunnen vervolgd worden
voor de betaling van gebeurlijke achterstallen, kunnen de erfgenamen van de
schuldeiser zelfs de voÂoÂr diens dood vervallen termijnen niet opvorde-
ren(1712).

2. Geen schuldvergelijking

573. Artikel 1293, 3o B.W. stipuleert een verbod van schuldvergelijking
inzake schulden uit levensonderhoud, althans voor het gedeelte dat niet
vatbaar is voor beslag(1713).

Het Hof van Beroep te Gent ziet een uitzondering op dit verbod: in geval van
verlaging, met terugwerkende kracht, van het bedrag van de bijdrage tot
levensonderhoud, kunnen de ten onrechte betaalde bedragen door de schul-
denaar aangerekend worden op de in de toekomst door hem verschuldigde
(verlaagde) termijnen, voor zover de rechter die het bedrag verlaagd heeft,
een dergelijke schuldvergelijking niet uitgesloten of beperkt heeft(1714).

Schuldvergelijking kan in ieder geval slechts ingeroepen worden voor zover
de twee betrokken personen (onderhouds)schuldenaar van elkaar zijn: de
onderhoudsuitkeringen verschuldigd door de vader voor zijn dochter, die bij
de moeder verblijft, en door de moeder voor haar zoon, die bij de vader
verblijft, kunnen niet gecompenseerd worden(1715).

(1710) Vred. Gent 28 december 1998, A.J.T. 1999-2000, 711, noot E. DE GROOTE.

(1711) E. DE GROOTE, gecit. noot, 713; vgl. Vred. Elsene 14 november 1995, J.T. 1996, 107;
J. dr. jeun. 1996, 433.

(1712) Beslagr. Brussel 7 februari 1996, T.B.B.R. 1996, 341; meer genuanceerd J.P. MASSON

en N. MASSAGER, o.c., 65, nr. 63.

(1713) Kort ged. Rb. NeufchaÃteau 21 december 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 478.

(1714) Gent 7 februari 1995, R.W. 1995-96, 643.

(1715) Beslagr. Verviers 6 oktober 1995, Act. dr. 1996, 318; Brussel 9 augustus 1996, Div.
Act. 1997, 69; Rev. trim. dr. fam. 1997, 94.
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3. Geen afstand

574. De onderhoudsgerechtigde Ð in casu de echtgenoot van de schuldenaar
Ð kan niet geldig afstand doen van de betaling van onderhoudsgeld, waartoe
de onderhoudsplichtige veroordeeld werd; dergelijke afstand zou tot gevolg
hebben dat de gemeenschap de last zou moeten dragen van een dwingende
onderhoudsverplichting(1716).

4. Korte verjaring

575. Termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop
van vijf jaren (artikel 2277 B.W.).

Deze bepaling maakt geen onderscheid naargelang de onderhoudsverplich-
ting voortvloeit uit een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke beslis-
sing(1717).

De wetgever heeft deze korte verjaringstermijn ingesteld om te verhinderen
dat het bedrag van dergelijke periodiek te vervallen schuldvorderingen zou
oplopen.

Dat de actio judicati Ð de rechtsvordering tot tenuitvoerlegging van een
vonnis van veroordeling Ð pas verjaart door verloop van 10 jaar (artikel
2262bis § 1 B.W.) te rekenen van de datum van het vonnis waarbij de
veroordeling werd uitgesproken, kan niet worden opgeworpen terzake ver-
oordelingen tot betaling van een periodieke onderhoudsuitkering(1718).

Alleen ,,wanneer een onderhoudsgerechtigde de veroordeling verkrijgt van
de onderhoudsplichtige tot betaling van een bepaald bedrag van achterstal-
lige bijdragen, is de vordering tot tenuitvoerlegging van zulk een veroorde-
ling onderworpen aan de regels die de verjaring van vorderingen gesteund op
rechterlijke uitspraken beheersen en niet aan de regels die de periodieke
betalingen beheersen''(1719); in dit geval strekt de uitvoerbare titel immers
tot betaling van een kapitaalschuld.

Ook achterstallige indexeringen verjaren na verloop van 5 jaar(1720).

Luidens artikel 2253 B.W. loopt de verjaring niet tussen echtgenoten. Uit de
algemene bewoordingen van dit artikel leidt het Hof van Beroep te Gent af
dat de schorsing van de verjaring ook geldt voor een onderhoudsvordering
van een echtgenoot tegen zijn mede-echtgenoot, gebaseerd op artikel 203bis
B.W.(1721).

(1716) Luik 4 november 1996, Div. Act. 1998, 140.

(1717) Cass. 8 december 2000, E.J. 2001, 48, noot K. VANLEDE; Gent 18 februari 1997, R.W.

1999-2000, 119, noot J. DANGREAU; Gent 25 juni 1996, E.J. 1998, 2, noot K. BROECKX; Luik
18 oktober 1999, J.L.M.B. 2000, 1822, noot B. KOHL.

(1718) Anders, ten onrechte, vorig overzicht, T.P.R. 1994, 2292, nr. 430.

(1719) Cass. 8 december 2000, gecit.; Gent 25 juni 1996, gecit.

(1720) Brussel 7 april 2000, J.T. 2000, 76.

(1721) Gent 21 november 1994, Div. Act. 1998, 67; zie ook Beslagr. Charleroi 27 juni 1996,
J.L.M.B. 1997, 1719.

2024 TPR 2001

/secure/DocumentView.aspx?id=rn94106&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn11000479&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn98963&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn15898&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn11000479&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn15898&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn65658&amp;origin=TPR


Kan hier geen afwijking van artikel 2253 B.W. bepleit worden, gelet op het
voorwerp en het doel van onderhoudsbijdragen? Inzake onderhoudsgelden
kan een veralgemeende toepassing van de verjaringstermijn van 5 jaar
verdedigd worden, zonder uitzondering, en b.v. ook in geval van terugvorde-
ring van onverschuldigd betaald onderhoudsgeld.

5. Retroactieve toekenning en afschaffing

a . Re t r o a c t i e v e t o e k enn i n g

576. Dat onderhoudsgeld retroactief kan toegekend, gewijzigd of afgeschaft
worden staat buiten discussie.

Deze mogelijkheid bestaat voor alle onderhoudsverplichtingen, ook al be-
staan alleen de onderhoudsverplichting van ouders t.o.v. hun niet zelfstan-
dige kinderen (artikel 203 B.W.) en de hulpverplichting tussen echtgenoten
(artikel 213 B.W.) onafhankelijk van enige rechtsvordering om de nakoming
ervan te bekomen(1722).

Ten onrechte beslist de Rechtbank van eerste aanleg te Luik dan ook dat,
wanneer de onderhoudsvordering van een meerderjarig kind gegrond is op
artikel 205 B.W., deze niet kan terugwerken tot een datum voorafgaand aan
deze van de inleiding van de vordering(1723).

De feitenrechter beschikt over een zekere appreciatiemarge: hij kan het
onderhoudsgeld gevorderd op grond van artikel 203 B.W. toekennen vanaf
de dagvaarding(1724) of vanaf het ogenblik dat de moeder alleen instaat voor
het onderhoud van het kind(1725). Ook een datum gelegen tussen deze 2 data
kan aangenomen worden.

De vordering tot retroactiviteit dient met omzichtigheid beoordeeld te worden,
rekening houdend met de bijzondere omstandigheden; de onderhoudsschuld
kan niet in een schuld in kapitaal omgezet worden door de nalatigheid van de
schuldeiser(1726).

Het Hof van Beroep te Antwerpen besluit uit het gegeven dat gedurende bijna
6 jaar geen betaling van de bijdrage, bedongen in de overeenkomst vooraf-
gaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming, werd gevraagd (in
een later geschrift verklaarde de moeder zelfs geen aanspraak meer te maken

(1722) Zie vorig overzicht, T.P.R. 1994, 2291; J. GERLO, ,,Recente ontwikkelingen in het
alimentatierecht'', T.B.B.R. 1998, 42, nr. 33 en de cassatierechtspraak aldaar vermeld; Cass.
5 september 1997, Pas. 1997, I, 825 i.v.m. artikel 203 B.W.

(1723) Rb. Luik 7 december 1998, T.B.B.R. 1999, 586; J.L.M.B. 1999, 1044, noot E. VON

FRENCKELL.

(1724) Brussel 15 maart 1994, J.L.M.B. 1995, 1700.

(1725) Rb. Hoei 19 oktober 1994, J.L.M.B. 1995, 1700; Kort ged. Rb. NeufchaÃteau 21 decem-
ber 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 478.

(1726) Bergen 9 januari 1998, Div. Act. 1998, 69, noot F. LIGOT; J.L.M.B. 1999, 1511, noot
G.G.; Brussel 10 juin 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 469.
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op alimentatie), dat de moeder al die tijd zonder hulp van de vader in de
kosten van onderhoud en opvoeding van de kinderen kon voorzien(1727).

De Vrederechter te Wolvertem weigert onderhoudsgeld voor een kind retro-
actief toe te kennen omdat de moeder niet rechtvaardigt waarom zij drie jaar
gewacht heeft alvorens haar vordering in te stellen(1728).

De Vrederechter te Wezet zet een stap te ver, waar hij stelt dat het onder-
houdsgeld moet gevraagd geweest zijn, zij het op informele wijze, en
geweigerd door de schuldenaar, om een veroordeling met terugwerkende
kracht mogelijk te maken(1729).

De Vrederechter te Gent stelt allicht te absoluut dat rechtsverzaking en
rechtsverwerking terzake (de voorziene indexering van) onderhoudsgelden
ex artikel 203 B.W. onmogelijk zijn(1730).

Kan retroactief onderhoudsgeld gevorderd worden vanaf de geboorte, wan-
neer de vader het kind slechts op 3-jarige leeftijd heeft erkend? Het declara-
tief karakter van de erkenning rechtvaardigt een positief antwoord, het
gezond verstand leidt tot een negatief antwoord(1731).

De Jeugdrechtbank te Aarlen kent, op grond van een appreciatie in concreto,
aan de moeder onderhoudsgeld toe vanaf 1 juli 1997, waar de vader, nadat
zijn vaderschap bleek uit een vrijwillig ondergaan bloedonderzoek, het 3-
jarig kind slechts erkende op 30 augustus 1997(1732).

Het Hof van Beroep te Luik laat de moeder toe voor haar kind onderhouds-
geld te vorderen vanaf de geboorte gelet op de declaratieve werking van een
vonnis waarbij de afstamming van vaderszijde gerechtelijk wordt vastge-
steld(1733).

Ten onrechte beslist de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat een
onderhoudsvordering gesteund op artikel 203 B.W., ingesteld in hetzelfde
dagvaardingsexploot als een vordering tot onderzoek naar het vaderschap
over het kind, niet ontvankelijk is, omdat het vaderschap op dat ogenblik nog
niet vaststaat(1734); men kan toch ook in eenzelfde dagvaardingsexploot
echtscheiding en een uitkering na echtscheiding vorderen...

b . R e t r o a c t i e v e a f s c h a f f i n g

577. Noch artikel 301 § 3 B.W., noch enig rechtsbeginsel, noch de recht-
spreuk ,,onderhoudsgeld laat geen achterstallen'' staan eraan in de weg dat

(1727) Antwerpen 2 januari 1995, R.W. 1995-96, 436.

(1728) Vred. Wolvertem 14 september 1995, T. Vred. 1997, 270.

(1729) Vred. Wezet 27 april 1995, T. Vred. 1995, 328.

(1730) Vred. Gent 8 januari 1997, T.G.R. 1997, 131.

(1731) Zie J. GERLO, Onderhoudsgelden, 2e druk, Antwerpen, Kluwer, 1994, 137-138.

(1732) Jeugdrb. Aarlen 28 mei 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 474, noot J. SOSSON.

(1733) Luik 4 juni 1996, J.L.M.B. 1998, 1197.

(1734) Rb. Brussel 18 mei 1994, J.L.M.B. 1995, 195, noot D. PIRE.
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ontheffing of vermindering van een rechterlijk vastgestelde uitkering na
echtscheiding wordt toegestaan over een tijdvak verlopen voÂoÂr de dag van
de vordering tot ontheffing of vermindering(1735).

De voorzitter kan in het kader van artikel 1280 Ger. W. een onderhoudsuit-
kering voor echtgenoot of kind retroactief toekennen of wijzigen voor een
periode voorafgaand aan de datum van de inleiding van de echtscheidings-
procedure(1736).

6. Wijziging

578. Dat een onderhoudsbijdrage met terugwerkende kracht kan gewijzigd
worden Ð verhoogd, verlaagd of afgeschaft Ð zodra de draagkracht van
onderhoudsplichtige of onderhoudsgerechtigde door omstandigheden gewij-
zigd is, belet niet dat een beslissing, die een veroordeling tot betaling van
onderhoudsgeld inhoudt, uitvoerbaar blijft tot een nieuwe, gewijzigde, titel
werd bekomen(1737) of tot wanneer er aan de onderhoudsverplichting van
rechtswege een einde is gekomen.

De beslagrechter is bevoegd om te beslissen dat de verplichting bij te dragen
in de lasten van het huwelijk is vervallen ingevolge de echtscheiding(1738)
of zelfs om vast te stellen dat de onderhoudsplichtige vader niet langer
geldelijk moet bijdragen in het onderhoud en de opvoeding van zijn kind
vanaf het ogenblik dat dit kind bij vonnis aan hem werd toevertrouwd en in
feite bij hem verblijft(1739).

Wanneer de omstandigheden zowel m.b.t. de onderhoudsgerechtigde als
m.b.t. tot de onderhoudsplichtige gewijzigd zijn, kan de rechter beslissen
dat de positieve en negatieve beoordelingselementen mekaar compenseren
en de bestaande regeling ongewijzigd behouden(1740).

In geval van gewijzigde omstandigheden mag de devolutieve werking van
het hoger beroep niet uit het oog verloren worden.

Een dochter kan, wegens gewijzigde omstandigheden, bij de vrederechter
geen verhoging van het onderhoudsgeld ten laste van haar moeder vorderen,
wanneer tegen een vorig vonnis van de vrederechter hoger beroep werd
ingesteld door de dochter, beperkt tot de weigering van alimentatie voor het

(1735) Cass. 16 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 626; Pas. 1995, I, 648; R.W. 1995-96, 1234; A.J.T.
1995-96, 495, noot P. HOFSTROÈ SSLER; E.J. 1996, 23, noot J. ROODHOOFT; Div. Act. 1997, 27,
noot A. VAN GYSEL; Rev. trim. dr. fam. 1996, 523.

(1736) Brussel AR 1995/KR./298, 21 november 1996, onuitg.; Gent 21 november 1994, Div.
Act. 1998, 67, noot; Bergen 8 december 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 286; Bergen 9 januari
1998, Div. Act. 1998, 69, kritische noot F. LIGOT; anders: Brussel 28 maart 1996, Div. Act.
1998, 66, noot.

(1737) Vred. La Roche-en-Ardenne 17 januari 1995, Act. dr. 1996, 96, noot; Beslagr. Luik
1 december 1997, J.L.M.B. 1998, 341.

(1738) Cass. 3 november 1995, Div. Act. 1997, 23, noot A. VAN GYSEL.

(1739) Vred. La Roche-en-Andenne, gecit.; vgl. Luik 15 april 1997, J.L.M.B. 1998, 1203.

(1740) Vred. Westerlo 17 maart 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 38.
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verleden, maar tevens op incidenteel beroep door de moeder, waarbij het
principe zelf van het verschuldigd zijn van alimentatie wordt betwist(1741).

Een man wordt door het Hof van Beroep te Gent, tot driemaal toe, veroor-
deeld tot het betalen van een uitkering na echtscheiding van 25.000 BEF aan
zijn gewezen echtgenote, bij wijze van voorschot, in afwachting dat, na de
vereffening-verdeling, meer preciese en volledige gegevens worden ver-
schaft over de vermogenstoestand van de partijen.

Op verzoek van de vrouw verhoogt de rechtbank te Dendermonde, zetelend
in hoger beroep, de uitkering van 25.000 tot 55.000 BEF.

Het Hof van Cassatie vernietigt dit vonnis, op grond van volgende overwe-
gingen: het Hof van Beroep te Gent heeft zijn rechtsmacht om uitspraak te
doen over de gevorderde uitkering na echtscheiding nog niet volledig uit-
geoefend en de toestand van partijen slechts voorlopig geregeld; het komt
slechts aan de rechter bij wie de zaak aanhangig is toe, de door hem krachtens
artikel 19, tweede lid Ger. W. bevolen voorlopige maatregel te wijzi-
gen(1742).

7. Sommendelegatie

579. Luidens artikel 203bis B.W. kan een sommendelegatie gevorderd
worden wanneer de schuldenaar de wettelijke onderhoudsverplichtingen
opgelegd bij de artikelen 203, 203bis, 205, 207 of 336 B.W. of de krachtens
artikel 1288, 3o Ger. W. aangegane verbintenis niet nakomt.

Een sommendelegatie kan dus gevorderd worden, wanneer een ouder de in de
familierechtelijke overeenkomst, voorafgaand aan de echtscheiding door on-
derlinge toestemming, overeengekomen bijdrage in het levensonderhoud, de
opvoeding en opleiding van de kinderen niet (regelmatig) betaalt(1743); een
sommendelegatie kan evenwel niet gevorderd worden m.b.t. de zuiver con-
tractuele uitkering bedongen ten behoeve van de gewezen echtgenoot(1744).

De machtiging om het loon van de schuldenaar te ontvangen, met toepassing
van de artikelen 203bis, 221 B.W. en 1280 Ger. W., kan niet ambtshalve door
de rechter worden verleend, maar enkel op vraag van de partij(1745).

De wet van 5 juli 1998(1746) betreffende de nieuwe procedure van collec-
tieve schuldenregeling (artikel 1675/2 e.v. Ger. W.) is ook van toepassing op
alimentatieschulden(1747).

(1741) Vred. Wolvertem 10 maart 1994, R.W. 1994-95, 299.

(1742) Cass. 19 februari 1993, Arr. Cass. 1993, 211; Pas. 1993, I, 196.

(1743) Vred. GraÃce-Hollogne 16 oktober 1998, J.L.M.B. 1999, 827, noot.

(1744) Vred. Bastenaken 12 mei 2000, J.L.M.B. 2000, 1221.

(1745) Cass. 24 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 305; Pas. 1994, I, 303; R.W. 1994-95, 829; Div.
Act. 1995, 122, noot E. DE WILDE D'ESTMAEL.

(1746) B.S. 31 juli 1998.

(1747) Zie E. VIEUJEAN, ,,Aliments et surendettement'', Rev. trim. dr. fam. 1999, 613-625;
A.C. VAN GYSEL en C. THOMASSET, ,,Du reÁglement collectif de dettes et d'autres modifications
de la possibiliteÂ d'exeÂcuter une deÂcision en matieÁre d'aliments'', Div. Act. 1999, 18-22.
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Krachtens artikel 1675/7 § 2 Ger. W. worden alle middelen van tenuitvoer-
legging die strekken tot betaling van een geldsom geschorst, vanaf de
beschikking van toelaatbaarheid van het verzoek tot collectieve schulden-
regeling. Ook sommendelegaties vallen onder deze regel, aangezien zij
middelen van tenuitvoerlegging zijn(1748). Wel moet opgemerkt worden
dat krachtens artikel 1675/7 § 3 de beschikking van toelaatbaarheid de
verzoeker niet belet een onderhoudsschuld te betalen, voor zover deze geen
achterstallen betreft.

Een vrouw vordert op grond van artikel 203bis B.W. de bijdrage van de vader
in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en opleiding van hun kind; op
grond van artikel 203ter B.W. bekomt zij een sommendelegatie.

Het vonnis wordt door de griffier van het vredegerecht te Spa op 28 februari
1995 ter kennis gebracht van de verweerder; op 9 maart 1995 wordt het
betekend.

Op 3 april 1995 dient de verweerder zijn beroepsverzoekschrift in. De
Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, zetelend in hoger beroep, verklaart
het hoger beroep ontvankelijk, omdat het werd ingesteld binnen de maand na
de betekening.

Het Hof van Cassatie vernietigt dit vonnis: artikel 203ter B.W. verwijst, wat
de rechtspleging en de bevoegdheden van de rechter betreft, naar de artikelen
1253bis tot 1253quinquies Ger. W.

Welnu, uit artikel 1253quater, b en d Ger. W. blijkt dat hoger beroep moet
worden ingesteld binnen een maand na de kennisgeving; de termijnen om een
rechtsmiddel aan te wenden zijn voorgeschreven op straffe van verval
(artikel 860 tweede lid en 865 Ger. W.), door de rechter in hoger beroep
ambtshalve uit te spreken (artikel 862 § 1, 1o en § 2, gecombineerd met
artikel 1051 Ger. W.).

In casu was het hoger beroep te laat ingesteld Ð meer dan een maand na de
kennisgeving Ð en moest het verval van het hoger beroep ambtshalve door
de rechter in hoger beroep worden uitgesproken; de latere betekening van het
vonnis van de vrederechter is terzake irrelevant(1749).

Bij arrest van 14 februari 2001 besliste het Arbitragehof dat artikel 1253qua-
ter, d. Ger. W. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het
niet de verlenging van de termijn voor hoger beroep in verband met de
gerechtelijke vakantie toestaat.

In het gemeen recht Ð artikel 50, tweede lid en artikel 1051, eerste lid
Ger. W. Ð wordt de termijn van hoger beroep verlengd tot de vijftiende dag
van het nieuw gerechtelijk jaar als hij verstrijkt tijdens de gerechtelijke
vakantie. Noch artikel 50 noch artikel 1051 (noch artikel 1034bis e.v.)

(1748) Vred. Doornik 16 mei 2000, Div. Act. 2000, 95.

(1749) Cass. 12 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1204; Pas. 1996, I, 1275; R.W. 1996-97,
1379; J.T. 1997, 318; J.L.M.B. 1997, 705; zie ook Vred. Fexhe-Slins 26 september 1996,
T. Vred. 1996, 389.
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Ger. W. verwijzen naar de beschikking waarvan kennis wordt gegeven op
basis van artikel 1253quater, d Ger. W.

De rechten van de verdediging worden door artikel 1253quater, d op oneven-
redige wijze beperkt: de vrees dat er geen voldoende bekendheid zou zijn
nopens de tijdens de vakantieperiode gedane kennisgeving is niet minder
gegrond dan dergelijke vrees m.b.t. de gemeenrechtelijke betekening(1750).

8. Sommendelegatie en beslag

580. Terwijl de sommendelegatie oorspronkelijk opgevat werd als een ge-
rechtelijk mandaat, wordt zij thans overwegend beschouwd als een vereen-
voudigde executiemaatregel Ð naast en samen met het beslag Ð voor
onderhoudsverplichtingen, ook in die hypothesen (artikel 203ter B.W.,
artikel 221 B.W.) waar de wet dit niet uitdrukkelijk heeft geformu-
leerd(1751).

Een ontvangstmachtiging kan in die optiek niet alleen aangewend worden voor
de toekomst, maar ook ter recuperatie van achterstallige onderhoudsbijdragen.

Anderzijds zal de onderhoudsgerechtigde vanaf de inwerkingtreding van
artikel 1494, tweede lid Ger. W.(1752) niet alleen beslag kunnen leggen
voor reeds vervallen termijnen(1753) maar ook voor nog te vervallen onder-
houdsschulden.

Een sommendelegatie is sneller en goedkoper dan een beslag; het voorwerp
van een beslag is evenwel ruimer dan het voorwerp van een ontvangstmachti-
ging.

9. Uitvoering in natura

581. Luidens artikel 211 B.W. kan de vader of de moeder aanbieden het kind
waaraan levensonderhoud verschuldigd is Ð ongeacht de vordering van het
kind gegrond is op artikel 203 of artikel 205 B.W.Ð bij zich in huis te nemen
en het aldaar kost en onderhoud te verschaffen.

Met inachtneming van de omstandigheden van de zaak (vgl. artikel 210
B.W.) beslist de rechter het aanbod al dan niet te aanvaarden.

De Vrederechter en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik verwerpen het
aanbod van de vader om zijn meerderjarige dochter in natura onderhoud te
verschaffen gelet op de onverenigbaarheid van beider karakters(1754).

(1750) Arbitragehof nr. 13/2001, 14 februari 2001, E.J. 2001, 54, noot P. SENAEVE.

(1751) Zie uitvoerig K. VANLEDE, ,,Het belang van een uniforme kwalificatie van de ont-
vangstmachtiging'', E.J. 2001, 38-48.

(1752) Wet 29 mei 2000, waarvan de inwerkingtreding bij Koninklijk Besluit zal bepaald
worden.

(1753) Cass. 9 december 1999, Arr. Cass. 1999, nr. 673; R.W. 2000-2001, 690.

(1754) Vred. Luik 17 juni 1997, T.B.B.R. 1999, 584; Rb. Luik 7 december 1998, T.B.B.R.
1999, 586; J.L.M.B. 1999, 1044, noot L. VON FRENCKELL; vgl. Vred. Brussel 21 januari 1993, J.
dr. jeun. 1993, afl. 123, 56, die verwijst naar de slechte behandeling die het kind thuis genoot.
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De Vrederechter te Brussel oordeelt dat de wil van een 20-jarig meisje om
met haar vriend samen te wonen en haar verlangen om een conflict en
spanningen met haar ouders te ontvluchten volkomen achtenswaardig en
opbouwend zijn; haar bevelen om terug naar huis te komen zou een stap
achteruit zijn op de weg naar zelfstandige volwassenheid(1755).

De Vrederechters te Westerlo en Halle zijn evenwel van oordeel dat een
(intussen meerderjarig) kind niet kan eisen dat de onderhoudsbijdrage van de
ouder op een andere plaats dan thuis zal worden uitgevoerd, wanneer geen
bewijs wordt geleverd dat de ouder ergens is tekortgeschoten en dat het
samenwonen onmogelijk is geworden(1756).

10. Bevoegde rechter

582. Een vordering inzake levensonderhoud kan overeenkomstig artikel 626
Ger. W. ingeleid worden voor de vrederechter van de woonplaats van de
eiser; de term ,,eiser'' verwijst naar de ,,onderhoudsschuldeiser''(1757).

II. De verplichting van de ouders hun kinderen levensonderhoud,

opvoeding en opleiding te verschaffen (artikel 203 § 1 B.W.)

A. ALGEMEEN

1. Nieuwe wetgeving

583. Artikel 203 § 1 B.W., zoals laatst gewijzigd door artikel 2 van de wet
van 13 april 1995, bepaalt:

,,De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de
huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding
van hun kinderen.

Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meer-
derjarigheid van het kind''.

De nieuwe formulering van artikel 203 § 1 B.W. mag als ongelukkig bestem-
peld worden. Zij is het gevolg van de samensmelting, door de wet van 13 april
1995, van het vroegere artikel 203 B.W. en het afgeschafte artikel 303 B.W.,
dat het onderhoud van de kinderen na echtscheiding regelde.

Betreurd moet worden dat in artikel 203 § 1 B.W.

(1) het adjectief ,,passende'' werd geschrapt.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden werd nochtans benadrukt dat
het geenszins de bedoeling was om de draagwijdte van het vroegere

(1755) Vred. Brussel 2 mei 1996, J. dr. jeun. 1996, 430, noot.

(1756) Vred. Westerlo 31 maart 1995, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 44; Vred. Halle 5 november
1997, A.J.T. 1999-2000, 545; in dezelfde zin: Vred. St-Gillis 9 juni 1994, T. Vred. 1997, 311 die
tevens gewag maakt van het ,,lopende redelijk pedagogisch project''.

(1757) Vred. Antwerpen 12 februari 1999, Div. Act. 1999, 118, noot E. DE WILDE D'ESTMAEL

en J.E. BEERNAERT.
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artikel 203 B.W. te wijzigen. Aangenomen moet dan ook worden dat met
,,opleiding'', zoals vroeger Ð sinds de wetswijziging van 31 maart 1987
Ð een ,,passende opleiding'' bedoeld wordt.

(2) naast de nieuwe term ,,huisvesting'', die reeds begrepen is in de term
,,onderhoud'', ook de nieuwe term ,,toezicht'' werd opgenomen in artikel
203 B.W.

Het recht van toezicht is een bestanddeel van het ouderlijk gezag, als
dusdanig opgenomen, aangevuld met een informatierecht, in de artikelen
374, 4e lid en artikel 376, 4e lid B.W. Rechten en plichten van de ouders
worden best niet vermengd.

2. Bijzondere kenmerken

584. De eenzijdige verplichting van de ouders ex artikel 203 B.W. bestaat
onafhankelijk van enige vordering in rechte tot uitvoering ervan(1758).

Het kind heeft het recht om de levensstandaard van zijn ouders te delen(1759);
de verplichting van de ouders bestaat ook als het kind niet behoeftig is in de
stricte zin van het woord(1760).

Ook al moet een redelijke maat van vrije tijd gedekt worden in functie van de
familiale levenswijze, toch moet er niet voorzien worden in luxe of over-
vloed: de eigendom en het onderhoud van een paard, a fortiori twee paarden
heeft weinig te maken met de finaliteit van de onderhouds- en opvoedings-
verplichting van artikel 203 § 1 B.W.(1761).

Anderzijds mag bij het bepalen van de draagkracht van de onderhouds-
plichtige ouder geen rekening gehouden worden met diens luxe-uitgaven,
zoals de kosten m.b.t. het aanschaffen van een dure wagen(1762).

De verplichting van artikel 203 § 1 B.W. bestaat alleen in hoofde van de
ouders, niet in hoofde van de grootouders(1763) of van de stiefouder(1764).

De onderhoudsplicht van artikel 203 § 1 B.W. is onbeperkt veranderlijk.
Rekening moet gehouden worden met het gegeven dat de kosten van levens-
onderhoud en opvoeding van een kind stijgen naarmate het ouder
wordt(1765).

(1758) Cass. 5 september 1997, Arr. Cass. 1997, 784; J.T. 1998, 54.

(1759) Brussel 3 februari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 328, noot J. MASSON; Vred. Wersterlo
27 september 1994, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 42.

(1760) Antwerpen 25 mei 1999, T.F.R. 1999, 801, noot L. HERTECANT; Vred. Brussel 2 mei
1996, J. dr. jeun. 1996, 430, noot; vgl. Vred. Westerlo 23 februari 1996, A.J.T. 1999-2000, 19;
Vred. Verviers 12 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 1228; Vred. Charleroi 15 december 1994, J. dr.
jeun. 1995, afl. 143, 131.

(1761) Vred. GraÃce-Hollogne 2 maart 2000, J.L.M.B. 2000, 1217.

(1762) Brussel 28 maart 1996, Div. Act. 1998, 66.

(1763) Zie hoger, nr. 562.

(1764) Gent 8 juni 1995, T.G.R. 1995, 257; Brussel 9 augustus 1996, Div. Act. 1997, 69; Rev.
trim. dr. fam. 1997, 94.

(1765) Vred. Brussel 14 december 1994, Div. Act. 1996, 13; Vred. Doornik 24 februari 1999,
Div. Act. 1999, 106.
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3. Methode-Renard (1766)

585. Het Hof van Beroep te Bergen blijft de Renard-methode, die de kost-
prijs van een kind berekent op basis van objectieve en statistische criteria en
de nadruk legt op de proportionaliteit tussen de bijdrage en de persoonlijke
middelen van de ouders, hanteren(1767).

Ook de Vrederechter te Westerlo is gewonnen voor deze wetenschappelijke
berekeningswijze(1768).

Het blijft echter moeilijk de grote verscheidenheid van concrete levens-
omstandigheden te vatten in eÂeÂn allesomvattende objectief-wetenschappe-
lijke berekeningswijze.

Het Hof van Beroep te Brussel verwerpt de Renard-methode, wanneer een
ouder, in het kader van een poging tot gezinsbemiddeling, een concrete en
omstandige afrekening heeft opgesteld van de kosten die de kinderen mee-
brengen(1769).

De Jeugdrechtbank te Namen neemt de Renard-methode niet in aanmerking,
omdat zij geen rekening houdt met de werkelijke lasten en inkomsten van de
partijen(1770).

Enkele rechters wijzen er bovendien op dat de ,,opvoedende'' ouder van
degene die het kind niet werkelijk grootbrengt een tegenprestatie kan eisen
voor het geheel van zijn opvoedingswerk; het hoederecht is geen voorrecht,
maar staat voor een zware last en het investeren van een hoeveelheid tijd die
een economische waarde vertegenwoordigt(1771).

4. Buitengewone kosten

586. Het Hof van Beroep te Brussel is niet gelukkig met de praktijk van
bepaalde rechters om de bijdrageplichtige ouder te veroordelen tot een
maandelijks onderhoudsgeld en de helft van de buitengewone kosten.

Dergelijke praktijken zijn een bron van blijvende conflicten tussen partijen,
mede omdat de ouder die het ouderlijk gezag exclusief uitoefent het alleen-
beslissingsrecht omtrent dergelijke uitgaven heeft(1772).

(1766) Zie vorig overzicht, T.P.R. 1994, 2304.

(1767) Bergen 4 oktober 1995, J.T. 1996, 226; Bergen 9 mei 1996,Div. Act. 1996, 156; Bergen
28 mei 1997, J.L.M.B. 1997, 1560; Bergen 10 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 363, noot; Bergen
11 mei 1998, J.T. 1998, 642; Bergen 30 juni 1998, Div. Act. 1999, 42; Bergen 22 juni 1999,
T.B.B.R. 2001, 53.

(1768) Westerlo 5 juni 1998, A.J.T. 1998-99, 165, noot B. POELEMANS.

(1769) Brussel 12 juni 1997,Div. Act. 1999, 34, noot N. BEER-STOOP en A. BOUDART; J.L.M.B.

1998, 365, noot.

(1770) Jeugdrb. Namen 13 juni 1995, Div. Act. 1995, 140, noot J. FRANEAU en E. DE WILDE

d'ESTMAEL.

(1771) Kort ged. Rb. NeufchaÃteau 11 oktober 1994, Div. Act. 1995, 56, noot G. BELIARD; Rev.
trim. dr. fam. 1996, 188; Vred. Elsene 23 december 1994, Div. Act. 1996, 14.

(1772) Brussel 20 april 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 178, noot J.P. MASSON; Brussel
3 februari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1996, 328, noot J.P. MASSON; Brussel 14 maart 1996,
Rev. trim. dr. fam. 1996, 385.
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Beter is het b.v. medische kosten in aanmerking te nemen voor de bepaling
van de forfaitaire periodieke bijdrage(1773); wanneer bijzondere omstan-
digheden buitengewone en punctuele uitgaven met zich meebrengen, kunnen
de ouders bij onenigheid steeds de bevoegde rechtbank vatten(1774).

Buitengewone schoolkosten zijn eenmalige kosten (bij aanvang) van een
studiejaar Ð zoals b.v. het inschrijvingsgeld, de leerboeken, de schoolrei-
zen... Ð niet buitengewone schoolkosten zijn periodieke kostenÐ zoals b.v.
de kosten van de middagmaaltijden, zwemlessen...

Buitengewone medische kosten zijn b.v. de kosten van raadpleging van en
zorgverstrekking door gespecialiseerde geneesheren, de kosten van hospita-
lisering,..., gewone medische kosten, de kosten in verband met regelmatige
bezoeken aan huisarts en tandarts ...(1775).

De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in
kort geding, beslist, wanneer de kinderen voor een gelijke duur gehuisvest
zijn bij beide ouders, dat iedere ouder de kosten van dagelijkse huisvesting
zal dragen en een afrekening zal opstellen van de schoolkosten, kosten van
kledij, medische kosten, en kosten van lange-termijnactiviteiten in gemeen
akkoord overeengekomen en dat zij semestrieel een compensatierekening
zullen opmaken(1776).

Buitengewone kosten zijn zeker de kosten van bevalling van de moeder; zij
kan deze kosten gedeeltelijk terugvorderen op grond van artikel 203 B.W. en
niet op grond van artikel 1382 B.W., oordeelt de Vrederechter te Gent: het
leven van een kind is geen schade, maar een geschenk(1777).

5. Duur van de verplichting

587. De onderhoudsverplichting van artikel 203 § 1 B.W. loopt door na de
meerderjarigheid van het kind, indien de opleiding niet voltooid is(1778).

Het kind heeft geen absoluut recht zijn onafgewerkte studies geheel te
voltooien na zijn meerderjarigheid; de gevolgde opleiding moet passend zijn
en blijven; het kind moet de nodige capaciteiten hebben en de nodige
inspanningen leveren om binnen een redelijke termijn te slagen(1779).

De studies moeten een normale voortgang kennen.

Zo besliste de Vrederechter te Brussel dat een meisje van 25 jaar dat haar
eerste kandidatuur Rechten heeft gedubbeld en haar eerste licentie Crimino-

(1773) Brussel 14 maart 1996, gecit.

(1774) Brussel 3 februari 1995, gecit.

(1775) Brussel 17 juni 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 472.

(1776) Kort ged. Rb. Brussel 7 november 1997, Div. Act. 1999, 121, noot; Rev. trim. dr. fam.
1999, 320, noot J. VAN DROOGHENBROECK.

(1777) Vred. Gent 7 oktober 1994, T.G.R. 1996, 12.

(1778) Artikel 203 § 1, tweede lid B.W.; Brussel 17 september 1998, Div. Act. 1999, 94.

(1779) Rb. Nijvel 9 februari 1996, J.L.M.B. 1996, 683; Arbh. Luik 17 juni 1997, Soc. Kron.
1998, 346, noot; Vred. Namen 7 maart 1997, J.L.M.B. 1997, 1056; Vred. Doornik 7 maart
2000, Div. Act. 2000, 132.
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logie driemaal heeft overgedaan, de ,,redelijke'' termijn voor het voltooien
van de opleiding tijdens dewelke de ouders de kostprijs ervan moeten dragen,
ruimschoots heeft overschreden(1780).

Tragische familiale omstandigheden of opvoedkundige verwaarlozing door
de aangesproken ouder kunnen evenwel een bijkomende verlenging recht-
vaardigen(1781).

In principe eindigt de ouderlijke plicht bij het verwerven van een eind-
diploma van het hoger onderwijs dat toegang geeft tot de arbeidsmarkt.

Een uitzonderlijke verlenging is eventueel mogelijk voor korte aanvullende
of gespecialiseerde studies of voor studies die een normale voortzetting
vormen van reeds voltooide studies.

De Vrederechter te Gent laat zelfs toe dat een zoon, die in 1993 het diploma
van ,,bakker'' behaalde en in 1994 het diploma van ,,pasteibakker-chocola-
tier'', nieuwe studies aanvat tot het bekomen van een diploma ,,Jeugd- en
gehandicaptenzorg'' op kosten van zijn vader: de beroepskeuze van de zoon
op 12-jarige leeftijd kan moeilijk als een doordachte studiekeuze aanzien
worden...; dat hij zich later realiseert dat hij een verkeerde keuze heeft
gemaakt, maar toch zijn studies afmaakt, getuigt van een verantwoordelijk-
heidszin, die ook aanwezig is bij zijn Ð ditmaal volwassen Ð keuze om
verzorger te worden; dat deze nieuwe studierichting passend is blijkt uit het
feit dat de zoon reeds slaagde voor de twee eerste jaren van het drie-jarig
programma(1782).

Zelfs een dochter, advocaat-stagiair Ð die na 8 jaar studie haar diploma
behaalde van licentiate in de rechten Ð kan nog aanspraak maken op een
geringe in de tijd beperkte geldelijke tussenkomst van haar vader(1783).

Het wegvallen van een studiebeurs belet het verderzetten van de studies niet
en kan tot een hogere onderhoudsbijdrage leiden(1784).

Een meerderjarig kind dat zijn studies heeft stopgezet kan geen aanspraak
meer maken op een onderhoudsbijdrage gesteund op artikel 203 B.W., wel
op een onderhoudsgeld gesteund op artikel 205-207 B.W.(1785), tenzij zijn
behoeftigheid veroorzaakt werd door eigen wangedrag(1786).

Waar de wetgeving inzake werkloosheid een wachttijd oplegt na beeÈindiging
van de studies, blijft de verplichting van de ouders om het kind op grond van
de artikels 205-207 B.W. een minimum gewaarborgd inkomen te verzekeren

(1780) Vred. Brussel 24 april 1996, J. dr. jeun. 1996, 432, noot; in dezelfde zin: Vred. Brussel
22 juni 1995, T. Vred. 1995, 329.

(1781) Vred. St-Gillis 14 februari 1996, T. Vred. 1996, 411.

(1782) Vred. Gent 8 januari 1997, T.G.R. 1997, 131.

(1783) Vred. Gent 25 juni 1998, T.G.R. 1998, 205.

(1784) Vred. Westerlo 25 juni 1993, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 33.

(1785) Vred. Luik 17 juni 1997, T.B.B.R. 1999, 584; Rb. Luik 7 december 1998, J.L.M.B.

1999, 1044, noot E. VON FRENCKELL.

(1786) Vred. Doornik 12 oktober 1994, Div. Act. 1995, 60, noot.

TPR 2001 2035

/secure/DocumentView.aspx?id=rn15814&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn79473&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn79473&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn81332&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn86106&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn100003154&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn98589&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn68583&amp;origin=TPR


voortbestaan tot op de dag dat het kind effectief zal genieten van een
werkloosheidsuitkering(1787).

De omstandigheid dat een meisje met een vriend samenwoont betekent niet
dat haar ouders, indien haar opleiding niet is voltooid, daarvoor niet meer
moeten bijdragen(1788): tussen feitelijk samenwonenden bestaat immers
geen onderhoudsplicht; niettemin kan de verdeling van de lasten in een
feitelijk gezin tot een lagere onderhoudsbijdrage van de ouders leiden(1789).

6. Artikel 203 § 1 en artikel 203bis B.W.

588. Het meerderjarig kind en de ouder, bij wie het minderjarig kind ver-
blijft, kunnen een vordering instellen op grond van artikel 203 § 1 B.W.; de
ouder die vordert op grond van artikel 203 § 1 B.W. doet dit namens het kind,
als wettelijke vertegenwoordiger.

De ouder van een minderjarig kind kan niet alleen vorderen op grond van
artikel 203 § 1 B.W., namens het kind, maar ook op grond van artikel 203bis
B.W., in eigen naam(1790).

De ouder van een meerderjarig kind beschikt alleen over een vordering op
grond van artikel 203bis B.W.(1791).

Wanneer een ouder een persoonlijke rechtsvordering instelt, die gegrond is op
zijn eigen schuldvordering jegens de andere ouder, kan de rechter niet toestaan
dat deze zijn bijdrage rechtstreeks in handen van zijn kinderen betaalt(1792).

Het meerderjarig kind kan vorderen op grond van artikel 203 § 1 B.W., zelfs
al werd de onderhoudsplichtige ouder reeds veroordeeld om een onderhouds-
uitkering te betalen aan de andere ouder(1793).

Het meerderjarig kind kan ook een vordering inleiden bij wijze van vrij-
willige tussenkomst in het geding dat tussen zijn ouders voor de rechter
hangende is(1794).

Het minderjarig kind kan geen alimentatievordering op grond van artikel 203
§ 1 B.W. tegen zijn ouders inleiden, noch bij wijze van hoofdvordering, noch
bij wijze van tussenkomst. Wel kan, op verzoek van het openbaar ministerie,

(1787) Vred. Waver 20 mei 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 74.

(1788) Vred. Brussel 2 mei 1996, J. dr. jeun. 1996, 430, noot; Bergen 16 januari 1997, Div.
Act. 1997, 75.

(1789) Vred. Waver 2 februari 1995, Rev. trim. dr. fam. 1997, 125.

(1790) Brussel (Jk.) 16 februari 1993, Pas. 1993, II, 159; Vred. Luik 14 januari 1994, J.L.M.B.
1994, 415.

(1791) Vgl. Vred. Brugge 23 juli 1996, T.G.R. 1997, 130.

(1792) Cass. 9 december 1993, Arr. Cass. 1993, 1034; Pas. 1993, I, 1036; R.W. 1994-95, 165;
J.L.M.B. 1994, 404; vgl. Vred. Namen 29 november 1994, J. dr. jeun. 1995, afl. 144, 187:
rekening op naam van het kind geopend.

(1793) Vred. Westerlo 27 september 1994, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 42; Rb. Mechelen 24 juni
1997, R.W. 1997-98, 1374; T.B.B.R. 1998, 58; J. dr. jeun. 1998, afl. 179, 39, noot. Zie vorig
overzicht, T.P.R. 1994, 2300, nr. 452.

(1794) Kort Ged. Rb. Brussel 15 februari 1993, T.B.B.R. 1993, 484; Pas. 1993, III, 10; Kort
Ged. Rb. Brussel 7 februari 1997, Div. Act. 1998, 12; Rev. trim. dr. fam. 1997, 424.
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een beheerder ad hoc aangesteld worden om de minderjarige te vertegen-
woordigen(1795).

Wanneer haar echtgenoot verdwenen (vermoedelijk afwezig) is en een
voorlopige bewindvoerder werd aangesteld om zijn goederen te beheren,
kan de moeder van vier kinderen een onderhoudsbijdrage vorderen ten laste
van die voorlopige bewindvoerder(1796).

7. Bevoegdheid

589. De jeugdrechtbank is bevoegd om kennis te nemen van een onder-
houdsvordering die samenhangt met een vordering betreffende de uitoefe-
ning van het ouderlijk gezag over minderjarige kinderen(1797). Er is echter
geen samenhang tussen een vordering tot wijziging van het recht op per-
soonlijk contact en een vordering tot opheffing van achterstallige onder-
houdsbijdragen(1798).

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in kort
geding, neemt in iedere stand van een echtscheidingsprocedure op grond
van bepaalde feiten kennis van de voorlopige maatregelen die betrekking
hebben op het levensonderhoud van de kinderen. Sinds de Wet van 20 mei
1997 wordt de bevoegdheid van de voorzitter evenwel uitdrukkelijk beperkt
,,tot de ontbinding van het huwelijk''(1799), d.i. sinds de wet van 30 juni
1994, de dag van het in kracht van gewijsde treden van het echtscheidings-
vonnis of -arrest.

Dit houdt in dat wanneer de echtscheiding definitief is, en derhalve het
huwelijk ontbonden is, op hoofdeis (tegeneis), wijl de tegeneis (hoofdeis)
nog hangende is, de ,,natuurlijke'' rechter Ð in casu de vrederechter Ð zijn
bevoegdheid herwint(1800).

Wel blijft de voorzitter bevoegd om uitspraak te doen na de ontbinding van
het huwelijk, indien hij voÂoÂr de ontbinding gevat werd(1801), en dit ongeacht
eÂeÂn echtscheidingseis of twee echtscheidingseisen werden ingediend.

8. Overeenkomsten

590. De verplichting van de ouders ex artikel 203 § 1 B.W. is van openbare
orde(1802). Dit belet niet dat de ouders daaromtrent overeenkomsten sluiten.

(1795) Rb. Luik 18 januari 1993, J. dr. jeun. 1993, afl. 123, 54.

(1796) Vred. Brussel (5e kanton) 14 mei 1998, J. dr. jeun. 1998, afl. 177, 43.

(1797) Arrondrb. Verviers 22 januari 1999, R.R.D. 1999, 75.

(1798) Jeugdrb. Brussel 19 april 1999, Div. Act. 1999, 139, noot F. LIGOT.

(1799) Gewijzigd artikel 1280, 1e lid Ger. W.

(1800) Zie reeds Arrondsrb. Namen 1 maart 1993, Rev. trim. dr. fam. 1994, 722; anders: de
vroegere cassatierechtspraak.

(1801) Kort ged. Rb. Brussel 4 september 1997, Div. Act. 1997, 136, noot A. VAN GYSEL; Rev.
trim. dr. fam. 1999, 314.

(1802) Cass. 10 oktober 1974, Pas. 1975, I, 174; R.W. 1974-75, 1183; Arr. Cass. 1975, 191.
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Geen enkele wetsbepaling staat eraan in de weg dat ouders over hun respec-
tieve bijdrage in de kosten van levensonderhoud, opvoeding en passende
opleiding van hun kinderen een overeenkomst sluiten, voor zover die over-
eenkomst de rechtmatige belangen van de kinderen niet miskent en die
overeenkomst voor de ouders of voor een van hen geen ontheffing inhoudt
van hun verplichting om de kinderen levensonderhoud, opvoeding en pas-
sende opleiding te bezorgen(1803).

Nietig is een overeenkomst waarbij een moeder definitief afziet van enige
onderhoudsbijdrage voor haar kind(1804), ook als dit gebeurt met het oog op
de adoptie van haar kind door haar nieuwe partner(1805) of ter compensatie
van de verzaking door de vader aan zijn omgangsrecht(1806).

Niets belet dat de onderhoudsbijdrage die de voorzitter, rechtsprekend in kort
geding, tijdens de echtscheidingsprocedure heeft vastgelegd naderhand door
de ouders bij overeenkomst wordt gewijzigd(1807).

B. ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

De materie van de bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de
passende opleiding van de kinderen bij echtscheiding door onderlinge toe-
stemming heeft grondige wijzigingen ondergaan na de wetten van 30 juni
1994 en 20 mei 1997.

1. Obligatio en contributio

591. Zoals vroeger betreft artikel 1288, 1e lid, 3o Ger. W. de bijdrage van de
ouders in hun onderlinge verhouding (contributio). De ouders regelen hun
onderlinge bijdrage naar goeddunken, voor zover de kinderen niets te kort
komen, d.i. voor zover de onderhoudsverplichting van artikel 203 § 1 B.W.
(obligatio) niet wordt aangetast.

Zelfs een nulbeding is geldig, zo het er niet toe strekt eÂeÂn van de ouders voor
altijd van zijn verplichtingen tegenover de kinderen te ontslaan(1808).

Sinds de wet van 30 juni 1994 zijn de voorafgaande overeenkomsten m.b.t.
de kinderen evenwel onderworpen aan een inhoudelijke controle van open-
baar ministerie en rechter. De rechter kan, ter gelegenheid van de eerste
verschijning, aan de partijen voorstellen de beschikkingen van de overeen-
komsten m.b.t. hun minderjarige kinderen te wijzigen wanneer deze hem

(1803) Cass. 16 januari 1997, Arr. Cass. 1997, 77; R.W. 1997-98, 117, noot J. GERLO; T. Not.
1997, 545, noot; Rev. not. b. 1997, 137; J.T. 1997, 435, Pas. 1997, I, 80; Bergen 14 oktober
1997, Rev. trim. dr. fam. 1999, 485.

(1804) Rb. Verviers 14 februari 1997, J. dr. jeun. 1998, afl. 172, 33, noot V. POULEAU.

(1805) Gent 25 oktober 1994, A.J.T. 1994-95, 231, noot P. HOFSTROÈ SSLER.

(1806) Luik 10 oktober 1995, Div. Act 1997, 73; Rev. trim. dr. fam. 1997, 121; Beslagr. Luik
1 december 1997, J.L.M.B. 1998, 341; Rb. Brugge 3 april 1998, T.G.R. 2000, 234.

(1807) Cass. 16 januari 1997, gecit.

(1808) Brussel 1 december 1998, E.J. 1999, 66, noot J. GERLO.
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strijdig lijkenmet de belangen van deze laatsten (artikel 1290, 2e lid Ger.W.);
in dit geval verschijnen de echtgenoten binnen de maand opnieuw voor hem;
tijdens deze (bijkomende eerste) verschijning kan hij de beschikkingen die
kennelijk strijdig zijn met de belangen van de kinderen laten schrappen of
wijzigen (maar niet zelf schrappen of wijzigen) (artikel 1290, 4e en 5e lid
Ger. W.).

Een nulbeding m.b.t. het onderhoud van de kinderen kan door de rechter,
naar omstandigheden, als strijdig met de belangen van de kinderen be-
schouwd worden. Gaan de echtgenoten niet op zijn verzoek tot wijziging
ervan in, dan zal dit desgevallend tot de afwijzing van de echtscheiding
leiden(1809).

Sinds de wet van 20 mei 1997 spreekt de rechtbank de echtscheiding uit en
homologeert de overeenkomsten met betrekking tot de minderjarige kinde-
ren (artikel 1298 Ger. W.); het ene kan niet zonder het andere.

De gehomologeerde overeenkomst maakt een uitvoerbare titel uit. Vroeger
reeds was een (niet-gehomologeerde) notarieÈle overeenkomst vatbaar voor
gedwongen tenuitvoerlegging indien de schuldvordering zeker, vaststaand en
opeisbaar was(1810).

2. Wijziging van de onderhoudsbijdrage tijdens de procedure

592. Wanneer de echtgenoten of eÂeÂn van hen nieuwe en onvoorziene om-
standigheden aanvoeren waardoor hun toestand, de toestand van eÂeÂn van hen
of die van hun kinderen ingrijpend wordt gewijzigd en indien daarvan naar
behoren het bewijs wordt geleverd, kunnen zij gezamenlijk een voorstel tot
wijziging van hun oorspronkelijke overeenkomsten ter beoordeling aan de
rechter voorleggen (artikel 1293, 1e lid Ger. W.).

Zoals de oorspronkelijke overeenkomst, is de gewijzigde overeenkomst
m.b.t. de kinderen aan een inhoudelijke controle van het openbaar ministerie
en van de rechter onderworpen (zie artikel 1293, 2e tot 5e lid Ger. W.).

De wijzigingsmogelijkheid tijdens de echtscheidingsprocedure is vrij restric-
tief geformuleerd: naast het akkoord van de partijen zijn nieuwe en onvoor-
zienbare omstandigheden vereist, die de toestand van de echtgenoten of de
kinderen ingrijpend wijzigen(1811).

(1809) Rb. Hasselt 18 april 1995, R.W. 1995-96, 1319.

(1810) Beslagr. Brussel 4 oktober 1995, Div. Act. 124, noot F. LIGOT: helft van de school- en
kledijkosten; Bergen 5 februari 1996, Rev. not. b. 1997, 481, noot: helft van de buitengewone
logopedie-kosten.

(1811) Zie F. BUYSSENS, ,,De echtscheiding door onderlinge toestemming'', in P. SENAEVE en
W. PINTENS (eds.), De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van

minderjarigen, 2e uitg., Antwerpen, Maklu 1997, 337.
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3. Wijziging van de onderhoudsbijdrage na de echtscheiding

a . Op e en z i j d i g v e r z o ek

593. Ook op dit punt brachten de wetten van 1994 en 1997 belangrijke
innovaties.

,,Op verzoek van een ouder kan de overeenkomst over de onderhoudsbij-
drage voor de kinderen na de echtscheiding door de vrederechter herzien
worden, wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun
toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen (artikel 1288, laatste lid
Ger. W.).

VoÂoÂr de wet van 30 juni 1994 nam het Hof van cassatie een restrictief
standpunt in m.b.t. de mogelijkheden tot wijziging van de onderhoudsbij-
drage.

De bij overeenkomst ten laste van een van de ouders bepaalde bijdrage kon
slechts worden verhoogd, wanneer vaststond dat de andere ouder, gelet op
zijn vermogen en op bedoelde bijdrage niet in de mogelijkheid verkeerde aan
het kind het nodige levensonderhoud en de nodige opvoeding te verzeke-
ren(1812); de ouder die de onderhoudsbijdrage ontving moest eerst zijn eigen
middelen uitputten vooraleer een verhoging kon worden bekomen; een stij-
ging van de behoeften van het kind of van de inkomsten van de betalende
ouder dienden in eerste instantie, zo mogelijk, aangerekend te worden aan de
ouder die de onderhoudsbijdrage ontving.

De overeengekomen bijdrage kon in beginsel niet verlaagd worden(1813).

Deze cassatierechtspraak is niet meer houdbaar na de wetten van 30 juni
1994 en 20 mei 1997.

Artikel 1288, laatste lid Ger. W., zoals ingevoerd door de wet van 30 juni
1994, voorzag een mogelijkheid tot wijziging op eenzijdig verzoek wanneer
,,nieuwe en onvoorzienbare'' omstandigheden de toestand van de kinderen
ingrijpend wijzigden.

De draagwijdte van deze nieuwe bepaling was niet geheel duidelijk; zij kon
eng of ruim geõÈnterpreteerd worden.

De wet van 20 mei 1997 bekrachtigde de ruime interpretatie: nieuwe omstan-
digheden moeten niet langer onvoorzienbaar zijn, voldoende is dat ze zich
voordoen ,,buiten de wil van de partijen''. Een ingrijpende wijziging van de

(1812) Zie nog Cass. 24 september 1993, Arr. Cass. 1993, 758; Pas. 1993, I, 749; R. Cass.
1993, 245, noot A. WYLLEMAN; T. Not. 1994, 172, noot; R.W. 1993-94, 920; J.T. 1994, 477;
Cass. 24 maart 1994, Arr. Cass. 1994, 305; Pas. 1994, I; 303; R.W. 1994-95, 829; J.T. 1994,
479; Div. Act. 1995, 122, noot E. DE WILDE d'ESTMAEL; Vred. Mol 21 december 1993 en
6 september 1994, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 31 en 40; Vred. Wezet 15 september 1994, J.T.
1995, 389.

(1813) Vred. Mol 22 maart 1994 en 19 april 1994, Turnh. Rechtsl. 1995-96, 35 en 36; Vred.
Doornik 12 oktober 1994, Div. Act. 1995, 60, noot.
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toestand van de partijen komt voortaan evenzeer in aanmerking als een
ingrijpende wijziging van de toestand van de kinderen(1814).

Een verhoging van de bijdrage is gerechtvaardigd niet alleen in geval van
toename van de noden van het kind t.g.v. b.v. een heelkundig ingrijpen bij het
kind, het onverwacht aanvatten door het kind van dure hogere studies, een
langdurige niet-uitoefening van het omgangsrecht wegens arbeidsverplich-
tingen in het buitenland(1815), maar ook in geval van een verhoging van de
inkomsten van de uitkeringsplichtige die dermate belangrijk is dat de rechten
van het kind ingrijpend worden gewijzigd; de ouder die het gezag over het
kind uitoefent is er niet langer toe gehouden eerst zijn eigen middelen uit te
putten.

Een verlaging van de bijdrage is gerechtvaardigd niet alleen in geval van
vermindering van de noden van het kind maar ook in geval van vermindering
van de inkomsten van de uitkeringsplichtige, m.a.w. telkens de rechten van
het kind verminderen.

Zo moet de uitkering kunnen verminderd of afgeschaft worden wanneer het
kind over eigen inkomsten beschikt of gehuwd is, ook al werd dit niet
bedongen, of nog wanneer het kind bij de uitkeringsplichtige ouder intrekt
of geplaatst wordt(1816).

Een verlaging van de onderhoudsbijdrage moet ook mogelijk zijn wanneer
het inkomen van de uitkeringsplichtige aanzienlijk vermindert ten gevolge
van een ernstige handicap, ziekte of werkloosheid of wanneer zijn lasten
toenemen ten gevolge van de geboorte van een kind uit zijn nieuwe huwe-
lijk(1817).

b . I n ond e r l i n g akkoo r d

594. VoÂoÂr de inwerkingtreding van de Wet van 30 juni 1994 werd overwe-
gend aanvaard dat de ouders na de echtscheiding in onderling overleg hun
overeenkomst m.b.t. de kinderen vrij konden wijzigen. De regels van het
verbintenissenrecht konden onverkort toepassing vinden omdat de regelin-
gen m.b.t. de kinderen niet het voorwerp uitmaakten van een opportuniteits-
controle door de rechter, een rechterlijke homologatie of een rechterlijke
beschikking.

De wet van 30 juli 1994 voerde de opportuniteitscontrole door het openbaar
ministerie en de rechter van de voorafgaande overeenkomst m.b.t. de kin-
deren in.

(1814) Vgl. Vred. Doornik 18 januari 1995, Div. Act. 1995, 58.

(1815) F. BUYSSENS, o.c., 357. Zie ook Vred. Zelzate 16 februari 1995, A.J.T. 1994-95, 399,
noot A. WYLLEMAN.

(1816) Vred. Zelzate 2 maart 1995, A.J.T. 1994-95, 400, noot A. WYLLEMAN; vgl. Gent
2 september 1996, T.G.R. 1999, 51.

(1817) Anders, vroeger: Cass. 20 december 1991, Arr. Cass. 1991-92, 377; R.W. 1991-92,
1392; Pas. 1992, I, 373.
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Steeds meer auteurs waren voorstander van de rechterlijke bekrachtiging van
wijzigende overeenkomsten(1818).

Het zou immers moeilijk aanvaardbaar zijn dat de ouders in onderling
overleg na de echtscheiding zouden terugkeren naar hun oorspronkelijke
overeenkomst m.b.t. de onderhoudsbijdrage voor het kind, wanneer die
tijdens de echtscheidingsprocedure, op verzoek van de rechter, in het belang
van het kind werd gewijzigd(1819).

Een bijna even groot aantal auteurs verdedigde evenwel het standpunt dat,
niettegenstaande het invoeren van een opportuniteitscontrole tijdens de echt-
scheidingsprocedure door onderlinge toestemming, na de echtscheiding de
ouders hun overeenkomst over de kinderen zonder rechterlijke tussenkomst
konden wijzigen(1820) o.m. omdat geen chantage meer mogelijk was na de
echtscheiding en omdat ieder van de ouders, in geval van conflict, de
overeenkomst, in het belang van het kind, aan de rechter kon voorleg-
gen(1821).

595. De Wet van 20 mei 1997 heeft de regel ingevoerd dat de echtschei-
dingsrechter de overeenkomsten m.b.t. de minderjarige kinderen homolo-
geert (artikel 1298 Ger. W.). Volgens P. Senaeve, S. Demars en F. Buyssens
staat het nu vast dat iedere wijziging, die de gewezen echtgenoten na de
echtscheiding minnelijk overeenkomen, onderworpen moet worden aan de
goedkeuring van de rechtbank(1822).

(1818) W. PINTENS en F. BUYSSENS, ,,De echtscheiding door onderlinge toestemming'', in
P. SENAEVE en W. PINTENS (eds.), De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het

hoorrecht van minderjarigen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1994, 262; P. SENAEVE, Com-
pendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 3e uitg. 1996, nr. 2007; S. DEMARS,
,,Questions controverseÂes relatives aÁ l'application de la loi du 30 juin 1994 modifiant les
proceÂdures de divorce'', J.T. 1995, 822; M.Th. MEULDERS-KLEIN en S. DEMARS, ,,La reÂforme de
la reÂforme du divorce et les enfants: protection ou incoheÂrence?'', J.T. 1996, 675-677;
M.Th. MEULDERS-KLEIN, ,,DeÂmariage et coparentaliteÂ en Belgique: la loi suit? ou la loi
preÂceÁde?'', in DeÂmariage et coparentaliteÂ. Le droit belge en mutation, dir. J.P. MASSON,
Ph. DE PAGE en G. HIERNAUX, Collection Famille et Droit, Antwerpen, E. Story-Scientia,
1997, 20-26; G. MAHIEU, ,,La proceÂdure de divorce par consentement mutuel modifieÂe par la
loi du 30 juin 1994'', in La reÂforme du divorce. Loi du 30 juin 1994, Brussel - Louvain-la-
Neuve, Academia-Bruylant, 1994, 44. Zie ook Rb. Antwerpen 10 oktober 1996, N.F.M. 1996,
270, noot S. BROUWERS.

(1819) W. PINTENS en F. BUYSSENS, l.c.

(1820) J. GERLO, ,,Overeenkomsten over kinderen, noot onder Cass. 16 januari 1997'', R.W.

1997-98, 119; J.P. MASSON, ,,La loi du 30 juin 1994 modifiant l'article 931 du Code judiciaire
et les dispositions relatives aux proceÂdures du divorce'', Brussel, Bruylant, 1994, 144, noot
349; J.L. RENCHON, ,,Les grandes lignes de la reÂforme opeÂreÂe par la nouvelle loi du 30 juin 1994
sur les proceÂdures en divorce'', Rev. trim. dr. fam. 1994, 188; J.F. TAYMANS, ,,La modification
des conventions preÂalables'', in La reÂforme du divorce. Loi du 30 juin 1994, Brussel - Louvain-
la-Neuve, Academia-Bruylant, 1994, 82-84 (aarzelend).

(1821) J. GERLO, l.c.; J.P. MASSON, l.c.

(1822) P. SENAEVE, ,,De aanpassing van de wet tot hervorming van de echtscheidingsproce-
dures. Commentaar op de Wet van 20 mei 1997'', E.J. 1997, 89-90; S. DEMARS, ,,Les proceÂ-
dures en divorce. La reÂforme de la reÂforme. Loi du 20 mei 1997'', in Les dossiers du Journal

des Tribunaux, Brussel, Larcier, 1997, 81-82; F. BUYSSENS, o.c., Antwerpen, Maklu 1997, 349.
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Volgende argumenten worden hiervoor aangehaald:

Ð het gezag van gewijsde dat kleeft aan de door de echtscheidingsrechter
gehomologeerde overeenkomsten; deze maken voortaan integrerend deel
uit van het echtscheidingsvonnis.

De regeling inzake de kinderen heeft niet louter meer een conventioneel
karakter, maar krijgt een gemengd conventioneel-jurisdictioneel karakter;

Ð de uitvoerbare kracht van de door de echtscheidingsrechter gehomolo-
geerde overeenkomst; bij een louter minnelijke afwijking van een ge-
homologeerde overeenkomst blijft de strafrechtelijke beteugeling van de
oorspronkelijke overeenkomst behouden;

Ð het karakter van openbare orde van de regels i.v.m. de uitoefening van het
ouderlijk gezag en de bijzondere onderhoudsverplichting van de ouders
t.o.v. hun niet-zelfstandige kinderen, die niet ter vrije beschikking van de
ouders staan;

Ð wat overeengekomen werd onder toezicht en mits homologatie van de
rechter, kan niet gewijzigd worden zonder tussenkomst van de rechter.

Ð de rechtszekerheid;

Ð het allesoverwegend belang van het kind;

Ð artikel 387bis B.W., dat in alle gevallen de (jeugd)rechtbank toelaat in
het belang van het kind, op verzoek van beide ouders of van een van hen,
dan wel van de procureur des Konings, alle beschikkingen in verband met
betrekking tot het ouderlijk gezag op te leggen of te wijzigen, en artikel
1288 Ger. W.;

Er wordt aan toegevoegd dat uiteraard niets de ouders belet anders minnelijk
af te spreken; maar ,,dergelijke minnelijke afspraken die ingaan tegen een
gehomologeerde overeenkomst... gelden slechts zolang ze de facto door de
ouders worden nageleefd, en in geval van conflict maken zij slechts een
gewoon beoordelingselement uit voor de rechter, die er als dusdanig geens-
zins door gebonden is''(1823).

596. Samen met J.P. Masson, V. Pouleau, J.L. Renchon en E. Vieujean zijn
wij niet overtuigd door deze argumentatie(1824).

(1823) P. SENAEVE, o.c., E.J. 1997, 90; J.P. MASSON en F. ALEN, in R.P.D.B., Compl. VI, vo

Puissance paternelle Ð AutoriteÂ parentale, nr. 12; M. Th. MEULDERS-KLEIN en S. DEMARS, o.c.,
676; M. Th. MEULDERS-KLEIN, o.c., 23, die verwijst naar de ,,pactes de seÂparation amiable''
van feitelijk gescheiden echtgenoten.

(1824) J.P. MASSON en V. POULEAU, ,,La loi du 20 mai 1997 modifiant le Code judiciaire et le
Code civil en ce qui concerne les proceÂdures en divorce'', Rev. trim. dr. fam. 1997, 546, met
noten (203) en (204), en 548, met noot (213); J.P. MASSON en V. POULEAU, ,,Le roÃle de la
volonteÂ des parties en matieÁre de divorce'', Rev. trim. dr. fam. 1998, 430 en 453-454;
J.L. RENCHON, ,,La loi du 20 mai 1997 reÂparatrice de la reÂforme des proceÂdures en divorce'',
J.T. 1997, 757-760, nrs. 75-85; E. VIEUJEAN, ,,Divorce par consentement mutuel Ð ReÂvision
des conventions relatives aux enfants'', noot onder Brussel 7 mei 1999, T.B.B.R. 2000, 293,
nr. 10; J. GERLO, ,,Kan een door de rechter gehomologeerde overeenkomst gewijzigd worden
zonder tussenkomst van de rechter?'', noot onder Brussel 1 december 1998, E.J. 1999, 70, nr. 9.
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De door de rechter gehomologeerde overeenkomst heeft inderdaad gezag van
gewijsde, maar dit gezag van gewijsde is Ð zowel wat de regeling omtrent
de uitoefening van het ouderlijk gezag over als wat de regeling omtrent het
onderhoud van het kind betreft Ð betrekkelijk; herziening is mogelijk in
geval van gewijzigde omstandigheden.

Bovendien moet de wijziging van een (gehomologeerde) overeenkomst door
een nieuwe (niet gehomologeerde) overeenkomst niet strenger beoordeeld
worden dan de wijziging van een gerechtelijke beslissing door een overeen-
komst.

Tot tweemaal toe heeft het Hof van Cassatie, in identieke bewoordingen,
beslist ,,dat geen enkele wetsbepaling eraan in de weg staat dat de ouders
over hun respectieve bijdrage in de kosten van levensonderhoud, opvoeding
en passende opleiding van hun kinderen een overeenkomst sluiten, die
afwijkt van de bijdrageregeling die de voorzitter rechtsprekend in kort ge-
ding, tijdens het echtscheidingsgeding heeft vastgelegd, voor zover die
overeenkomst de rechtmatige belangen van de kinderen niet miskent... en
de overeenkomst voor de ouders of voor een van hen geen ontheffing inhoudt
van hun verplichting om de kinderen levensonderhoud, opvoeding en een
passende opleiding te bezorgen''(1825). Aangenomen moet worden dat een
gerechtelijke titel zijn uitwerking behoudt tot bij vonnis of bij overeenkomst
een nieuwe Ð al dan niet uitvoerbare Ð titel wordt verkregen.

Ook het karakter van openbare orde van de wettelijke regels i.v.m. de
onderhoudsbijdrage verhindert niet dat daaromtrent geldige overeenkomsten
worden gesloten die niet ter homologatie aan de rechter worden voorgelegd.

Deze overeenkomsten zijn geldig voor zover ze geen afbreuk doen aan de
wettelijk vastgestelde principes(1826).

Een homologatie door de rechter kan niet opgelegd worden wanneer ze niet
uitdrukkelijk door de wetgever is vastgesteld.

Artikel 387bis B.W. en artikel 1288, laatste lid Ger. W. hebben het, zeer
algemeen, over de wijziging of de herziening van regelingen aangaande de
kinderen door de bevoegde rechter, maar uit deze bepalingen kan geen
verplichting afgeleid worden, voor ouders die het eens zijn, om zich tot de
rechter te wenden.

Dat rechterlijke tussenkomst aangewezen zou zijn met het oog op de rechts-
zekerheid en in het belang van het kind is geenszins evident.

(1825) Cass. 8 mei 1992, R.W. 1992-93, 462, noot; R. Cass. 1992, 150, noot J. GERLO; Pas.
1992, I, 784; Arr. Cass. 1992, 839, concl. Adv. Gen. J. DU JARDIN; Cass. 16 januari 1997, R.W.

1997-98, 117, noot J. GERLO; Pas. 1997, I, 80; Arr. Cass. 1997, 77. Het arrest van 1992 heeft
betrekking op een mondelinge overeenkomst, waarbij de moeder afstand deed van haar recht
om nog indexaties te vorderen; het arrest van 1997 heeft betrekking op een schriftelijke
onderhandse overeenkomst, waarbij de maandelijkse onderhoudsbijdrage voor het kind van
8.500 BEF werd verlaagd tot 6.000 BEF.

(1826) Zie hoger nr. 590.
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Is de rechtszekerheid ermee gediend dat, naast een minderheid van Ð
geldige Ð gehomologeerde overeenkomsten, een meerderheid van Ð on-
geldige Ð niet-gehomologeerde overeenkomsten zou bestaan?

Zijn de ouders niet best geplaatst om het belang van hun kinderen te
beoordelen?

4. Besluit

597. De overeenkomst m.b.t. de uitoefening van het ouderlijk gezag en de
onderhoudsbijdrage voor de kinderen, door de ouders met het oog op hun
echtscheiding door onderlinge toestemming gesloten en door de echtschei-
dingsrechter gehomologeerd, kan na de echtscheiding gewijzigd worden
door een nieuwe overeenkomst, voor zover deze de rechtmatige belangen
van de kinderen niet miskent.

Dit laatste moet niet preventief nagegaan worden, door de overeenkomst ter
homologatie aan een rechter voor te leggen. De rechterlijke controle kan later
gebeuren, op het ogenblik dat eÂeÂn van de partijen de overeenkomst niet
langer wenst uit te voeren.

Dat de wijzigende overeenkomst niet ter homologatie aan de rechter moet
voorgelegd worden(1827) impliceert evenwel niet dat zij niet ter homolo-
gatie aan de rechter kan voorgelegd worden(1828).

C. ARTIKEL 336 E.V. B.W.

598. Zoals de bijzondere onderhoudsvordering van artikel 203 § 1 B.W.
heeft de vordering tegen de waarschijnlijke vader (of: vermoedelijke ver-
wekker) van artikel 336 e.v. B.W. tot doel de kosten van levensonderhoud,
opvoeding en opleiding van een niet zelfstandig kind, zo nodig na zijn
meerderjarigheid, te dekken. Zoals een vordering op grond van artikel 203
§ 1 B.W. raakt een vordering op grond van artikel 336 B.W. de openbare
orde: bijgevolg kan er bij overeenkomst niet op geldige wijze afstand van
worden gedaan(1829).

De vordering ex artikel 336 B.W. stelt de afstamming niet vast(1830).

Bewezen moet worden dat de waarschijnlijke vader gedurende het wettelijk
tijdvak van de verwekking gemeenschap heeft gehad met de moeder. Het
bestaan van de gemeenschap kan evenwel afgeleid worden uit de vaststelling
van het biologisch vaderschap(1831).

(1827) Brussel 1 december 1998, E.J. 1999, 66.

(1828) Vgl. Rb. Antwerpen 10 oktober 1996, Not. Fisc. M. 1996, 270, noot S. BROUWERS;
anders: Brussel 7 mei 1999, T.B.B.R. 2000, 289.

(1829) Cass. 7 april 1994, Arr. Cass. 1994, 349; Pas. 1994, I, 346; R.W. 1994-95, 444; Luik
4 juni 1996, J.L.M.B. 1998, 1197.

(1830) Luik 10 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 510.

(1831) Gent 21 oktober 1994, R.W. 1995-96, 602.
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Zowel de eiser Ð doorgaans de moeder als wettelijke vertegenwoordigster
van haar kind Ð als de verweerder, die het bewijs van zijn niet-vaderschap
dient te leveren, kunnen een bloedonderzoek of een genetisch onderzoek
vorderen; de rechtbank kan evenwel niet ambtshalve een bloedonderzoek
bevelen: artikel 331octies B.W. is enkel van toepassing in afstammings-
gedingen(1832).

De moeder kan tegen meerdere mannen (die met haar gemeenschap hebben
gehad) tegelijk de betaling vorderen van een onderhoudsuitkering voor haar
kind; er kan echter slechts eÂeÂn man, de meest waarschijnlijke vader, ver-
oordeeld worden tot het betalen van een uitkering(1833).

Niets belet dat tegen een man, veroordeeld tot het betalen van een onder-
houdsuitkering ex artikel 336 B.W., later een vordering tot vaststelling van
het vaderschap wordt ingesteld(1834).

De uitkering ten laste van de verwekker is een last van diens nalatenschap, in
de zin van artikel 205bis § 3 B.W. De onderhoudsschuld weegt op het netto-
actief van de nalatenschap; het persoonlijk inkomen van de erfgenamen van
de overleden onderhoudsplichtige blijft volledig buiten beschouwing. Indien
het netto-actief van de nalatenschap zeer beperkt is kunnen de erfgenamen de
vermindering of afschaffing van de uitkering vorderen(1835).

Het Hof van Cassatie heeft beslist dat, na de beschikking van de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg waarbij de partijen verwezen worden naar
de rechtbank, de verweerder die niet verschenen is of het niet eens was met
het gevorderde, door de eiser bij dagvaarding voor de rechtbank dient te
worden opgeroepen(1836).

Terecht verwerpt het Hof van Beroep te Luik dit cassatie-arrest: de tekst van
artikel 338 § 1 B.W. voorziet deze formaliteit niet tussen de twee fases van de
procedure(1837).

De vordering tegen de waarschijnlijke vader moet worden ingesteld binnen
drie jaar na de geboorte of het staken van de hulp.

Om ,,gegronde redenen'' kan deze termijn echter worden overschreden; het
belang van het kind is daarbij doorslaggevend(1838).

Gegronde redenen zijn b.v. de plaatsing van het kind in een instelling met
kosten ten laste van de Staat, gedurende een periode van bijna vijf ja-
ren(1839) of de geboorte van een tweede kind, zelfs twaalf jaar na de

(1832) Rb. Hasselt 19 oktober 1999, Limb. Rechtsl. 2000, 73.

(1833) Rb. Hasselt 19 oktober 1999, gecit.

(1834) Rb. Brussel 19 januari 1993, Rev. trim. dr. fam. 1995, 668.

(1835) Rb. Kortrijk 28 februari 1997, Not. Fisc. M. 1998, 170, noot J. GERLO, ,,De hybride
vordering tegen de verwekker''.

(1836) Cass. 30 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 1052; R.W. 1998-99, 163; Div. Act. 1999, 24,
kritische noot A. VAN GYSEL.

(1837) Luik 5 juni 2000, J.T. 2000, 208.

(1838) Gent 19 januari 1995, R.W. 1995-96, 674; T.G.R. 1996, 7.

(1839) Gent 24 april 1995, R.W. 1995-96, 955; J. dr. jeun. 1997, 41.
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geboorte, die de lasten van de moeder aanzienlijk verhoogt en de levens-
kwaliteit van het eerste kind aanzienlijk vermindert(1840).

III. De hulpverplichting tussen echtgenoten

A. FEITELIJKE SCHEIDING

599. De echtgenoot die op grond van artikel 213 B.W. (of artikel 221 B.W.)
een onderhoudsgeld of een sommendelegatie vordert ten laste van zijn mede-
echtgenoot, moet bewijzen dat deze laatste schuld heeft aan ontstaan en
voortduren van de feitelijke scheiding(1841).

Het schuldcriterium speelt niet wanneer diezelfde echtgenoot zijn vordering
inleidt op grond van artikel 223, 2e lid B.W.: de rechter die, op grond van
artikel 223, 2e lid B.W., de plicht tot samenwoning der echtgenoten ,,voor-
lopig'' opschort, kan voor de duur van die feitelijke scheiding ook een
uitkering tot onderhoud of een inkomstendelegatie als daarmee gepaard
gaande dringende voorlopige maatregel toekennen, zonder dat hij zich hoeft
uit te spreken over de vraag wie van de echtgenoten met betrekking tot de
feitelijke scheiding schuld treft; die maatregelen mogen er niet toe leiden een
feitelijke scheiding van de echtgenoten op bestendige wijze te organiseren,
maar ,,uit het enkele feit dat de rechter de bevolen maatregelen niet in de tijd
beperkt, volgt niet noodzakelijk dat hij de feitelijke scheiding van de echt-
genoten op bestendige wijze organiseert''(1842).

Dit belet de rechter evenwel niet in zijn beoordeling van de gezinstoestand
feitelijke gegevens te betrekken die door de onderhoudsplichtige worden aange-
voerd, zoals de vaststaande schuld van de andere echtgenoot Ð in casu blijkend
uit een intussen in kracht van gewijsde getreden echtscheidingsarrest(1843).

B. ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE(1844)

600. Tijdens de echtscheidingsprocedure blijft de hulpverplichting tussen
echtgenoten bestaan(1845). Het toegekende onderhoudsgeld waarborgt de

(1840) Luik 5 juni 2000, gecit.

(1841) Cass. 16 mei 1997, Arr. Cass. 1997, 553; A.J.T. 1997-98, 101, noot B. POELEMANS;Div.
Act. 1998, 74, noot A. VAN GYSEL; Pas. 1997, I, 513; Rb. Marche-en-Famenne 17 april 1997,
Div. Act. 1998, 73; Luik 24 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 1032; Div. Act. 1997, 158; Rev. trim.
dr. fam. 1997, 306.

(1842) Cass. 30 november 1995, E.J. 1996, 90; R.W. 1996-97, 254, noot F.A.; P. SENAEVE,
,,Het magische getal 223 Ð Over dringende voorlopige maatregelen, onderhoudsgeld en het
organiseren van de feitelijke scheiding'', E.J. 1996, 88-89; Pas. 1995, I, 1092; Arr. Cass. 1995,
1059, concl. Adv. Gen. G. DUBRULLE; Vred. Westerlo, 23 januari 1996, A.J.T. 1995-96, 459,
noot P. HOFSTROÈ SSLER, ,,Nogmaals over schuld en onschuld inzake feitelijke scheiding en
artikel 223 B.W.''.

(1843) Cass. 21 januari 1999, Arr. Cass. 1999, 75; J.T. 1999, 697.

(1844) Zie daarover uitvoerig: K. VANLEDE, ,,Overzicht van rechtspraak (1994-1999) - De
onderhoudsuitkering tussen (ex-) echtgenoten tijdens en na een echtscheidingsprocedure op
grond van bepaalde feiten'', E.J. 2000, 2-19.

(1845) Bergen 16 september 1997, Rev. trim. dr. fam. 1998, 632.
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levensstandaard van tijdens het samenleven, rekening houdend met de mo-
gelijkheden van beide echtgenoten(1846).

Van enig schuldcriterium is in beginsel geen sprake: de voorzitter die op
grond van artikel 1280 Ger. W. een onderhoudsgeld of een ontvangstmachti-
ging toekent mag zich noch rechtstreeks noch onrechtstreeks uitspreken over
de ontvankelijkheid of gegrondheid van de echtscheidingsvordering(1847).

Eigenlijk is er sprake van een perfect parallellisme tussen onderhoudsgeld
dat op grond van artikel 223 B.W. als dringende voorlopige maatregel wordt
gevorderd tijdens een feitelijke scheiding en onderhoudsgeld dat op grond
van artikel 1280 Ger. W. als voorlopige maatregel wordt gevorderd tijdens
een echtscheidingsprocedure op grond van feiten: in beide gevallen moet niet
bewezen worden dat de verweerder schuld heeft aan ontstaan en voortduren
van de feitelijke scheiding.

Twee arresten van het Hof van Beroep te Brussel houden evenwel rekening
met de vaststaande schuld van de eisende echtgenoot: wanneer het, op het
ogenblik dat het er op aankomt uitspraak te doen over de vordering tot het
bekomen van een persoonlijk onderhoudsgeld in het kader van de voorlopige
maatregelen, vaststaat op grond van een uitspraak van de rechter ten gronde
die in kracht van gewijsde is getreden, dat minstens het voortduren van de
feitelijke scheiding te wijten is ondermeer aan de fouten van de eiser, kan
deze geen aanspraak maken op onderhoudsgeld; in dergelijke omstandig-
heden bestaat immers geen enkel risico meer dat vooruit gelopen wordt op de
uitspraak van de echtscheidingsrechter(1848).

In de eerste zaak beslist het Hof van Beroep dat de vrouw geen aanspraak
meer kan maken op onderhoudsgeld vanaf het ogenblik dat het verzoek-
schrift om toelating te bekomen tot een vaststelling van overspel bij ge-
rechtsdeurwaarder werd ingediend(1849), in de tweede zaak beslist het Hof
van Beroep dat de Ð nieuwe Ð onderhoudvordering van de vrouw onge-
grond is omdat zij vanaf het ogenblik van de akte van vaststelling van
overspel geen aanspraak meer kan maken op een onderhoudsgeld ten laste
van haar echtgenoot.

Uitzonderlijk kan het bij voorlopige maatregel toegekende onderhoudsgeld
worden geschorst op grond van rechtsmisbruik, b.v. wanneer bewezen is dat
de begunstigde van het onderhoudsgeld de echtscheidingsprocedure in hoger

(1846) Antwerpen 7 november 1994, Turnh. Rechtsl. 1994-95, 38; Brussel 3 februari 1994,
Rev. trim. dr. fam. 1996, 170.

(1847) Bergen 16 september 1997, gecit.

(1848) Brussel 25 april 2000 en 9 juni 2000, E.J. 2000, 130 en 132, noot J. GERLO, ,,Voor-
lopige maatregelen tijdens een echtscheidingsprocedure en schuldcriterium''; Div. Act. 2001,
18, kritische noot A.M. BOUDART; vgl. Cass. 21 januari 1999, gecit., i.v.m. artikel 223 B.W.

(1849) Meer zelfs, het P.V. van vaststelling dateert van 6 november 1996, het verzoekschrift
van 21 oktober 1996 en het onderhoudsgeld is niet langer verschuldigd vanaf 1 oktober 1996,
omdat vermoed wordt dat de vrouw (minstens) sinds begin oktober samenleeft met een andere
man.
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beroep voortzet enkel en alleen om verder van het onderhoudsgeld te genie-
ten(1850).

C. AANREKENING ONDERHOUDSGELD

601. Klassiek wordt in rechtsleer en rechtspraak aanvaard dat het onder-
houdsgeld dat hangende de echtscheidingsprocedure in uitvoering van een
voorlopige maatregel werd betaald, moet aangerekend worden op het aan-
deel van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot in de inkomsten van de
gemeenschapsgoederen(1851).

D. WOONVERGOEDING

602. Het kosteloos betrekken van de gemeenschappelijke woning tijdens de
echtscheidingsprocedure kan als uitvoering in natura van de hulpverplichting
beschouwd worden, zodat bij de vereffening-verdeling na echtscheiding
geen woonvergoeding verschuldigd is(1852).

Dit is zeker het geval wanneer in de beschikking van de voorzitter recht-
sprekend in kort geding uitdrukkelijk gesteld wordt dat, gelet op de bewoning
van de echtelijke woning ,,zonder kosten'' geen verder onderhoudsgeld is
verschuldigd(1853).

Overigens is de woonvergoeding vaak niet alleen geõÈntegreerd in de uitvoe-
ring van de hulpverplichting van artikel 213 B.W. maar wordt zij tevens
gecompenseerd met de (gedeeltelijke) uitvoering van de onderhoudsver-
plichting t.o.v. de kinderen van artikel 203 B.W.(1854).

De terbeschikkingstelling van de gezinswoning aan eÂeÂn der echtgenoten bij
wijze van voorlopige maatregel in het kader van een feitelijke scheiding of
een echtscheidingsprocedure kan in hoofde van de andere echtgenoot als een
aftrekbaar onderhoudsgeld worden aangemerkt(1855).

(1850) Kort ged. Rb. Brussel 20 februari 1995, T.B.B.R. 1996, 150;Rev. trim. dr. fam. 1996, 191.

(1851) Gent 20 januari 1995, T. Not. 1996, 73, noot F. VAN DER CRUYSSE; vgl. Gent
25 september 1997, A.J.T. 1998-99, 114; T.G.R. 1998, 213; Kort ged. Rb. Luik 29 november
1993, J.L.M.B. 1994, 902; Rev. trim. dr. fam. 1995, 198; Luik 15 april 1997, J.L.M.B. 1998,
1203; zie S. MOSSELMANS, ,,De aanrekening van het in de loop van de echtscheidingsprocedure
door de ene echtgenoot aan de andere betaalde onderhoudsgeld'', A.J.T. 1998-99, 105-114.

(1852) Gent 11 april 1997, T. Not. 1998, 42, Rb. Brussel 16 december 1994, Div. Act. 1996,
104; anders: Luik 12 juni 1998, J.L.M.B. 1999, 1518, noot Y. L.; Antwerpen 21 september
1999, A.J.T. 1999-2000, 887; zie J.L. RENCHON, ,,La jouissance du logement familial apreÁs la
seÂparation du couple'', in P. DELNOY, Y.H. LELEU en VIEUJEAN (ed.), Le logement familial,
Antwerpen, Story-Scientia, 1999, 133-205.

(1853) Gent 8 januari 1999, T. Not. 2000, 308; Luik 4 oktober 1999, Rev. not. b. 2000, 344.

(1854) Gent 8 januari 1999 en Luik 4 oktober 1999, gecit.; vgl. Arbit. Besl. 31 januari 1994,
Rev. trim. dr. fam. 1996, 250; anders: Rb. Dendermonde 18 november 1993, R.W. 1994-95,
1409.

(1855) Brussel 23 juni 2000, Fiscoloog 2000, afl. 767, 7; anders, de vroegere rechtspraak:
Bergen 1 oktober 1999, A.F.T. 2000, 143, weergave P. DERTHOO en F. FREROTTE en de
referenties aldaar; adde: Antwerpen 15 april 1997, Fisc., nr. 618, 9; Brussel 5 februari 1999,
Fisc., nr. 709, 11; zie J. BEERNAERT, ,,Onderhoudsuitkeringen in natura: een stand van zaken'',
A.F.T. 1998, 160-171.
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E. SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

603. De hulpverplichting tussen echtgenoten blijft bestaan ten voordele van
de echtgenoot die de scheiding van tafel en bed heeft verkregen (artikel 213
en 308 B.W.).

Het feit dat na de scheiding van tafel en bed een echtscheidingsprocedure
wordt gevoerd, en dat de onderhoudsgerechtigde echtgenoot geen spoed
maakt in de tegen hem ingestelde procedure, verandert daaraan niets.

Het onderhoudsgeld toegekend na scheiding van tafel en bed moet de onder-
houdsgerechtigde echtgenoot toelaten de levenstandaard te genieten die de
zijne zou zijn ware er geen scheiding geweest; met een verhoging van de
inkomsten van de onderhoudsplichtige moet bijgevolg rekening gehouden
worden(1856).

IV. De uitkering t.a.v. de gewezen echtgenoot

A. ECHTSCHEIDING OP BEPAALDE GRONDEN

604. De uitkering na echtscheiding van artikel 301 B.W. strekt niet enkel tot
levensonderhoud van de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft,
maar ook tot vergoeding(1857).

De uitkering na echtscheiding kan uiteraard slechts ten vroegste verschuldigd
zijn vanaf de ontbinding van het huwelijk(1858)

De uitkering moet worden berekend aan de hand van een drietrapsredene-
ring: vooreerst moet de referentiestandaard worden vastgesteld; vervolgens
wordt onderzocht of de gerechtigde, gelet op zijn eigen draagkracht, in staat
is het in de referentiestandaard bepaalde te bereiken; is dat niet het geval, dan
wordt nagegaan of de uitkeringsplichtige voldoende draagkrachtig is om het
op basis van de eerste twee stappen vastgestelde bedrag te kunnen beta-
len(1859).

Referentiestandaard is deÐ gemiddeldeÐ levensstandaard van het echtpaar
tijdens het samenleven en niet de toestand bij de scheiding(1860); het

(1856) Cass. 30 januari 1998, T.B.B.R. 1999, 398, noot J. GERLO, ,,De onderhoudsuitkering na
scheiding van tafel en bed'', R.W. 1998-99, 1188; Rev. not. b. 1998, 392.

(1857) Cass. 18 mei 1995, Arr. Cass. 1995, 494; Pas. 1995, I, 519; E.J. 1995, 89 noot
J. ROODHOOFT; Rb. Brussel 9 april 1997, Rev. trim dr. fam. 1997, 400; J.L.M.B. 1998, 377;
Bergen 25 maart 1998, J.L.M.B. 1998, 1679; Vred. Westerlo 31 januari 1997, R.W. 1997-98,
1509, noot; A.J.T. 1998-99, 137, noot B. POELEMANS.

(1858) Brussel 11 mei 1999, Div. Act. 1999, 132, noot A. VAN GYSEL.

(1859) Vred. Westerlo 24 januari 1996, E.J. 1996, 38, noot J. ROODHOOFT; zie ook
J. ROODHOOFT, De gerechtelijke begroting van onderhoudsuitkeringen tussen ex-echtgenoten,
Antwerpen, Kluwer rechtsw., 1996, 619 p., en het objectief berekeningsprogramma van
J. ROODHOOFT, CD-Rom Alibel. Alimentatierekenen tussen ex-echtgenoten, Larcier, Brussel,
2000.

(1860) Cass. 26 november 1999, J.T. 2000, 65; E.J. 2000, 54, noot P. SENAEVE; Gent 2 februari
1998, T.G.R. 1998, 109.
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ogenblik van de scheiding kan immers een periode zijn van een nijpend
gebrek aan inkomsten of van een bijzondere welvaart(1861)

Bij het bepalen van de draagkracht van de uitkeringsgerechtigde moet reke-
ning gehouden worden met de mogelijkheden waarover hij beschikt om
daadwerkelijk een beroep uit te oefenen, gelet op zijn opleiding, zijn ge-
zondheidstoestand, zijn gezinslasten en de toestand van de arbeids-
markt(1862)

Het hertrouwen van de uitkeringsgerechtigde kan zijn draagkracht gunstig of
ongunstig beõÈnvloeden, maar leidt niet automatisch tot het tenietdoen van de
uitkering(1863).

Ook het hertrouwen van de uitkeringsplichtige kan zijn draagkracht beõÈn-
vloeden. Een man vordert de opheffing of minstens de vermindering van de
uitkering na echtscheiding die hij verschuldigd is, wegens de bijkomende
lasten verbonden aan zijn nieuw huwelijk en de hieruit geboren twee kinde-
ren. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, zetelend in hoger beroep,
wijst zijn vordering af, omdat alleen een ingrijpende wijziging van de ver-
mogenstoestand van de uitkeringsgerechtigde tot een wijziging van de uitke-
ring kan leiden. Het Hof van Cassatie vernietigt het bestreden vonnis:
krachtens artikel 301 § 3 B.W. kan ook de uitkeringsplichtige wiens toestand
door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil ingrijpend is gewijzigd de
vermindering of opheffing van de uitkering vragen. Meteen erkent het Hof
impliciet dat een nieuw huwelijk een omstandigheid onafhankelijk van de
wil van de uitkeringsplichtige is(1864).

De uitkering na echtscheiding wordt van rechtswege gekoppeld aan het
indexcijfer der consumptieprijzen en niet aan de gezondheidsindex(1865).

Een man sluit met zijn ex-echtgenote een dading over de uitkering op basis
van artikel 301 B.W.: de bij vonnis op 35.000 BEF vastgestelde uitkering
wordt herleid tot 25.000 BEF. Nadien wenst de man te worden ontslagen van
zijn verplichting een uitkering te betalen.

Bij arrest van 9 september 1994

Ð bevestigt het Hof van Cassatie dat geen enkele wetsbepaling eraan in de
weg staat dat uit de echt gescheiden echtgenoten een dading sluiten over
de uitkering op grond van artikel 301 B.W., zonder zich daarvoor tot de
rechter te moeten wenden;

(1861) Rb. Brussel 8 juni 1999, Div. Act. 1999, 108, noot A. VAN GYSEL.

(1862) Rb. Brussel 10 september 1996, T. Vred. 1997, 87; Kort ged. Rb. Brussel 7 juni 1996,
J.T. 1997, 83; Div. Act. 1997, 71, Rev. trim dr. fam. 1997, 615.

(1863) Luik 30 juni 1999, Rev. trim. dr. fam. 2000, 278.

(1864) Cass. 16 juni 1995, Arr. Cass. 1995, 626; Pas. 1995, I, 648; Div. Act 1997, 27, noot
A. VAN GYSEL; E.J. 1996, 23, noot J. ROODHOOFT, A.J.T. 1995-96, 495, noot P. HOFSTROÈ SSLER;
R.W. 1995-96, 1234; Rev. trim. dr. fam. 1996, 523; anders: Vred. Westerlo 2 februari 1996, E.J.
1996, 57, noot J. ROODHOOFT.

(1865) Vred. Waver 12 november 1998, Div. Act. 1999, 30; anders J. ROODHOOFT, ,,Is de
gezondheidsindex toepasselijk inzake onderhoudsuitkeringen na echtscheiding'', E.J. 1995,
nr. 1, 10.
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Ð en voegt eraan toe dat die dading niet wijzigbaar is, ook al is de toestand
van de onderhoudsgerechtigde of van de onderhoudsplichtige sindsdien
gewijzigd: krachtens artikel 2052 B.W. hebben dadingen tussen partijen
kracht van gewijsde in hoogste aanleg(1866).

Provisionele uitkering

605. Wanneer de echtscheiding werd uitgesproken bij in kracht van ge-
wijsde getreden vonnis op eÂeÂn eis, wijl de andere eis nog hangende is, valt de
vaststelling van de provisionele uitkering na echtscheiding onder de be-
voegdheid van de vrederechter(1867). Dit belet evenwel niet dat de echt-
scheidingsrechter zelf, op het ogenblik dat hij de echtscheiding uitspreekt op
eÂeÂn eis, reeds een provisionele uitkering toekent aan de echtgenoot die de
echtscheiding eerst verkrijgt(1868) of dat de rechter in kort geding na de
echtscheiding uitspraak doet, wanneer hoogdringendheid is bewezen(1869).

Meestal wordt in de rechtspraak gesteld dat de toekenning van een provisi-
onele uitkering ertoe strekt de onmiddellijke behoeftigheidssituatie te leni-
gen van de ex-echtgenoot van wie de onschuld slechts voorlopig vast-
staat(1870).

Het Hof van Cassatie heeft evenwel geoordeeld dat de rechter artikel 301 B.W.
niet schendt door, bij het toekennen van een voorlopige uitkering na echtschei-
ding, te beslissen dat de uitkeringsplichtige binnen de mate van zijn mogelijk-
heden aan de uitkeringsgerechtigde ,,dezelfde levensstandaard dient te verlenen
als tijdens het gemeenschappelijk leven''(1871).

Meteen mag aangenomen worden dat ook de andere criteria van artikel 301
B.W., en meer bepaald de beperking tot maximum een derde van de inkom-
sten van de schuldenaar, van toepassing zijn(1872).

De toekenning van een provisionele uitkering mag niet afhankelijk gemaakt
worden van een negatieve beoordeling van de kansen tot slagen van de nog
hangende echtscheidingsvordering(1873) of van een onderzoek door de

(1866) Cass. 9 september 1994, Arr. Cass. 1994, 726; Pas. 1994, I, 709; R.W. 1994-95, 1070;
R. Cass. 1995, 8, noot B. POELEMANS; E.J. 1995, 25, noot J. ROODHOOFT; Div. Act. 1995, 123,
noot J. ROODHOOFT; Vred. Westerlo 16 april 1999, A.J.T. 2000-2001, 247.

(1867) Artikel 1280, lid 8 Ger. W.; Arrondrb. Luik 18 februari 1999, Div. Act. 2000, 130.

(1868) Rb. Aarlen 30 april 1999, J.T. 1999, 791.

(1869) Kort. Ged. Rb. Verviers 23 oktober 1997, J.L.M.B. 1997, 1715.

(1870) Rb. Gent 11 april 1995, T.G.R. 1996, 5; Luik 11 februari 1997, Rev. trim. dr. fam. 1997,
362; Luik 15 mei 1997, J.T. 1997, 709; Luik 15 februari 2000, J.L.M.B. 2000, 1201; Rb. Aarlen
30 april 1999, gecit.

(1871) Cass. 21 december 1995, Arr. Cass. 1995, 1155; Pas. 1995, I, 1191; R.W. 1996-97, 323,
noot; E.J. 1996, 91, noten K. BROECKX en J. ROODHOOFT; Div. Act. 1997, 102, noot A. VAN

GYSEL.

(1872) Luik 15 mei 1997 en 15 februari 2000, gecit.

(1873) Rb. Brussel 8 juni 1999, Div. Act. 1999, 108, noot A. VAN GYSEL; Bergen 1 december
1997, Rev. trim dr. fam 1998, 282, noot J.P.M.
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rechter naar de mogelijkheid van een effectieve terugvordering, hetzij op het
deel van de uitkeringsgerechtigde in de gemeenschap, hetzij op zijn eigen
goederen of inkomsten(1874), ook al is de voorlopig uitkeringsgerechtigde
tot terugbetaling gehouden indien ook de nog hangende echtscheidingseis
wordt ingewilligd.

De veroordeling tot het betalen van een provisionele uitkering blijft overi-
gens uitvoerbaar zo het tweede echtscheidingsvonnis in hoger beroep wordt
bestreden(1875).

B. ECHTSCHEIDING OP GROND VAN FEITELIJKE SCHEIDING

606. Voor de toepassing van artikel 301 B.W. wordt de echtgenoot die de
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding verkrijgt geacht de echtge-
noot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken(1876).

De verweerder in echtscheiding is principieel uitkeringsgerechtigd. De eiser
is uitkeringsgerechtigd zo hij het schuldvermoeden weerlegt, d.i. zo hij
bewijst dat de verweerder schuld heeft aan ontstaan en voortduren van de
feitelijke scheiding.

Geen van beide gewezen echtgenoten is uitkeringsgerechtigd zo de eiser in
echtscheiding bewijst dat de verweerder schuld heeft aan of het ontstaan of
het voortduren van de feitelijke scheiding(1877).

Wanneer de echtscheiding werd uitgesproken, maar de vordering aangaande
de weerlegging van het schuldvermoeden nog hangende is, kan de verweer-
der in echtscheiding aanspraak maken op een provisionele uitkering(1878).

De uitkering moet beantwoorden aan de criteria van artikel 301 B.W. onder
voorbehoud van de bepalingen van artikel 307bis B.W.(1879); zij heeft
tegelijk een indemnitair en alimentair karakter en moet de onderhoudsge-
rechtigde in staat stellen in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige
wijze als tijdens het samenleven(1880).

Wanneer de inkomsten van de onderhoudsgerechtigde volstaan om hem toe
te laten zijn levensstandaard tijdens het samenleven aan te houden, dienen de
inkomsten van de onderhoudsplichtige niet te worden onderzocht(1881).

(1874) Anders: Rb. Aarlen 30 april 1999, Luik 15 mei 1997 en Luik 15 februari 2000, gecit.

(1875) Brussel 27 september 1994, P&B 1995, 80, noot P. TAELMAN.

(1876) Artikel 306 B.W.

(1877) Vorig overzicht, T.P.R. 1994, 2315, nr. 489; Luik 22 februari 2000, J.L.M.B. 2000,
1203.

(1878) Rb. Brussel 17 januari 1996, Rev. trim. dr. fam. 1997, 387, noot J.P. MASSON.

(1879) Luik 12 februari 1996, J.T. 1996, 559, R.R.D. 1996, 407.

(1880) Cass. 20 december 1996, Arr. Cass. 1996, 1246; Pas. 1996, I, 1317; R.W. 1997-98,
1258; J.T. 1997, 585; Div. Act. 1998, 8, noot A. VAN GYSEL; Brussel 24 maart 1998, Div. Act.
2000, 58; Bergen 27 april 1998, J.T. 1998, 643.

(1881) Cass. 20 december 1996, gecit.
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De rechter die de uitkering toekent of aanpast, is verplicht een systeem van
aanpassing van de uitkering aan de levensduurte in zijn beslissing op te
nemen(1882).

Wanneer zowel de hoofdeis tot echtscheiding op grond van feitelijke schei-
ding als de tegeneis tot echtscheiding op grond van fout bij in kracht van
gewijsde getreden vonnis werden ingewilligd, is de eiseres op tegeneis,
verweerster op hoofdeis, enkel gerechtigd om een uitkering op grond van
artikel 301 B.W. te vorderen, welke eÂeÂn derde van de inkomsten van de
uitkeringsplichtige niet mag overtreffen: zij kan niet aanvoeren dat zij tot
echtscheiding werd gedwongen, nu zij zelf expliciet en zeker de wil geuit
heeft om de echtelijke band te verbreken(1883).

Wordt een echtscheiding op grond van feitelijke scheiding uitgesproken na
scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming, dan kan toepassing
gevraagd worden van de artikelen 306 en 307bis B.W., niettegenstaande het
bestaan van een voorafgaande familierechtelijke overeenkomst(1884).

Arbitragehof

607. Bij arrest van 3 mei 2000 besliste het Arbitragehof dat artikel 307bis
B.W. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het een
verschil in behandeling invoert tussen de schuldenaar van een uitkering na
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, die meer mag bedragen dan
een derde van de inkomsten van de schuldenaar, en de schuldenaar van een
uitkering na echtscheiding op bepaalde grond, die met toepassing van artikel
301 § 4 B.W. in geen geval hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten
van de uitkeringsplichtige. Weliswaar zijn ,,diegenen die de echtscheiding
hebben verkregen in het ongelijk van hun partner, uit de echt gescheiden
omdat ze dat hebben gewild, terwijl aan diegenen wier echtgenoot de echt-
scheiding heeft verkregen op grond van feitelijke scheiding de echtscheiding
is opgelegd. Het daaruit voortvloeiende nadeel voor laatstgenoemden wordt
echter ruimschoots gecompenseerd in zoverre hun alimentatiegeld wordt
toegekend zonder dat zij moeten bewijzen dat hun partner de huwelijksver-
plichtingen niet is nagekomen. Het is bijgevolg onevenredig dat het bedrag
van hun alimentatiegeld niet beperkt blijft zoals dat gebeurt in het andere
geval, wat erop neerkomt dat de dader van een bewezen fout gunstiger wordt
behandeld dan de dader van een enkel veronderstelde fout''(1885).

(1882) Cass. 5 november 1998, R.W. 1999-2000, 477.

(1883) Gent 20 mei 1996, A.J.T. 1996-97, 263, noot B. POELEMANS.

(1884) Rb. Namen 24 mei 1995, Rev. trim. dr. fam. 1995, 206, noot; Rev. trim. dr. fam. 1998,
635.

(1885) Arbitragehof nr. 48/2000, 3 mei 2000, B.S. 5 juli 2000, tweede uitgave, 23843; E.J.
2000, 78, noot K. VANLEDE; T.B.B.R. 2000, 507, noot E. VIEUJEAN; J.L.M.B. 2000, 1060, noot
Y.L.; J.T. 2000, 539; Div. Act. 2000, 50; Rev. not. b. 2000, 381; zie ook S. DEMARS,
,,DeÂveloppements reÂcents en matieÁre de divorce pour cause de seÂparation de fait: analyse de
la loi du 16 avril 2000 et de l'arreÃt de la Cour d'arbitrage du 3 mai 2000'', Rev. trim. dr. fam.
2000, 319-352; voor een toepassing: Gent 20 maart 2001, E.J. 2001, 64.
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Aangenomen mag worden dat ook de onbeperkte veranderlijkheid van de
uitkering na echtscheiding op grond van feitelijke scheiding Ð in tegenstel-
ling tot de beperkte veranderlijkheid van de uitkering na echtscheiding op
grond van fout Ð strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

Artikel 307bis B.W. is voortaan alleen van toepassing op echtgenoten
gescheiden op grond van feitelijke scheiding, gevolg van geestesziekte. De
lege ferenda kan nog een stap verder gezet worden en worden alle uitke-
ringen na echtscheiding best aan eenzelfde regime onderworpen.

C. ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

608. In de familierechtelijke overeenkomst dienen de echtgenoten, zoals
vroeger, het bedrag te bepalen van de eventuele uitkering te betalen door de
ene echtgenoot aan de andere, gedurende de proeftijd en na de echtscheiding
(artikel 1288, 4o Ger. W.).

De Wet van 30 juni 1994 voegt daaraan toe: ,,de formule voor de eventuele
aanpassing van die uitkering aan de kosten van levensonderhoud, de omstan-
digheden waaronder dit bedrag na de echtscheiding kan worden herzien en de
nadere bepalingen terzake''.

Men kan de vraag stellen of de echtgenoten nu verplicht zijn indexatie- of
herzieningsclausules op te nemen, of ertoe gehouden zijn expliciet te ver-
melden dat zij geen indexatie of wijziging van hun onderlinge bijdrage
wensen. Dit is duidelijk niet de bedoeling.

Tijdens de procedure kunnen de echtgenoten gezamenlijk een voorstel tot
wijziging van hun oorspronkelijke overeenkomst ter beoordeling aan de
rechter voorleggen, wanneer nieuwe en onvoorziene omstandigheden hun
toestand of de toestand van eÂeÂn van hen ingrijpend wijzigen (artikel 1293, 1e

lid Ger. W.)

Na de echtscheiding blijft de overeengekomen uitkering onverander-
lijk(1886). Behoudens onderlinge overeenkomst kunnen aan de overeenge-
komen uitkering geen wijzigingen worden aangebracht, tenzij op gronden die
reeds in het akkoord waren opgenomen(1887).

Deze gronden moeten zo precies mogelijk omschreven worden, om inter-
pretatiegeschillen te vermijden.

Onduidelijk is een beding tot herziening van het bedrag van de uitkering ,,in
functie van de evolutie van de toestand van de partijen''(1888).

Duidelijker is het beding dat aan de gewezen echtgenote alimentatie ver-
schuldigd is ,,tot op het ogenblik dat zij inkomsten uit arbeid of werkloos-
heidsvergoeding zal ontvangen''(1889).

(1886) Cass. 14 april 1994, Arr. Cass. 1994, 369; Pas. 1994, I, 365, noot; R.W. 1994-95, 434.

(1887) Anders: Vred. Gent 25 juni 1999, T.G.R. 2000, 225.

(1888) Rb. Brussel 25 september 1996, J.T. 1997, 257.

(1889) Gent 23 februari 1993, R.W. 1992-93, 1408.
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Wanneer een beding is opgenomen luidens hetwelk de uitkering vervalt
wanneer de gewezen echtgenote ,,een tweede huwelijk aangaat of wanneer
zij gaat samenwonen in een feitelijke man-vrouwrelatie'' kan de rechtbank
uit een aantal feitelijke gegevens afleiden dat er sprake is van een samen-
wonen met een zekere duurzaamheid, ook al verblijven de betrokkenen niet
dagelijks onder eÂeÂn dak(1890).

Traditioneel werd in rechtspraak en rechtsleer het standpunt verdedigd dat
regelingsakte en familierechtelijke overeenkomst na de echtscheiding niet
konden worden aangevochten op grond van wilsgebreken. Verwezen werd
hierbij naar het definitief karakter van de regeling van de echtscheidings-
gevolgen en naar de onverbrekelijke band tussen de echtscheiding en de
echtscheidingsgevolgen: het terugkomen op de echtscheidingsovereenkomst
zou een terugkomen op de echtscheiding zelf inhouden, wat uitgesloten is,
behalve via de uitzonderlijke procedure tot herroeping van het gewijsde in
het echtscheidingsvonnis(1891).

Dit klassieke standpunt steunde op een Ð te Ð extensieve interpretatie van
een cassatie-arrest van 11 december 1958(1892).

609. In een belangrijk arrest van 16 juni 2000, in voltallige kamer uitge-
sproken, maakt het Hof van Cassatie brandhout van het klassieke standpunt.

In de familierechtelijke overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding
door onderlinge toestemming verbindt een man zich ertoe aan zijn echt-
genote vanaf de eerste verschijning gedurende een periode van vijf jaar een
persoonlijke, geõÈndexeerde, onderhoudsbijdrage te betalen van 15.000 BEF
per maand; bovendien verbindt hij zich ertoe voor het kind een maandelijkse
onderhoudsbijdrage van 4.000 BEF per maand te betalen tot de zelfstandig-
heid.

Na de scheiding blijkt dat de vrouw reeds tijdens de echtscheidingsprocedure
een relatie had met een andere man, die reeds zes weken na de overschrijving
van het echtscheidingsvonnis tot een nieuw huwelijk van de vrouw leidde.

De Vrederechter te Deinze wijst de vordering van de man tot afschaffing van
de onderhoudsbijdrage voor zijn ex-echtgenote af. Een week na dit vonnis
blijkt uit een DNA-onderzoek dat niet de man, maar de tweede echtgenoot
vader is van het kind.

In beroep, voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, breidt de man zijn
vordering uit tot de terugbetaling van de persoonlijke onderhoudsgelden die
zijn ex-echtgenote bedrieglijk ontving.

Rekening houdend met de feitelijke omstandigheden van de zaak Ð o.m. de
tegenstrijdige verklaringen van de vrouw ter gelegenheid van de door de
appelrechter bevolen persoonlijke verschijning enerzijds en ter gelegenheid

(1890) Rb. Hasselt 22 september 1997, Limb. Rechtsl. 1998, 31.

(1891) Rb. Brussel 16 november 1999, J.T. 2000, 69.

(1892) Arr. Verb. 1959, 315; Pas. 1959, I, 372.
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van de stiefouderadoptieprocedure voor de Gentse Jeugdrechtbank ander-

zijds Ð kwalificeert de appelrechter het verzwijgen van de relatie met een

andere man en van het biologisch vaderschap over haar kind als een om-

standig stilzwijgen, dat gelijkstaat met bedrog; hij verklaart het beding

betreffende de persoonlijke onderhoudsbijdrage voor de vrouw ab initio

nietig, zodat de man de betaalde onderhoudsbijdragen kan terugvorderen.

De voorziening in cassatie van de vrouw vertolkt uitvoerig het standpunt van

de klassieke rechtspraak en rechtsleer.

Het Hof van Cassatie verwerpt de voorziening op grond van volgende

overwegingen: de overeenkomst houdende de voorafgaande regeling van

de wederzijdse rechten van de echtgenoten waaromtrent zij kunnen overeen-

komen (regelingsakte en familierechtelijke overeenkomst) is onderworpen

aan de regels van het verbintenissenrecht; deze overeenkomst is een vereiste

waaraan moet worden voldaan opdat de rechtbank de echtscheiding zou

kunnen uitspreken; dit belet niet dat een beding betreffende de onderhouds-

bijdrage voor de gewezen echtgenoot wordt vernietigd wegens bedrog:

wanneer de echtscheiding voltrokken is, volgt uit de aard van het instituut

dat de nietigheid van het beding de echtscheiding zelf niet kan aantas-

ten(1893).

Open blijft de vraag of, naast de regelingsakte en de onderhoudsbijdrage voor

de gewezen echtgenote, ook de onderhoudsbijdrage voor de kinderen, die

wordt gehomologeerd in het echtscheidingsvonnis, kan worden aangevoch-

ten op grond van dwaling, geweld of bedrog.

Het beding in de voorafgaande overeenkomst, waarbij de ene echtgenoot

zich verbindt aan de andere een onderhoudsbijdrage te betalen, is tegen-

stelbaar aan derden, b.v. het O.C.M.W., maar kan ook door deze derden op

grond van bedrog bestreden worden(1894).

V. Natuurlijke verbintenis

610. Sinds december 1994 wonen een man en een vrouw ongehuwd samen.

Eind november 1995 wordt uit deze relatie een dochter geboren, die door de

man erkend wordt.

Ingevolge de geboorte van het kind, vraagt de vrouw een loopbaanonderbre-

king aan en ziet hierdoor haar inkomen verminderen van 36.000 BEF tot

11.500 BEF per maand.

(1893) Cass. 16 juni 2000, R.W. 2000-2001, 238, noot W. PINTENS, E.J. 2001, 31; zie ook

P. SENAEVE, ,,De nietigverklaring van een beding van de overeenkomst voorafgaand aan de

echtscheiding door onderlinge toestemming na de ontbinding van het huwelijk'', E.J. 2001, 26-

31; F. BUYSSENS en Y.H. LELEU, ,,Nietigverklaring wegens bedrog van het beding betreffende

de uitkering tussen echtgenoten in een aan E.O.T. voorafgaande overeenkomst'', T.B.B.R.

2000, 655-661; A. VAN GYSEL, ,,La pension apreÁs divorce et son annulation pour dol dans le

cadre du divorce par consentement mutuel'', Div. Act. 2001, 170-174.

(1894) Arbh. Luik, afd. Namen, 3 maart 1998, Soc. Kron. 1998, 342, noot H. FLUNCK.
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De man staat tijdens het verdere samenwonen in de grootste mate in voor de

gezinsuitgaven met zijn inkomen van circa 42.000 BEF

Eind april 1996 wordt de relatie beeÈindigd (de man vertrekt).

De Vrederechter van het 7
e
kanton te Gent veroordeelt in zijn vonnis van

4 november 1996Ð gewezen op verzet tegen een vonnis bij verstek tegen de

man gewezen op 31 mei 1996 Ð de man tot het betalen van maandelijkse

onderhoudsbijdragen van 4.000 F voor het kind en voor de vrouw; de

persoonlijke onderhoudsbijdrage voor de vrouw wordt evenwel beperkt in

de tijd Ð met name tot en met december 1996 Ð omdat enerzijds de

verhouding nauwelijks anderhalf jaar heeft geduurd en anderzijds de vrouw

een einde kan stellen aan de loopbaanonderbreking.

De vrederechter acht zich bevoegd om kennis te nemen van beide takken van

de vordering, omdat hij op basis van artikel 591, 7
o
Ger.W. bevoegd is om

kennis te nemen ,,van alle geschillen betreffende de uitkeringen tot onder-

houd...'', het is niet omdat de partijen niet gehuwd waren dat de kwalificatie

,,uitkering tot onderhoud'' een andere betekenis zou krijgen dan deze vervat

in artikel 591, 7
o
Ger.W.

De rechtsgrond voor de onderhoudsuitkering ten behoeve van de vrouw vindt

de vrederechter in de omvorming van een natuurlijke verbintenis in een

burgerrechtelijke verbintenis die in rechte afdwingbaar is(1895).

Terecht nemen meer en meer rechters het bestaan aan van een natuurlijke

verbintenis over de grenzen van het feitelijk samenleven heen, op voor-

waarde dat het concubinaat een zekere stabiliteit en duurzaamheid ver-

toonde(1896).

Meestal wordt het toegekende onderhoudsgeld beperkt in de tijd, rekening

houdend met de duur van het samenleven. Van loondelegatie kan in het

geval van concubinaat evenwel geen sprake zijn(1897).

Omdat feitelijk samenlevenden zich tot niets verbinden wordt het bestaan

van een na beeÈindiging van het samenleven omzetbare natuurlijke verbinte-

nis door een minderheidsstrekking nog steeds niet aanvaard: de grondslag

van een vordering tot alimentatiegeld door een bijzit kan niet bestaan in een

samenraapsel van juridische begrippen, zoals natuurlijke verbintenis, burger-

lijke aansprakelijkheid en bijstandsplicht(1898). Maar een natuurlijke ver-

bintenis is juist gesteund op een morele plicht en niet op een wettelijke

verplichting.

(1895) Vred. Gent, 7
e
kanton, 4 november 1996, R.W. 1997-98, 266, noot F. APS, A.J.T. 1996-

97, 323 noot K. JACOBS, ,,Het recht op een onderhoudsuitkering na beeÈindiging van het

ongehuwd samenwonen''.

(1896) Rb. Leuven 27 september 1996, J. Proc. 1996, nr. 313, 26, noot P. LEGROS en J.P. NIJS,

,,La pensioen alimentaire apreÁs rupture d'une union libre''; Rb. Brugge 16 januari 1996, T. Not.

1996, 221; Kort. Ged. Rb. Brussel 18 maart 1997, Div. Act. 1998, 44; Vred. Gent 6 juli 1998,

T.B.B.R. 1998, 468; Vred. Gent 6 mei 1999, T.G.R. 2000, 227.

(1897) Vred. Gent 6 juli 1998, gecit.

(1898) Vred. St. Gillis 5 november 1997, T. Vred. 1999, 262; Div. Act. 1998, 45, noot A. VAN

GYSEL.
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Een natuurlijke verbintenis tot het verschaffen van onderhoud aan de ge-

wezen partner kan ook ingeroepen worden na beeÈindiging van een wettelijk

samenwonen, ook al bestaat de Ð wettelijke verplichting bij te dragen in de

lasten van het samenwonen slechts gedurende het wettelijke samenwonen.

Er bestaat geen wettelijke onderhoudsplicht in hoofde van de ,,feitelijke''

vader of in hoofde van de mee-moeder binnen een lesbische tweerela-

tie(1899). In geval van spontane onderbreking van prestaties ter vervulling

van de morele verplichting, onstaat echter een voor tenuitvoerlegging vat-

bare burgerlijke verplichting(1900).

DEEL II

BEKWAAMHEID EN ONBEKWAMEN

(Auteur: A. WYLLEMAN)

HOOFDSTUK I

MINDERJARIGEN

AFDELING I

DE NIET-ONTVOOGDE MINDERJARIGE

In deze afdeling wordt aandacht besteed aan de rechtspraak die betrekking

heeft op de specifieke rechtstoestand waarin de minderjarige verkeert en op

de mate waarin hij in rechte kan optreden. Het beheer en het genot van de

goederen van de minderjarige komt hier niet ter sprake omdat ze reeds hoger

behandeld werden(1901).

I. Handelingsonbekwaamheid

611. De rechtsbescherming van de niet-ontvoogde minderjarige krijgt uit-

werking doordat hij in het rechtsverkeer vertegenwoordigd wordt en doordat

de rechtshandelingen die hij zelf zou stellen, ingeval van benadeling, en voor

de rechtshandelingen die de voogd niet zonder bijzondere machtiging van de

vrederechter kan stellen, zelfs zonder enige benadeling, vernietigd kunnen

worden. De lening behoort tot de laatstbedoelde rechtshandelingen(1902).

(1899) Jeugdrb. Kortrijk 18 maart 1997, T.W.V.R. 1997, 91, noot J. TREMMERY; T. Gez. 1998-

99, 245, noot N. COLETTE-BASECQZ; J.T. 1998, 731, noot N. MASSAGER; Journ. Proc. 1997, afl.

324, 16, noot L. VERSLUYS; Rev. trim. dr. fam. 1998, 687, noot Y.H. LELEU.

(1900) Luik 15 juni 1998, J.T. 1999, 29; R.R.D. 1998, 437; T.B.B.R. 1999, 303, noot

G. GENICOT.

(1901) Zie supra nrs. 529-534.

(1902) Rb. Brussel 9 mei 1997, J.L.M.B. 1997, 1142.
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Een natuurlijke verbintenis tot het verschaffen van onderhoud aan de ge-

wezen partner kan ook ingeroepen worden na beeÈindiging van een wettelijk

samenwonen, ook al bestaat de Ð wettelijke verplichting bij te dragen in de

lasten van het samenwonen slechts gedurende het wettelijke samenwonen.

Er bestaat geen wettelijke onderhoudsplicht in hoofde van de ,,feitelijke''

vader of in hoofde van de mee-moeder binnen een lesbische tweerela-

tie(1899). In geval van spontane onderbreking van prestaties ter vervulling

van de morele verplichting, onstaat echter een voor tenuitvoerlegging vat-

bare burgerlijke verplichting(1900).

DEEL II

BEKWAAMHEID EN ONBEKWAMEN

(Auteur: A. WYLLEMAN)

HOOFDSTUK I

MINDERJARIGEN

AFDELING I

DE NIET-ONTVOOGDE MINDERJARIGE

In deze afdeling wordt aandacht besteed aan de rechtspraak die betrekking

heeft op de specifieke rechtstoestand waarin de minderjarige verkeert en op

de mate waarin hij in rechte kan optreden. Het beheer en het genot van de

goederen van de minderjarige komt hier niet ter sprake omdat ze reeds hoger

behandeld werden(1901).

I. Handelingsonbekwaamheid

611. De rechtsbescherming van de niet-ontvoogde minderjarige krijgt uit-

werking doordat hij in het rechtsverkeer vertegenwoordigd wordt en doordat

de rechtshandelingen die hij zelf zou stellen, ingeval van benadeling, en voor

de rechtshandelingen die de voogd niet zonder bijzondere machtiging van de

vrederechter kan stellen, zelfs zonder enige benadeling, vernietigd kunnen

worden. De lening behoort tot de laatstbedoelde rechtshandelingen(1902).

(1899) Jeugdrb. Kortrijk 18 maart 1997, T.W.V.R. 1997, 91, noot J. TREMMERY; T. Gez. 1998-

99, 245, noot N. COLETTE-BASECQZ; J.T. 1998, 731, noot N. MASSAGER; Journ. Proc. 1997, afl.

324, 16, noot L. VERSLUYS; Rev. trim. dr. fam. 1998, 687, noot Y.H. LELEU.

(1900) Luik 15 juni 1998, J.T. 1999, 29; R.R.D. 1998, 437; T.B.B.R. 1999, 303, noot

G. GENICOT.

(1901) Zie supra nrs. 529-534.

(1902) Rb. Brussel 9 mei 1997, J.L.M.B. 1997, 1142.
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In de context van de bankverrichtingen geldt een specifieke beschermings-

regeling in die zin dat de niet-ontvoogde minderjarige vanaf zestien jaar van

zijn spaarrekening zelfstandig afhalingen kan verrichten met een maximum

van 5.000 BEF of binnenkort 125 Euro per maand, behoudens verzet van zijn

wettelijke vertegenwoordiger. Terecht wordt op die regeling kritiek geleverd

omdat deze bescherming in de praktijk weinig betekenis heeft aangezien de

wettelijke vertegenwoordiger dit verzet overeenkomstig artikel 3 W. 30 april

1958 moet uitoefenen bij wege van de betekening van een exploot van verzet

aan de bankinstelling en bij wege van een dagvaarding tot geldigverklaing

van het verzet gericht tegen de minderjarige. Door het geringe bedrag van

5.000 BEF dat maandelijks mag afgehaald worden, zullen de verzetskosten

niet zo snel gemaakt worden(1903).

De bescherming van de niet-ontvoogde minderjarige wordt kracht bijgezet

doordat zijn wettelijke vertegenwoordigers in de in artikel 410 B.W. ver-

melde gevallen machtiging van de vrederechter nodig hebben om op rechts-

geldige wijze in naam en voor rekening van de minderjarige te handelen.

Indien zij nalaten deze pleegvormen na te leven, kan de minderjarige na zijn

meerderjarigheid de nietigheid van de bedoelde rechtshandelingen vorderen.

Dit was het geval voor een minderjarige wiens ouders gemachtigd werden

een hypotheek te verlenen op een onroerend goed van hun minderjarig kind,

waarbij de kredietmaatschappij het kind, vertegenwoordigd door zijn ouders,

tevens als kredietnemer nam, dit evenwel zonder machtiging. Het Hof van

Beroep te Brussel vernietigde op verzoek van de meerderjarig geworden

minderjarige de zonder machtiging aangegane lening en stelde bovendien dat

de minderjarige geen enkele verbintenis tot betaling of teruggave van de

ontleende som kon hebben, daar deze aan zijn ouders ter beschikking gesteld

was op basis van een vernietigbare lening en niet aangewend werd in het

voordeel van de minderjarige zelf(1904).

Dat de opvattingen over de bescherming van de minderjarige evolueren in

functie van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en visies komt uitvoe-

rig aan de orde in het proefschrift van Danielle Deli(1905).

(1903) D. DELI, ,,De minderjarigheid en het voorlopig bewind over de goederen toebehorend

aan een meerderjarige'' in Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en

consument, Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.), Antwerpen, Maklu, 1994,

17-45; Y. LAUWERS, ,,Bankverrichtingen door minderjarigen'', in Personen- en familierecht.

Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer

Rechtswetenschappen BelgieÈ, losbl., Bankverrichtingen door minderjarigen, artikel 3, 2.

(1904) Brussel 12 november 1998, Rev. trim. dr. fam. 2000, 43.

(1905) De privaatrechtelijke positie van de minderjarige bij het stellen van rechtshandelin-

gen: een proeve tot hervorming van het bestaande recht in het licht van de gewijzigde

maatschappelijke context, Antwerpen, U.I.A., doctoraal proefschrift.
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II. Het optreden in rechte

A. ALS PROCESPARTIJ

612. In principe wordt de niet-ontvoogde minderjarige in rechte vertegen-

woordigd door zijn wettelijke vertegenwoordigers en is de door hem per-

soonlijk ingestelde vordering ontoelaatbaar. In mijn proefschrift(1906) wordt

doorheen de diverse stadia van de procedure en vanuit het optreden van de

onbekwame als eiser en als verweerder geanalyseerd hoe de juridische

bescherming van de onbekwame op procesrechtelijk vlak uitwerking krijgt.

Zoals uit het vorig overzicht blijkt, worden afwijkingen op de vermelde

principieÈle procesonbekwaamheid van de minderjarige evenwel toegestaan

wanneer het optreden van de minderjarige een louter bewarend karakter heeft

of kadert in een geschil over een arbeidsovereenkomst waarbij hij contracts-

partij is, evenals met betrekking tot onderhoudsvorderingen.

Ook wordt aangenomen dat een minderjarige zelfstandig in rechte moet

kunnen optreden wanneer de rechten die in het geding zijn sterk met zijn

persoon verbonden zijn, een belangenconflict tussen hem en zijn wettelijke

vertegenwoordigers daarover gerezen is en zijn leeftijd toelaat te vermoeden

dat hij deze rechten op oordeelkundige wijze zelfstandig kan uitoefenen. Zo

kan een zestienjarige voor problemen die verband houden met zijn recht op

onderwijs op ontvankelijke wijze de rechter vatten(1907).

In de lijn van vroegere rechtspraak kent de Arbeidsrechtbank te Nijvel aan

een minderjarige wiens wettelijke vertegenwoordigers niet willen optreden,

procesbekwaamheid toe om persoonlijk zijn recht op maatschappelijke

dienstverlening in te roepen in rechte, omdat dit toekomt aan eenieder zonder

onderscheid die zich in een toestand van behoeftigheid bevindt(1908).

Minderjarigen kunnen op toelaatbare wijze persoonlijk de rechter vatten om

in een vordering tegen hun beide ouders de opschorting van het recht op

persoonlijk contact met hun vader te bekomen. De aanstelling van een voogd

ad hoc om in dergelijk geval op te treden voor de kinderen is overbo-

dig(1909). Ook kan een minderjarige van vijftien jaar die over het nodige

onderscheidingsvermogen beschikt op toelaatbare wijze vrijwillig tussen-

komen als partij in het kader van een geschil over zijn huisvesting(1910).

(1906) A. WYLLEMAN, Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het

formeel privaatrecht, 1998, ter perse.

(1907) Kort Ged. Rb. Brussel 3 februari 1999, J.dr.jeun. 1999, afl. 188, 37, noot

A. JONCKHEERE.

(1908) Arbrb. Nijvel 17 maart 1998, J.dr.jeun. 1998, afl. 175, 34, noot K. GROSJEAN.

(1909) Kort Ged. Rb. Dendermonde 17 april 1996, T.G.R. 1997, 61, noot M.H.; Kort.Ged. Rb.

Dendermonde 9 oktober 1996, T.G.R. 1997, 60.

(1910) Luik 28 april 2000, J.L.M.B. 2000, 1085.
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B. HET HOREN VAN DE MINDERJARIGE

1. Drie hoorregelingen

613. De Belgische wetgever heeft, misschien op een al te overvloedige wijze

en niet altijd even consequent, gehoor gegeven aan de in artikel 12 eerste lid

van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgelegde verplichting om

aan het kind dat daartoe in staat is het recht op vrije meningsuiting in een

procedure die hem aanbelangt, te verzekeren. Meer bepaald heeft hij in

hetzelfde jaar 1994 twee vrij uiteenlopende hoorregelingen ingevoerd, de

eerste in artikel 56bis Jeugdbeschermingswet bij wet van 2 februari

1994(1911) die enkel geldt in procedures voor de jeugdrechtbank aangaande

het ouderlijk gezag en een tweede in artikel 931 Ger.W. bij wet van 30 juni

1994(1912) die de gemeenrechtelijke hoorregeling vormt(1913). Beide hoor-

regelingen kwamen reeds hoger aan bod bij de bespreking van de rechtspraak

in verband met de uitoefening van het ouderlijk gezag(1914). In het kader

van de voogdijwet van 29 april 2001 heeft de wetgever andermaal een

specifieke hoorregeling ingevoerd in artikel 1233 Ger.W., waarbij dan ook

nog een afwijkende regeling geldt in de context van artikel 410 B.W. Deze

nieuwe regeling wordt verder toegelicht(1915).

2. Enkele technische aspecten van het horen

614. De rechtspraak blijkt uiteenlopende standpunten in te nemen in verband

met de vormwaarin de minderjarige krachtens artikel 931 Ger.W. zijn verzoek

om gehoord te worden moet overmaken aan de rechter. Probleem was niet dat

men in vraag zou stellen of dit kan bij eenvoudige brief, wat evident lijkt, maar

wel wat moet gebeuren in de situatie dat een minderjarige al dan niet verte-

genwoordigd door een raadsman, een verzoekschrift tot vrijwillige tussen-

komst neerlegt om te worden gehoord. Enerzijds werd geoordeeld dat derge-

lijke vorm van verzoek om te worden gehoord moet aanvaard worden, daar de

wet geen enkele formaliteit voorschrijft en dus ook een meer formalistische

handelwijze geen bezwaar mag vormen(1916). Anderzijds weigert de rechter

in te gaan op een bij verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst geformuleerde

vraag van een minderjarige om gehoord te worden, stellende dat het horen niet

leidt tot de hoedanigheid van partij in de procedure en het verzoekschrift tot

vrijwillige tussenkomst er precies toe strekt de minderjarige een derde partij in

een geding te laten worden. Daarenboven moet de vraag om gehoord te

(1911) B.S. 17 september 1994.

(1912) B.S. 21 juli 1994.

(1913) A. WYLLEMAN, ,,Het horen van minderjarigen en de verkokering van het Gerechtelijk

Recht'', P&B 1996, 18.

(1914) Zie supra nrs. 536-537, 545 en 552.

(1915) Zie infra nr. 625.

(1916) Brussel 9 februari 1999, E.J. 1999, 53, noot E. DE KEZEL; J.T. 2000, 150.
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worden uitgaan van de minderjarige persoonlijk, zodat een verzoek dat enkel

de handtekening van een advocaat draagt, niet kan aanvaard worden(1917).

In het kader van de gemeenrechtelijke hoorregeling van artikel 931 Ger.W.

heeft de rechter een appreciatiebevoegdheid inzake het vereiste onderschei-

dingsvermogen van de minderjarige om in verband met de procedurekwestie

waarover het gaat, te worden gehoord. De gemotiveerde weigering van de

rechter in eerste aanleg om de minderjarige te horen, vormt geen hinderpaal

om voor de rechter in hoger beroep die van het geschil ten gronde kennis

neemt, opnieuw te vragen om gehoord te worden. De rechter in hoger beroep

kan een verschillende appreciatie hebben van de eerste rechter, of er kunnen

zich gewijzigde omstandigheden voordoen die verantwoorden dat in hoger

beroep toch nog een verhoor van de minderjarige plaatsvindt(1918).

De ouders van de minderjarige of de raadsman van een van hen putten uit

artikel 931 Ger.W. geen hoedanigheid om het horen van de minderjarige te

vragen. Enkel het kind zelf en de rechter kunnen krachtens de wet het horen

uitlokken. De ouders kunnen het enkel als onderzoeksmaatregel suggereren.

Dergelijke maatregel is overbodig wanneer de mening van het kind al blijkt

uit een maatschappelijk onderzoek dat gevoerd werd in opdracht van de

rechter(1919).

AFDELING II

DE VOOGDIJ

Bibliografie:

M. VERRYCKEN, ,,De nieuwe voogdij: een eerste verkenning'', T.P.R. 2001,

1423-1544.

F. SWENNEN en K. JANSSENS, ,,Het nieuwe voogdijrecht'', R.W. 2001-02, 1-

21.

I. Het toepassingsgebied

615. Sinds de wet van 29 april 2001 tot wijziging van verscheidene wets-

bepalingen inzake de voogdij over minderjarigen(1920) die in werking treedt

op 1 augustus 2001, is het toepassingsgebied van de voogdij zeer sterk

ingekrompen. Luidens het gewijzigde artikel 389 § 1 B.W. valt de voogdij

slechts open wanneer beide (of de enige) ouders overleden zijn, wanneer ze

beiden (of de enige) wettelijk onbekend zijn en wanneer beide (of de enige)

ouders in de voortdurende onmogelijkheid(1921) verkeren om het ouderlijk

gezag uit te oefenen.

(1917) Brussel 3 februari 1995, Pas. 1994, II, 40.

(1918) Brussel 9 februari 1999, E.J. 1999, 53, noot E. DE KEZEL; J.T. 2000, 150.

(1919) Kort. Ged. Rb. Brussel 16 november 1994, J.L.M.B. 1995, 1044.

(1920) B.S. 31 mei 2001.

(1921) Zie supra 528 en 561.
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Zolang er dus eÂeÂn ouder is, weze het een adoptieve ouder, oefent deze

voortaan alleen het ouderlijk gezag uit over de persoon eÂn over de goederen

van zijn minderjarig kind. Zoals reeds uitgelegd werd(1922) is de regeling

van het ouderlijk gezag volkomen gelijklopend in het geval dat er twee

ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen als in het geval dat eÂeÂn

ouder dit gezag alleen uitoefent. Er is derhalve geen ander toezicht op de

uitoefening van het ouderlijk gezag door de ene ouder dan het toezicht dat

door de vrederechter via de machtigingsvereiste voor bepaalde rechtshan-

delingen ook uitgeoefend wordt wanneer beide ouders het ouderlijk gezag

waarnemen.

II. De organen van de voogdij

Ook op dit punt heeft de nieuwe wet van 29 april 2001 een belangrijke

hervorming doorgevoerd. Drie voogdijorganen blijven over: de voogd, de

toeziende voogd en de vrederechter. De familieraad werd afgeschaft.

A. DE VREDERECHTER

616. De bevoegde vrederechter is deze van de woonplaats van de minder-

jarige als bepaald in artikel 36 Ger.W., of bij gebreke van woonplaats, van de

verblijfplaats van de minderjarige, telkens op het ogenblik dat de voogdij

openvalt. Het is dus mogelijk dat deze vrederechter niet deze is van de

woonplaats van de voogd, waar de pupil krachtens artikel 108 B.W. nadien

zijn burgerlijke woonplaats zal hebben.

De bevoegdheid waarvan sprake is in principe onveranderlijk, doch in het

belang van de minderjarige kan de vrederechter, op verzoek van de voogd of

ambtshalve bevelen dat het voogdijdossier wordt overgebracht naar de

(nieuwe) woonplaats of de (nieuwe) verblijfplaats van de voogd. De vrede-

rechter die het voogdijdossier aldus toegestuurd krijgt, is gebonden door de

verwijzingsbeslissing.

a. De vrederechter krijgt een zeer belangrijke rol toebedeeld. Hij heeft de

ultieme macht om de voogd aan te duiden, hetzij door de homolagatie van de

aanwijzing van de voogd door de ouder(s), hetzij door bij beschikking de

voogd zelf te kiezen. Hij is als enige bevoegd om de toeziende voogd aan te

stellen. Tevens kan hij krachtens artikel 399 B.W., zelfs ambtshalve, de

ontzetting van de voogdij uitspreken indien daartoe grond bestaat.

Bovendien neemt hij de leiding van de voogdij waar. Terwijl hij voorheen de

familieraad bijeenriep en voorzat, en een algemeen toezicht uitoefende, is hij

nu, meer dan voorheen, actief betrokken bij de inhoudelijke invulling van de

voogdijopdracht.

Wat de persoon van de minderjarige betreft, kan de vrederechter overeen-

komstig artikel 412 B.W. alle maatregelen nemen om zich te informeren over

(1922) Zie hoger nr. 490-493.
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diens familiale, morele en materieÈle toestand en over diens leefomstandig-

heden. Hij kan zelfs de procureur des Konings verzoeken om daarover alle

nuttige inlichtingen in te winnen door bemiddeling van de bevoegde sociale

dienst. Tot deze maatregelen zal hij in principe zijn toevlucht nemen als hij

zich niet voldoende ingelicht acht door het verslag over de opvoeding en de

opvang van de minderjarige en over de voor zijn ontplooiing genomen

maatregelen dat de voogd jaarlijks aan de vrederechter moet bezorgen, of

als hij de daarin verstrekte informatie wil controleren.

Wanneer de adoptie van de minderjarige onder voogdij aan de orde is, zal het

parket voortaan ook verplicht het advies inwinnen van de vrederechter van de

plaats waar de voogdij is opengevallen. Merkwaardig is wel dat, wanneer

moet beslist worden over de ontvoogding die evengoed een einde stelt aan de

voogdij, de vrederechter op generlei wijze in het beoordelingsproces be-

trokken wordt.

b. Ook aan het beheer van de goederen van de minderjarige geeft de vrede-

rechter in belangrijke mate invulling. Het beheer wordt wel waargenomen

door de voogd, maar voor een limitatieve lijst van rechtshandelingen(1923)

heeft de voogd de bijzondere machtiging van de vrederechter nodig.

Bovendien komt het de vrederechter toe om de krijtlijnen van het beheer uit

te tekenen. Krachtens artikel 407 § 1 B.W. bepaalt de vrederechter bij

gemotiveerde beschikking over welk bedrag de voogd jaarlijks kan beschik-

ken voor het onderhoud en de opvoeding van de minderjarige en voor het

beheer van zijn goederen. Hij bepaalt daarbij ook vanaf welk bedrag de

voogd verplicht is om het saldo van de inkomsten boven de uitgaven te

beleggen en de termijn waarna de voogd bij gebreke van belegging rekening

en verantwoording verschuldigd is voor de intrest. Tevens zal de vrede-

rechter de erkende financieÈle instelling aanduiden waar de rekeningen wor-

den geopend waarop de kapitaalstortingen plaatsvinden en waarop de effec-

ten en waardepapieren gedeponeerd worden. Hij bepaalt de voorwaarden

waaronder die kapitalen en effecten kunnen worden teruggenomen. Hij

beveelt ook alle maatregelen die moeten genomen worden in verband met

door de minderjarige verkregen handelszaken en ondernemingen. De vrede-

rechter beschikt overeenkomstig artikel 407 § 3 B.W. ook over de mogelijk-

heid om de kapitalen, effecten en waardepapieren van de minderjarige door

een erkende financieÈle instelling te laten beheren, in welk geval hij de

voorwaarden van dit beheer bepaalt.

c. Hij is het die in alle gevalen bepaalt welke en hoeveel waarborgen de

voogd moet stellen tot zekerheid van zijn goed beheer.

De vrederechter put uit artikel 407 § 2 B.W. de bevoegdheid om zelfs

ambtshalve de bedoelde beheers- en waarborgbeslissingen te wijzigen. Hij

kan daarom ook verzocht worden door de voogd, de toeziende voogd, de

(1923) Zie verder nr. 623.
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procureur des Konings en enige andere belanghebbende. Zowel bij het

nemen als het wijzigen van de bedoelde beslissingen hoort hij de voogd,

de toeziende voogd en de minderjarige vanaf vijftien jaar.

d. Vooraleer de voogdij ingericht wordt, kan de vrederechter krachtens

artikel 391 B.W. op verzoek van iedere belanghebbende of zelfs ambtshalve

dringende bewarende maatregelen nemen, zowel op het vlak van de persoon

als op het vlak van de goederen van de minderjarige. Een eenvoudige brief

kan volstaan om de vrederechter voor deze bijzondere vraag te adieÈren.

B. DE VOOGD

617. Aan de aanstelling van de voogd en de inhoud van zijn opdracht wordt

hierna onder een afzonderlijke hoofding aandacht besteed.

Wat de aard van zijn opdracht betreft, moet gewezen worden op een aantal

wezenlijke verschillen met de vroegere regeling.

Voorheen was zijn opdracht hoofdzakelijk vermogensrechtelijk georieÈnteerd.

De familieraad had de leiding en het toezicht over het gezag over de persoon

van de minderjarige en oefende een aantal bevoegdheden uit die betrekking

hebben op de staat van de pupil. De voogd stond in voor de dagdagelijkse

verzorging van het kind. In de huidige regeling komen al de vermelde be-

voegdheden van de familieraad op persoonsrechtelijk vlak toe aan de voogd.

Omdat precies alle bevoegdheden geconcentreerd worden in hoofde van de

voogd, heeft de wetgever het in uitzonderlijke omstandigheden in het belang

van de minderjarige mogelijk gemaakt de voogdij te splitsen door een voogd

over de persoon en een voogd over de goederen te benoemen (artikel 395

B.W.). Gemengde beslissingen moeten door beide voogden samen genomen

worden. Bij onenigheid beslecht de vrederechter hun geschil.

De voogdijopdracht had voorheen een verplicht karakter. Wie als voogd

aangeduid werd, was in principe verplicht de opdracht te aanvaarden. Hij kon

zich enkel beroepen op een aantal wettelijk omschreven vrijstellingsgronden.

In de nieuwe regeling is niemand nog verplicht een voogdijopdracht te

aanvaarden. De voogdij behelst voortaan een gewilde opdracht waarvan de

titularis, mits het aanvoeren van wettige redenen, in de loop van de uit-

oefening van zijn functie door de vrederechter kan ontlast worden.

De voogdijopdracht is zoals voorheen een persoonlijke opdracht, maar zij

gaat niet meer tijdelijk (oud artikel 419 B.W.) over op de erfgenamen van de

voogd totdat een nieuwe voogd benoemd is. Bij het overlijden van de voogd

moet de toeziende voogd ten spoedigste een nieuwe voogd laten aanduiden.

C. DE TOEZIENDE VOOGD

618. De toeziende voogd houdt toezicht op de voogd. Hij wordt benoemd

door de vrederechter nadat deze zich van de aanvaarding van de opdracht

door de betrokkene verzekerd heeft. Hij komt bij voorkeur uit de andere lijn

als de voogd een bloed- of aanverwant in een bepaalde lijn van de pupil is.

Zijn opdracht eindigt in principe wanneer de voogdij zelf eindigt. Maar
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krachtens artikel 402, lid 3 B.W. kan hij wel in de loop van zijn opdracht

daarvan ontlast worden door de vrederechter.

Zijn taak als toezichter moet door de voogd mogelijk gemaakt worden. Deze

moet alle medewerking in dat verband verlenen. De nieuwe voogdijregeling

legt de voogd op om jaarlijks de rekening inzake zijn beheer neer te leggen in

het procesdossier en deze tevens te overhandigen aan de toeziende voogd en

aan de minderjarige indien hij vijftien jaar oud is (artikel 413 B.W.). De

toeziende voogd kan de vrederechter verzoeken de voogd in raadkamer op te

roepen om toelichtingen bij de rekening te geven.

Een ander instrument dat de toeziende voogd toelaat zijn opdracht te ver-

vullen is het jaarlijks verslag dat hij van de voogd moet krijgen over de

opvoeding en de opvang van de minderjarige en over de maatregelen die hij

genomen heeft voor de ontplooiing van de persoon van de minderjarige

(artikel 420 B.W.).

Artikel 403 B.W. legt aan de toeziende voogd de plicht op om onverwijld de

vrederechter te verwittigen als hij vaststelt dat de voogd tekort schiet in de

opvoeding van de pupil of in het beheer van zijn goederen. In ernstige

gevallen heeft hij de bevoegdheid om de ontzetting van de voogd te vorderen

(artikel 399 B.W.). Hij kan ook voor een tussenweg opteren en op grond van

artikel 407 § 2 B.W. de vrederechter vragen om de voormelde beslissingen

over de modaliteiten van het beheer van de voogd die de vrederechter bij de

aanvang van de voogdij genomen heeft, te wijzigen.

Wanneer de voogd voor een welbepaald aspect van zijn taak niet kan

optreden omwille van een belangentegenstelling met zijn pupil, moet de

toeziende voogd de minderjarige in dat geval vertegenwoordigen (artikel

404, lid 1 B.W.). Als beiden, voogd en toeziende voogd, zich in een situatie

van belangentegenstelling ten opzichte van hun pupil bevinden, dan kan de

vrederechter op verzoek van iedere belanghebbende of zelfs ambtshalve een

voogd ad hoc en een toeziende voogd ad hoc aanwijzen.

Als de voogdij opnieuw openvalt, komt het de toeziende voogd niet toe de

voogd van rechtswege te vervangen. Hij moet luidens artikel 404, lid 2 B.W.

op straffe van schadevergoeding een nieuwe voogd doen benoemen.

D. DE TAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

619. Het openbaar ministerie kon onder de vroegere regeling de familieraad

met adviserende stem bijwonen en beslissingen van deze raad laten nietig-

verklaren door de burgerlijke rechtbank. In de nieuwe regeling wordt de

procureur des Konings op de hoogte gehouden door de kennisgeving die hem

krachtens artikel 1233 § 1, 4
o
Ger.W. van elke beslissing van de vrederechter

inzake de voogdij door de griffie gedaan wordt. Hij kan beroep aantekenen

tegen deze beslissingen.

Bovendien heeft het openbaar ministerie krachtens artikel 399 B.W. de

bevoegdheid om de ontzetting van de voogd te vorderen en kan het, net

als de toeziende voogd, op grond van artikel 407 § 2 B.W. de vrederechter
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vragen om de beslissingen over de modaliteiten van het beheer van de voogd

die de vrederechter bij de aanvang van de voogdij genomen heeft, te wijzi-

gen.

III. De aanwijzing van de voogd

Sinds de wetswijziging is van een wettelijke voogd geen sprake meer. Elke

voogd wordt aangewezen door de vrederechter, hetzij ingevolge de homo-

logatie van de aanwijzing door de langstlevende ouder of door de samen

handelende ouders, hetzij door de benoeming van een voogd die geschikt is

om de minderjarige op te voeden en zijn goederen te beheren.

A. DE AANWIJZING DOOR DE OUDERS

620. De ouder die het laatst het ouderlijk gezag uitoefent, kan krachtens

artikel 392 B.W. een voogd aanwijzen. Dit kan bij testament, eigenhandig of

authentiek, en bij een verklaring -zonder getuigen- afgelegd voor de vrede-

rechter van zijn woonplaats of voor een notaris naar zijn keuze.

Vele ouders dachten ook aan de aanwijzing van een voogd in omstandig-

heden waarin ze samen zouden komen te overlijden, b.v. naar aanleiding van

een gezamenlijke vliegreis zonder de kinderen, en vroegen derhalve naar een

gezamenlijke verklaring. Waar de wet dit voorheen niet mogelijk maakte

door een afzonderlijke verklaring voor te schrijven, is dit onder de nieuwe

wet wel mogelijk geworden. De gezamenlijke verklaring kan voor de vrede-

rechter of voor een notaris afgelegd worden en kan door beide ouders samen

in een latere verklaring gewijzigd worden.

De bij gezamenlijke verklaring verrichte aanwijzing kan eenzijdig herroepen

worden zowel bij leven van beide ouders als door de langstlevende. De

herroeping vindt plaats voor de vrederechter die de verklaring heeft ontvan-

gen of voor een notaris naar keuze van de herroeper. Deze notaris moet wel

de notaris die de verklaring heeft ontvangen inlichten over de herroeping.

Zoals reeds aangestipt werd, heeft de vrederechter ook in geval van aanwij-

zing van de voogd door de ouders het laatste woord. Hij moet de aanwijzing

homologeren bij het openvallen van de voogdij. Zijn appreciatiebevoegdheid

wordt evenwel enigszins beperkt doordat hij de door de ouders aangewezen

voogd slechts om ernstige redenen met betrekking tot het belang van het kind

kan afwijzen.

B. DE AANWIJZING DOOR DE VREDERECHTER

621. Indien de ouders geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid

om een voogd aan te wijzen op een van de hierboven aangehaalde vormen of

indien de vrederechter hun keuze niet homologeert, dan komt de keuze van

de voogd de vrederechter toe. Wel drukt de wetgever in artikel 393 B.W. een

voorkeur uit voor de naaste familieleden.
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IV. De opdracht van de voogd

Op een aantal nieuwe kenmerken van de opdracht van de voogd werd hier-

voor reeds gewezen. De inhoud ervan komt onder deze hoofding ter sprake.

A. DE PERSOON VAN DE MINDERJARIGE

622. De voogd krijgt een zeer belangrijke rol te vervullen op persoonsrech-

telijk vlak. Hij zorgt voor de opvoeding en het levensonderhoud van de

minderjarige. Hij heeft evenwel geen onderhoudsverplichting ten aanzien

van zijn pupil die met zijn inkomsten en de sociale uitkeringen die hem

toekomen, in zijn levensonderhoud moet voorzien (artikel 405 § 1 B.W.). De

voogd spreekt de eventuele wettelijke onderhoudsplichtigen aan als deze

inkomsten niet volstaan.

De voogd beslist over de materieÈle bewaring van het kind, geeft de dagdag-

lijkse opvoeding invulling maar is ook belast met de beslissingen van

fundamentele aard. Wel moet hij daarbij rekening houden met de beginselen

waarvoor de ouders gebeurlijk gekozen hebben in verband met de gezond-

heid, de opvoeding, de opleiding, de ontspanning van de minderjarige en de

godsdienstige en/of levensbeschouwelijke keuzes (artikel 405 § 1 B.W.).

Jaarlijks moet hij overeenkomstig artikel 420 B.W. bij de vrederechter en bij

de toeziende voogd verslag uitbrengen over de opvoeding en de opvang van

de minderjarige en over de maatregelen die hij genomen heeft voor de

ontplooiing van de minderjarige.

De voogd heeft inzake de staat van de persoon van de minderjarige de

bevoegdheden van de familieraad toegewezen gekregen. Hij is geroepen

om in te stemmen met een eventuele adoptie van zijn pupil (artikel 348 § 1,

lid 4 B.W.), met een eventuele pleegvoogdij (artikel 475bis B.W.) en hij

moet, samen met de toeziende voogd, beoordelen of hij zijn pupil geschikt

acht om ontvoogd te worden overeenkomstig artikel 478 B.W. Voogd en

toeziende voogd dienen samen of bij onenigheid, afzonderlijk het verzoek tot

ontvoogding in bij de jeugdrechtbank. Enige divergentie is de wetgever weer

niet vreemd: bij de ontvoogding die een einde stelt aan de voogdij, is de

vrederechter helemaal niet betrokken, doch enkel de jeugdrechtbank; wan-

neer sprake is van de adoptie van de minderjarige die evenzeer een einde stelt

aan de voogdij, wordt door het openbaar ministerie bij de vrederechter advies

ingewonnen (artikel 350 § 3 B.W.).

B. DE GOEDEREN VAN DE MINDERJARIGE

623. Het beheer dat de voogd over de goederen van de minderjarige moet

voeren, werd door de nieuwe wet enigszins gemoderniseerd. Een notarieÈle

boedelbeschrijving opmaken bij de aanvang van de voogdij is niet altijd

verplicht. De vrederechter kan op grond van artikel 406 B.W. bij een met

redenen omklede beslissing aan de voogd de toelating verlenen om een

onderhandse inventaris op te maken en daarbij aangeven wat hij daarvan
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verwacht. Wanneer evenwel de pupil goederen verwerft ingevolge een erf-

rechtelijke devolutie, dan dringt de aanvaarding onder voorrecht van boedel-

beschrijving zich op, die wat die te erven goederen betreft in de notarieÈle

vorm dient te geschieden.

Artikel 406 § 2 B.W. laat de vrederechter ook toe te bepalen dat de boedel-

beschrijving geen gedetailleerde lijst van de goederen met waardeschatting

moet bevatten maar kan beperkt worden tot een algemene beschrijving van

de goederen met waardeschatting.

Dit overzicht van de te beheren goederen moet de vrederechter toelaten een

aantal in artikel 407 B.W. opgesomde basisbeslissingen te nemen in verband

met dit beheer, hoofdzakelijk met betrekking tot het budget dat de voogd kan

aanwenden ten behoeve van zijn pupil en de wijze van belegging van zijn

vermogen. Ze werden hoger reeds aangegeven(1924).

Voorts bepaalt artikel 410 B.W. op limitatieve wijze voor welke rechts-

handelingen de voogd de bijzondere machtiging van de vrederechter behoeft.

Criterium om deze machtigingsvraag te beoordelen is het belang van de

minderjarige. Van een klaarblijkelijk voordeel of een volstrekte noodzake-

lijkheid is geen sprake meer, behoudens wanneer de vervreemding slaat op

souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen in welk geval in artikel 410 § 2

B.W. de vereiste van de volstrekte noodzakelijkheid opnieuw gesteld wordt.

Belangrijk is ook dat voortaan steeds de vrederechter bevoegd is om deze

bijzondere machtiging te verlenen, ook indien het gaat om de verkoop van

goederen waarin de minderjarige slechts deelgerechtigd is met anderen, en

het initiatief tot de verkoop uitgaat van de meerderjarige mede-eigenaars

(artikel 1187 Ger.W.).

Nieuw is tevens dat de voogd niet alleen bij de beeÈindiging van zijn opdracht

maar ook jaarlijks voogdijrekeningen dient voor te leggen aan de vrede-

rechter en aan de toeziende voogd, evenals aan de minderjarige vanaf de

leeftijd van vijftien jaar (artikel 413 B.W.). Dit laat een meer efficieÈnte

controle van het beheer toe.

V. Specifieke procedureregels

A. INLEIDING, BEHANDELING EN VERHAAL

624. Waar voorheen onder hoofdstuk IX van deel IV van boek V van het

Gerechtelijk Wetboek procedureregels inzake de `Adviezen van de familie-

raad' opgenomen waren, prijkt nu een nieuwe hoofding `Voogdij over

minderjarigen'. Daaronder worden specifieke procesrechtelijke regels opge-

nomen die in het kader van de voogdij gelden. In principe worden alle

aanvragen die verband houden met de voogdij, krachtens artikel 1233

Ger.W. ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift waarop de artikelen 1026 tot

1034 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn, op een aantal

(1924) Zie supra nr. 616.
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uitzonderingen na. Daarbij moet gewezen worden op de mogelijkheid tot

ondertekening van het verzoekschrift door de partij zelf of haar advocaat.

Elke beslissing in verband met de voogdij wordt, zoals reeds hoger aangestipt

werd, na de uitspraak ervan ter kennis gebracht van het openbaar ministerie.

Een uittreksel uit de beslissing tot benoeming van de voogd wordt ook ter

kennis gebracht aan de gemeente van de woonplaats van de minderjarige.

De verzoekschriftprocedure geldt overeenkomstig artikel 1235 Ger.W. niet

wanneer de ontzetting van de voogd gevorderd wordt. Dergelijke procedure

wordt bij dagvaarding ingeleid.

Alle beschikkingen van de vrederechter gewezen in het kader van de voogdij

zijn vatbaar voor hoger beroep en worden krachtens artikel 1236 Ger.W.

behandeld door een kamer met drie rechters.

B. HET HOREN VAN DE PUPIL IN HET KADER VAN DE VOOGDIJ

625. Andermaal heeft de wetgever een specifieke hoorregeling inge-

voerd(1925). Ondanks de kritiek op de afwijking van het gemeen recht bij

de bespreking van de wet werd in artikel 1233 § 1, 2
o
Ger.W. bepaald dat de

rechter in het kader van de voogdij de minderjarige oproept om hem te horen

indien hij twaalf jaar oud is in procedures die zijn persoon aanbelangen en

indien hij vijftien jaar oud is in procedures die betrekking hebben op zijn

goederen. Enkel artikel 931, lid 6 en 7 Ger.W. is op deze hoorregeling van

toepassing. In tegenstelling tot de gemeenrechtelijke regeling die aan de

rechter een opportuniteitsbeoordeling laat, is in de context van de voogdij

een hoorplicht van toepassing.

Wanneer evenwel de voogd om een bijzondere machtiging tot de vervreem-

ding van souvenirs en andere persoonlijke voorwerpen verzoekt, is opnieuw

een afwijkende hoorregeling van toepassing. Overeenkomstig artikel 410 § 2

laatste lid B.W. wordt in dit geval de minderjarige die over het vereiste

onderscheidingsvermogen beschikt, uitgenodigd om, indien hij dit wenst,

gehoord te worden vooraleer machtiging kan worden verleend. De leeftijd

speelt hier geen rol, enkel het concreet te beoordelen onderscheidingsver-

mogen van het kind.

AFDELING III

DE ONTVOOGDE MINDERJARIGE

626. Ingevolge de nieuwe voogdijwet van 29 april 2001 die de familieraad

afgeschaft heeft, heeft deze instantie uiteraard ook geen enkele taak meer te

vervullen bij de begeleiding van de ontvoogde minderjarige. Waar voorheen

machtiging van de familieraad nodig was, wordt deze thans verleend door de

vrederechter.

(1925) Zie ook hoger nr. 613.
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Om tot de ontvoogding te komen speelde de familieraad een rol als initiatief-

nemer bij ontstentenis van ouders in hoofde van de minderjarige. Thans

kunnen voogd en toeziende voogd, samen of afzonderlijk, krachtens artikel

478 B.W. de ontvoogding vragen indien zij hun pupil daartoe geschikt

achten.

Wanneer de ontvoogde minderjarige bevoegdmakende pleegvormen mis-

kent, zoals het vragen van een machtiging waar de wet deze oplegt, is de

sanctie de relatieve nietigheid rechtens, zonder dat enige benadeling dient

aangetoond te worden. Deze vaststaande interpretatie van de artikelen 1304

tot 1314 van het Burgerlijk Wetboek werd door het Hof van Cassatie

bevestigd in een arrest van 21 september 1995(1926), ingaand tegen het

verbroken arrest van het Hof van Beroep te Gent waarbij de vereiste van

benadeling gesteld werd.

HOOFDSTUK II

DE (GEESTES)ZIEKEN

Bibliografie (algemeen):

F. SWENNEN, Geestesgestoorden in het burgerlijk recht, Antwerpen, Inter-

sentia, 2000, 865 p.

AFDELING I

DE BESCHERMING VAN DE PERSOON VAN DE GEESTESZIEKE

I. Het toepassingsgebied

627. De bescherming van de persoon van de geesteszieke die door de Wet

van 26 juni 1990 gerealiseerd wordt, behelst een vrijheidsberoving van de

betrokkene en moet derhalve met de nodige terughoudendheid toegepast

worden.

Wanneer een geesteszieke beseft dat hij verzorging behoeft en op vrijwillige

basis daaraan wil meewerken, is een gedwongen observatiemaatregel niet

gerechtvaardigd(1927).

Een tijdelijke, vooral materieÈle noodsituatie rechtvaardigt geen inobservatie-

stelling, omdat daartoe een ernstig gevaar voorhanden moet zijn dat door de

vrederechter te Roeselare(1928) omschreven wordt als een psycho-patholo-

gisch patroon dat een ingrijpende negatieve invloed uitoefent op de gezond-

(1926) R.W. 1996-97, 10; Arr. Cass. 1995, 808; J.dr.jeun. 1996, 480; Rev. trim. dr. fam. 1996,

517; Pas. 1995, I, 837.

(1927) Rb. Gent 9 november 1995, T.G.R. 1996, 4.

(1928) 27 januari 1995, T. Vred. 1995, 224.
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heid en veiligheid van de betrokkene, en er een wezenlijke bedreiging voor

vormt, met potentieel onherstelbare, en alleszins zwaarwichtige gevolgen.

Vandaar de kritiek van Herman Nys(1929) op een rechtspraak en rechtsleer

die vrij gemakkelijk een zwakzinnige op gelijke voet stelt met een geestes-

gestoorde voor de toepassing van deze wetgeving(1930).

De vrederechter te Charleroi(1931) stelt bijkomende voorwaarden wanneer

de bescherming van deze wetgeving verzocht wordt voor een alcoholist. Hij

is van oordeel dat een chronisch, langdurig en ernstig alcoholisme daartoe

wel aanleiding kan geven, maar wil toch bewezen zien dat er van daadwer-

kelijk onsamenhangend en gevaarlijk gedrag sprake is.

Wat hoogbejaarden met problemen van dementie betreft, valt een toene-

mende terughoudendheid waar te nemen in de rechtspraak. Terwijl de

Vrederechter te Marchienne-au-Pont(1932) een negentigjarige dame in ob-

servatie laat opnemen in een bejaardentehuis omwille van grote stress en

spanning voor haar door geruzie over haar lot in haar naaste omgeving,

weigert de Vrederechter te Charleroi(1933) een bejaard persoon in observatie

te stellen met het doel de betrokkene in een rustoord te kunnen plaatsen.

Evengoed stelt de Vrederechter te Borgerhout(1934) dat een gedwongen

opname niet ertoe kan strekken een bejaard persoon die zich niet wil laten

bevoogden en om die reden moeilijk doet, toch in een rusthuis te laten

opnemen.

Ook een hardnekkige weigering van medische zorgen die nochtans aange-

raden worden, blijkt aanleiding te geven tot verzoeken tot gedwongen

opname die evenwel door de Vrederechter te Jumet(1935) afgewezen wor-

den omdat de weigering niet gepaard gaat met een ernstige geestesziekte die

de vrije keuze van de betrokkene niet meer mogelijk maakt.

II. Processuele aspecten van de gedwongen opname

A. HET OMSTANDIG MEDISCH VERSLAG

628. Het medisch verslag moet afkomstig zijn van een arts die van vol-

doende objectiviteit blijk geeft. Om die reden weigert de Vrederechter te

Roeselare het verzoek tot gedwongen opname ontvankelijk te verklaren dat

vergezeld is van een verslag van de hand van de huisarts die zich baseert op

(1929) ,,Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke'', in Personen-

en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,

Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ, losbl., Geesteszieke artikel 2, 4, nr. 10.

(1930) Rb. Namen 6 februari 1995, J.L.M.B. 1996, 19 met goedkeurende noot

P. VANDERLINDEN; anders: Vred. Namen 16 december 1994, J.L.M.B. 1996, 20, noot

P. VANDERLINDEN.

(1931) 27 maart 1996, J.L.M.B. 1997, 1007.

(1932) 29 september 1995, J.L.M.B. 1997, 1001.

(1933) 5 maart 1998, J.L.M.B. 1998, 1712.

(1934) 16 februari 1995, T.Gez. 1996-97, 286, noot F. SWENNEN.

(1935) Vred. Jumet 9 mei 2000, T.B.B.R. 2000, 462; Vred. Jumet 13 april 1999, J.T. 1999, 463.
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voorkennis zonder de betrokkene nog recent daadwerkelijk onderzocht te

hebben(1936).

De onverenigbaarheid die de wet oplegt wat betreft het opmaken van het

verslag moet beoordeeld worden op het ogenblik dat het verslag opgesteld

wordt. Indien de zieke zich op dat ogenblik nog niet bevindt in de psychi-

atrische dienst waaraan de arts-verslagmaker verbonden is, is het verzoek tot

gedwongen opname weldegelijk ontvankelijk(1937).

B. DE TERMIJNBEREKENING

629. Terwijl in de vorige periode de rechtspraak vooral verdeeld was over de

vraag naar de territoriale bevoegdheid van de vrederechter die door de

wetswijziging van 6 augustus 1993 opgelost werd (zie vorig overzicht),

lagen in de thans besproken periode vooral de berekening en de sanctie

van de termijnen die in deze wetgeving opgelegd worden, in de vuurlinie.

Binnen de vierentwintig uur na de indiening van het verzoekschrift moet de

vrederechter dag en uur en plaats van zijn bezoek aan de persoon van wie de

gedwongen opname gevraagd wordt, bepalen, evenals van de zitting in

raadkamer waarop alle partijen zullen gehoord worden. Binnen diezelfde

termijn moet de griffier kennis geven van het verzoekschrift aan de zieke.

Sommigen zijn van oordeel dat die termijn overeenkomstig artikel 52, lid 1

Ger.W. moet gerekend worden vanaf de dag na die van de indiening van het

verzoekschrift(1938). Anderen stellen dat het Hof van Cassatie in zijn arrest

van 13 juni 1996(1939) impliciet erkend heeft dat deze termijn van uur tot

uur gerekend moet worden.

Wat de sanctie betreft, heeft het Hof van Cassatie in het voormelde arrest van

13 juni 1996 bevestigd dat noch de termijn van vierentwintig uur waarvan

sprake in de artikelen 6 en 7 van deze wet noch de termijn van tien dagen in

artikel 8 op straffe van verval voorgeschreven zijn.

(1936) Vred. Roeselare 10 maart 1999, T. Vred. 1999, 227, noot G.R.; R.W. 1999-2000, 567,

noot H. NYS.

(1937) Rb. Charleroi 8 oktober 1996, J.L.M.B. 1997, 992.

(1938) Rb. Gent 20 juni 1996, T.G.R. 1996, 130; H. NYS, l.c., artikel 7, 1, nr. 1; J. LAENENS,

,,Procesrechtelijke aspecten inzake bescherming van de persoon van de geesteszieke en inzake

voorlopig bewind'', in Het statuut van de geestesgestoorden, P. SENAEVE (ed.), Antwerpen,

Maklu, 1999, 150, nr. 338.

(1939) R.W. 1996-97, 720; J.dr.jeun. 1997, 183, noot J. JACQMAIN; Arr.Cass. 1996, 584; Pas.

1996, I, 630, noot over de strijdige conclusie van Adv. Gen. A. DE RAEVE; F. SWENNEN, ,,Geen

verval zonder wettekst? Toepassing op deWet Persoon Geesteszieke'',R.Cass. 1998, 162, nr. 3.
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AFDELING II

HET VOORLOPIG BEWIND OVER DE GOEDEREN

VAN DE ONBEKWAME PERSOON

I. Het toepassingsgebied

630. Gedurende de eerste tien jaren van haar toepassing heeft de wet van

18 juli 1991 op het voorlopig bewind in menig geval waarin een rechtssubject

om redenen van wilsdeficieÈntie niet meer in staat is zijn goederen te beheren,

een adequate bescherming mogelijk gemaakt. Van 1991 tot 1997 blijkt dit

beschermingsstatuut voor ruim 27.000 burgers toegepast te zijn, terwijl de

gerechtelijke onbekwaamverklaring over al die jaren slechts 264 keer uitge-

sproken werd(1940).

De wet kan zowel een oplossing bieden voor problemen van (ziekelijke) inertie

en desinteresse op vermogensrechtelijk vlak als voor een onbezonnen beheer

van het vermogen. Zo stelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel een

jonge universitair gevormde dame onder voorlopig bewind die ten gevolge van

chronisch alcoholisme nimmer zelf enige daad van beheer stelde en die duidelijk

een totale desinteresse voor haar patrimoniale situatie vertoonde(1941). Senili-

tiet en aandoeningen die de werkelijkheidsperceptie of het beoordelingsver-

mogen aantasten, rechtvaardigen de aanstelling van een voorlopig bewindvoer-

der(1942).

Dit neemt niet weg dat in de rechtspraak benadrukt wordt dat de plaatsing

onder het beschermingsstatuut van het voorlopig bewind een uitzonderings-

maatregel moet blijven daar ze een afwijking impliceert van de algemene

handelingsbekwaamheid van elk meerderjarig individu. Om die reden is de

Vrederechter van het kanton Veurne van oordeel dat de wet in haar toepas-

singsgebied restriktief moet geõÈnterpreteerd worden en dat ze derhalve niet

van toepassing kan zijn op personen die hun wil kenbaar kunnen maken en

een volmacht kunnen geven om deze wil te realiseren(1943).

II. De voorlopige bewindvoerder

A. DE AANSTELLING VAN DE VOORLOPIGE BEWINDVOERDER

1. Het verzoekschrift

631. Om tot de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder over te gaan,

wordt een eenzijdig verzoekschrift neergelegd. Uit ingediende doch nog niet

behandelde wetsvoorstellen tot wijziging van de wetgeving inzake het voor-

(1940) Zie W. PINTENS en W. VAN GORP, ,,Zeven jaar voorlopig bewind over de goederen van

meerderjarigen'', in Het statuut van de geestesgestoorden, P. SENAEVE (ed.), Antwerpen,

Maklu, 1999, 160, nr. 353.

(1941) Rb. Brussel 30 januari 1996, Rev.not.b. 1996, 228.

(1942) Rb. Brussel 16 januari 1996, T.Gez. 1997-98, 204.

(1943) Vred. Veurne 10 september 1998, TWVR 1998, 190.

TPR 2001 2075

/secure/DocumentView.aspx?id=rn75496&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn87780&amp;origin=TPR
/secure/DocumentView.aspx?id=rn95885&amp;origin=TPR


lopig bewind(1944) blijkt dat op deze eenzijdigheid mogelijks zal terug-

gekomen worden en dat de te beschermen persoon als partij zal moeten

vertegenwoordigd worden in de aanstellingsprocedure.

Onder de huidige wetgeving belet evenwel niets de te beschermen persoon

om vrijwillig tussen te komen in de aanstellingsprocedure om haar verdedi-

ging kracht bij te zetten(1945).

De procedure blijft eenzijdig ook wanneer de vrederechter een deskundige

aanstelt om hem medisch advies te verstrekken over de gezondheidstoestand

van de te beschermen persoon. De vrederechter kan dan ook een beschikking

verlenen zonder voorafgaandelijke kennisname van het deskundig verslag

van de expert door de partijen aangesteld en zonder dat zij de kans kregen

hun eventuele bezwaren te uiten in een tegensprekelijk debat(1946).

Elke belanghebbende kan het verzoekschrift neerleggen. Dat dit belang zeer

ruim geõÈnterpreteerd wordt, blijkt uit de rechtspraak die zelfs de advocaat van

de te beschermen persoon(1947) en de behandelende geneesheer(1948) als

belanghebbende aanvaardt. Dit is vanuit het deontologisch oogpunt voor

deze belanghebbenden uiterst bekritiseerbaar.

De hoedanigheid van belanghebbende werd ook aangenomen in hoofde van

een testamentuitvoerder die bij testament aangeduid werd om te verzoeken

om de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder ter bescherming van

een legataris aan wie bij hetzelfde testament een aanzienlijk legaat vermaakt

werd(1949).

In het licht van de vereiste dat het belang ook persoonlijk moet zijn, wordt

door sommige vrederechters het verzoek dat uitgaat van een rechtspersoon

Ð O.C.M.W. of V.Z.W. Ð niettegenstaande haar maatschappelijke op-

dracht, onontvankelijk geacht(1950), terwijl andere het verzoek van het

O.C.M.W. wel toelaten(1951).

2. De bevoegde rechter

632. Veel discussie over de vraag welke vrederechter territoriaal bevoegd is

om de voorlopige bewindvoerder aan te stellen, is er naar aanleiding van de

wet op het voorlopig bewind niet gevoerd. Uit rechtspraak en rechtsleer blijkt

dat de vrederechter van de verblijfplaats van de te beschermen persoon, die

(1944) Wetsvoorstel Goutry-Vandeurzen-Ansoms, Parl.St. Kamer, 1997-98, nr. 1465/1 en

B.Z. 1999 nr. 107/1; Wetsvoorstel Bourgeois-Van Hoorebeke, Parl.St. Kamer, 2000-2001

nr. 1225/001.

(1945) Rb. Gent 16 januari 1997, T.G.R. 1997, 157.

(1946) Rb. Leuven 2 maart 1994, T.B.B.R. 1995, 140; Pas. 1993, III, 77.

(1947) Rb. Charleroi 27 juni 1997, J.T. 1998, 579.

(1948) Vred. Roeselare 20 september 1996, R.W. 1997-98, 1026; Vred. Brussel 21 januari

1999, J.L.M.B. 1999, 432.

(1949) Rb. Brussel 30 januari 1996, Rev.not.b. 1996, 228.

(1950) Vred. Roeselare 28 maart 1995, R.W. 1995-96, 649.

(1951) Rb. Nijvel 2 juli 1993, J.T. 1993, 784.
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als eerste aangeduid wordt in artikel 488bis b. B.W., moet opgevat worden

als de vrederechter van de plaats waar de betrokkene een bepaalde tijd

verblijft en de bedoeling heeft zich te vestigen(1952).

Indien het verblijf van de beschermde persoon maar tijdelijk en/of voorlopig

is, is de vrederechter van zijn woonplaats bevoegd(1953). Dit kan tot gevolg

hebben dat de vrederechter zich buiten zijn ambtsgebied moet verplaatsen

om de betrokkene te horen. Van de wetswijziging van 8 november

1998(1954) heeft de wetgever gebruik gemaakt om in artikel 623 Ger.W.

uitdrukkelijk te bepalen dat de vrederechter de beschermde persoon buiten

zijn kanton kan bezoeken.

Zeer verdeeld waren de meningen over de vraag welke vrederechter territo-

riaal bevoegd was om verdere beslissingen inzake het voorlopig bewind te

nemen wanneer de verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, de woonplaats van

de onder voorlopig bewind geplaatste persoon, wijzigde in die zin dat deze

zich niet meer bevindt in het kanton van de vrederechter die de initieÈle

beslissing nam. Sommigen waren van oordeel dat de vrederechter die de

voorlopige bewindvoerder aangesteld heeft, bevoegd blijft, ervan uitgaand

dat de verdere verzoeken verbonden zijn met de initieÈle beschikking(1955).

Anderen meenden dat telkens wanneer een verzoek tot de vrederechter

gericht wordt, de bevoegdheid ratione loci dient te worden onder-

zocht(1956).

Met de wet van 8 november 1998(1957) heeft de wetgever een einde gesteld

aan de betwistingen door de artikelen 488bis b. § 1 B.W. en 488bis d. B.W. in

die zin aan te vullen dat de vrederechter die de voorlopige bewindvoerder

aanstelde, in principe bevoegd blijft, maar dat hij de mogelijkheid heeft om

bij gemotiveerde beschikking het dossier over te zenden naar de vrederechter

van het kanton van de nieuwe hoofdverblijfplaats van de beschermde per-

(1952) Arrondrb. Luik 1 april 1993, Rev.not.b. 1993, 517; Arrondrb. Luik 24 juni 1993,

J.L.M.B. 1994, 422; Arrondrb. Luik 19 december 1996, J.L.M.B. 1997, 994; Vred. Marchien-

ne-au-Pont 17 november 1993, J.L.M.B. 1994, 422; J. LAENENS, l.c., 144, nr. 328;

A. WYLLEMAN, ,,Voorlopig bewind'', in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commen-

taar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen

BelgieÈ, losbl., B.W. artikel 488bis b.), 5, nr. 6.

(1953) Arrondrb. Brussel 3 april 1995, J.T. 1995, 499; Vred. Roeselare 26 maart 1996, T. Not.

1997, 361; Arrondrb. Luik 31 maart 1994, Pas. 1994, III, 84.

(1954) B.S. 17 december 1998.

(1955) Arrondrb. Brussel 2 mei 1994, J.L.M.B. 1995, 1162, noot G. DE LEVAL, Pas. 1993, III,

90, Rev.not.b. 1996, 332; Arrondrb. Brussel 3 april 1995, J.T. 1995, 547; Arrondrb. Brussel

6 november 1995, Pas. 1995, III, 43; Arrondrb. Luik 27 juni 1996, J.L.M.B. 1997, 987,

Rev.not.b. 1997, 174, noot; Arrondrb. Nijvel 4 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 997, noot

G. DE LEVAL; J. LAENENS, l.c., 145, nr. 330.

(1956) Arrondrb. Luik 6 oktober 1994, Rev.not.b. 1996, 330, noot D.S.; Arrondrb. Marche-en-

Famenne 3 oktober 1994, Rev.not.b. 1996, 329, noot; Arrondrb. Brugge 30 mei 1997, TWVR

1998, 165; A. WYLLEMAN, `Twee jaar voorlopig bewind', in M. STORME (ed.) Gezin en recht in

een postmoderne samenleving. Postuniversitaire cyclus W. Delva 1993-1994, Gent, Mys &

Breesch, 1994, 149, nr. 18-19.

(1957) B.S. 17 december 1998.
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soon, wanneer deze laatste het kanton verlaat om zich duurzaam in een ander

gerechtelijk kanton te vestigen.

3. De geneeskundige verklaring en de beoordeling door de rechter

633. De omstandige geneeskundige verklaring die krachtens artikel 488bis

b. § 3 B.W. op straffe van niet-ontvankelijkheid bij het verzoekschrift moet

gevoegd worden, mag niet worden opgesteld door een geneesheer die een

bloed- of aanverwant van de te beschermen persoon of van de verzoeker is, of

op enigerlei wijze verbonden is aan de instelling waar de te beschermen

persoon verblijft. Niets belet derhalve de behandelende arts die niet ver-

bonden is aan de bedoelde instelling, om de nodige geneeskundige verklaring

af te leveren. De verbondenheid blijkt overigens strikt geõÈnterpreteerd te

worden. Wanneer de geneesheer die het attest opmaakt, wel verbonden is aan

het O.C.M.W.-ziekenhuis maar niet tevens aan het door hetzelfde O.C.M.W.

beheerde rusthuis waar de te beschermen persoon verblijft, wordt het attest

niet geweerd(1958).

De vrederechters die de behandelende arts hoedanigheid verlenen om als

belanghebbende het verzoek tot aanwijzing van een voorlopige bewindvoer-

der in te dienen, zijn evenwel van oordeel dat in dit geval het attest wel van

een andere geneesheer moet uitgaan en niet van de behandelende verzoe-

kende arts zelf en dit op straffe van onontvankelijkheid(1959).

Aan de vereiste van een `omstandige' geneeskundige verklaring is niet

voldaan wanneer de geneesheer eenvoudig attesteert dat zijn patieÈnt niet in

staat is het beheer van zijn goederen waar te nemen. De term `omstandig'

wijst op de noodzaak van enige motivering bij wege van feitelijke medische

gegevens. Het juridisch besluit dat enkel de rechter toekomt, als motivering

van het verzoek voorleggen kan niet volstaan(1960). Toch weigert de vrede-

rechter van het tweede kanton te Oostende het verzoek dat gepaard gaat met

een zeer summiere geneeskundige verklaring onontvankelijk te verklaren,

vanuit de motivering dat enkel het niet-voegen van een recent doktersattest

bij het verzoekschrift tot dergelijke sanctie zou moeten leiden(1961). Deze

toch wel zeer soepele interpretatie van artikel 488bis b. § 3 B.W. is vanuit

proceseconomisch oogpunt evenwel niet onredelijk wanneer uit het gesprek

met de te beschermen persoon duidelijk blijkt dat zijn wilsvermogen ernstig

aangetast is.

Het komt voor dat de verzoekende partij er niet kan in slagen een medische

verklaring voor te leggen omdat b.v. alle aangezochte artsen weigeren deze

op te maken. In dergelijk geval kan de vrederechter overmacht aannemen en

vooraleer het verzoek tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder te

(1958) Vred. Roeselare 29 maart 1994, R.W. 1994-95, 682.

(1959) Vred. Roeselare 20 september 1996, R.W. 1997-98, 1026; Vred. Brussel 21 januari

1999, J.L.M.B. 1999, 432.

(1960) Vred. Roeselare 16 september 1994, R.W. 1993-94, 683.

(1961) Vred. Oostende (2) 11 september 1997, TWVR 1998, 187.
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beoordelen, een geneesheer aanstellen met als opdracht een omstandige

verklaring voor te leggen(1962).

4. De keuze van de persoon van de bewindvoerder

634. In duidelijke bewoordingen benadrukt de Rechtbank van Eerste Aanleg

te Gent dat de wetgever in artikel 488bis c § 1 B.W. ervoor geopteerd heeft de

zorg voor de te beschermen persoon binnen de priveÂ-sfeer te houden(1963).

De vrederechter kan naar haar oordeel behoudens bijzondere motivering niet

afwijken van de door de wetgever geuite voorkeur voor de echtgenoot, naast

familielid of vertrouwenspersoon van de betrokkene. Zij vervangt dan ook

een advocaat-voorlopig bewindvoerder door de zuster van de beschermde

persoon omdat er geen enkele tegenaanwijzing is om laatstgenoemde aan te

stellen en zij al voordien, met bijstand van de familienotaris, het beheer van

de goederen van haar zuster waarnam.

B. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE VOORLOPIGE BEWINDVOERDER

1. De omvang van zijn bevoegdheden

635. De bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder liggen uitsluitend

op vermogensrechtelijk vlak. Alle aangelegenheden die de persoon van de

beschermde persoon betreffen, vallen buiten zijn bevoegdheidsterrein. Om

die reden acht de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de vordering op

grond van artikel 223 B.W. gericht tegen de voorlopige bewindvoerder

onontvankelijk(1964). Deze rechtspraak is vatbaar voor kritiek. De drin-

gende en voorlopige maatregelen die de vrederechter in het kader van artikel

223 B.W. kan treffen, zijn in belangrijke mate van vermogensrechtelijke

aard, zodat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de voorlopige bewind-

voerder op die punten wel kan verdedigd worden.

In de rechtsleer werd opgemerkt dat artikel 232, lid 2 B.W. niet werd

aangepast door de wetgeving inzake het voorlopig bewind. Daarin wordt

nog steeds, ondanks de latere wetswijziging van 16 april 2000 waarbij de

termijn op twee jaar werd gebracht, bepaald dat in het kader van de procedure

tot echtscheiding op grond van twee jaar feitelijke scheiding ten gevolge van

krankzinnigheid of diepe geestesgestoordheid, de geesteszieke echtgenoot

wordt vertegenwoordigd door zijn voogd, zijn algemene of bijzondere voor-

lopige bewindvoerder, of bij gebreke daarvan, door een beheerder ad hoc

vooraf door de voorzitter van de rechtbank aangewezen op verzoek van de

eisende partij. De figuur van de `algemene of bijzondere voorlopige bewind-

voerder' stamt uit de afgeschafte Krankzinnigenwet van 18 juni 1850. Hij

had zowel op vermogens- als op persoonsrechtelijk vlak bevoegdhe-

(1962) Vred. Hasselt 21 december 1994, T.Gez. 1997-98, 208.

(1963) Rb. Gent 16 juni 1995, T.G.R. 1996, 4.

(1964) Rb. Brussel 13 april 1999, J.T. 1999, 607.
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den(1965). De algemene of bijzondere voorlopige bewindvoerders bestaan

niet meer. Om die reden werd geopperd dat nog slechts van de laatste

mogelijkheid, namelijk de aanstelling van een beheerder ad hoc door de

voorzitter van de rechtbank, gebruik zou kunnen gemaakt worden. Dit is niet

de mening van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Luik(1966) die dergelijk verzoek afwijst in een geval waarin reeds een

voorlopige bewindvoerder op grond van artikel 488bis B.W. aangesteld werd

over de geesteszieke echtgenoot. De beschikking is niet verder gemotiveerd.

Ze is voor kritiek vatbaar, omdat impliciet wordt aangenomen dat de voor-

lopige bewindvoerder de bevoegdheid heeft om in een echtscheidingsproce-

dure voor de beschermde persoon op te treden, wat geenszins strookt met de

aard van de hem wettelijk toevertrouwde opdracht.

636. De omvang van de bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder

wordt bepaald door de vrederechter. Wanneer hij geen specifieke regeling in

zijn beschikking uitwerkt, geldt een algemene vertegenwoordigingsbevoegd-

heid op vermogensrechtelijk vlak zoals uitgewerkt in het Burgerlijk Wet-

boek.. De vrederechter kan evenwel een bescherming op maat uitwerken

door het bevoegdheidsterrein van de voorlopige bewindvoerder enger af te

bakenen of door het een andere invulling dan een vertegenwoordigingsbe-

voegdheid te geven. Zo kan de vrederechter de voorlopige bewindvoerder

opdragen om voor bepaalde rechtshandelingen bijstand te verlenen aan de

beschermde persoon(1967).

Deze kneedbaarheid van de omvang van het voorlopig bewind maakt ook

creatieve oplossingen mogelijk. De vrederechter van het tweede kanton te

Leuven(1968) beperkte de opdracht van de voorlopige bewindvoerder tot de

verplichting de zaak opnieuw bij de vrederechter aanhangig te maken wan-

neer hij het niet eens was met de rechtshandelingen gesteld door de be-

schermde persoon die in principe alle beslissingen verder zelf alleen kon

treffen. Probleem bij dergelijke uitwerking van de bescherming is wel dat de

sanctieregeling die bij overtreding moet toegepast worden, niet altijd duide-

lijk is. In het vermelde geval kunnen bezwaarlijk de van een a posteriori door

de voorlopige bewindvoerder aan te tekenen protest afhankelijke rechts-

handelingen vernietigd worden wegens niet-naleving van de beschermings-

regeling, daar deze op het ogenblik dat de rechtshandeling gesteld wordt,

geen enkele vertegenwoordigings- of bijstandsverplichting met zich mee

brengt. De bescherming kan er slechts in bestaan dat alsnog een vertegen-

woordigings- of bijstandsregime opgelegd kan worden van zodra uit de door

(1965) E. DE GROOTE, ,,Voorlopig bewind'', in Personen- en familierecht. Artikelsgewijze

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten-

schappen BelgieÈ, losbl., B.W. artikel 488bis f § 3, 3, nr. 3.

(1966) Vz. Luik 27 juni 1994, J.T. 1995, 85.

(1967) Vred. Brakel 7 maart 1997, T. Vred. 1998, 351, noot S. MOSSELMANS.

(1968) 1 April 1994, Vl.T.Gez. 1994-95, 259.
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de beschermde persoon nog zelfstandig gestelde rechtshandelingen blijkt dat

hij niet in staat is zijn goederen te beheren.

637. In de afgelopen besproken periode werden een aantal rechterlijke

uitspraken geveld over de vraag of de door het voorlopig bewind beschermde

persoon al dan niet op rechtsgeldige wijze nog een testament kan maken. De

meningen blijken verdeeld te zijn. Het enige punt dat algemeen aanvaard

wordt, is dat de voorlopige bewindvoerder niet in de plaats van de be-

schermde persoon een testament kan opmaken. Het strikt persoonlijk karak-

ter van het testament verzet zich daartegen, evenals tegen een bijstands-

regeling. In die optiek is de beschikking van de Vrederechter van Vielsalm

waarbij deze de beschermde persoon na voorlegging van een doktersattest

machtigt een testament te maken met de bijstand van zijn voorlopige

bewindvoerder hoogst merkwaardig te noemen(1969).

Of de beschermde persoon over wiens vermogen een voorlopige bewind-

voerder met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid het beheer voert,

nog zelf handelingsbekwaam is om een testament te maken, is betwist.

Sommigen zijn van oordeel dat de wetgever, waar hij de voorlopige be-

windvoerder heeft bedacht met een algemene vertegenwoordigingsbevoegd-

heid op vermogensrechtelijk vlak bij ontstentenis van andersluidende be-

schikking van de vrederechter, de bedoeling heeft gehad de beschermde

persoon op dit vlak volkomen handelingsonbekwaam te maken, dus ook voor

het maken van een uiterste wilsbeschikking. De enige rechtszekere oplossing

bestaat er dan in aan de vrederechter te vragen om bij beschikking de

beschermde persoon uitdrukkelijk nog de mogelijkheid te laten om een

testament te maken(1970).

Anderen(1971) verdedigen de stelling dat de beschermde persoon in principe

wel een testament kan maken daar de voorlopige bewindvoerder in dat

domein geen enkele bevoegdheid heeft. Ter ondersteuning van dit standpunt

wordt benadrukt dat de beschermde persoon zichzelf niet kan schaden door

een testament te maken, dat enkel uitwerking zal hebben na zijn dood en dat

het voorlopig bewind niet tot doel heeft de erfgenamen te beschermen.

Laatstgenoemden vinden voldoende bescherming in de regels inzake de

inkorting en in de mogelijkheid de uiterste wilsbeschikking aan te vechten

op grond van artikel 901 B.W. wegens ongezondheid van geest van de

testator. Aangezien het voorlopig bewind een zeer ruim toepassingsgebied

heeft, kan uit de toekenning van dit beschermingsstatuut, zelfs in de meest

ruime omvang, niet ontegensprekelijk afgeleid worden dat de beschermde

(1969) Vred. Vielsalm 14 februari 2000, J.L.M.B. 2000, 1091.

(1970) Vred. Luik (2) 1 december 1998, J.L.M.B. 1999, 817; P. DELNOY, ,,De la capaciteÂ d'une

personne pourvue d'un administrateur provisoire de faire un testament'', J.L.M.B. 1999, 819.

(1971) Rb. Antwerpen 2 juni 1998, T.B.B.R. 2000, 106; Rb. Nivelles 3 december 1998,

J.L.M.B. 1999, 814; Vred. Roeselare 27 februari 1996, R.W. 1997-98, 964; W. PINTENS en

W. VAN GORP, l.c., 183, nr. 380; E. VIEUJEAN, ,,Protection du majeur physiquement ou

mentalement inapte aÁ geÂrer ses biens'', T.B.B.R. 1993, 37.
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persoon niet meer over de vereiste wilsvermogens zou beschikken om een

testament te maken. Het komt dan ook de notaris toe zich te vergewissen van

de geestelijke gezondheidstoestand van de testator en desgevallend door de

voorlegging van een door de beschermde persoon aan te vragen genees-

kundige verklaring uit te maken of de betrokkene over het nodige geestesver-

mogen beschikt om een geldig testament te maken(1972).

2. Handelingen die de voorlopige bewindvoerder slechts met een bijzondere

machtiging kan verrichten

638. Over de vraag of de lijst van de in artikel 488bis f. opgesomde rechts-

handelingen waarvoor de voorlopige bewindvoerder de voorafgaandelijke

bijzondere machtiging van de vrederechter nodig heeft, een limitatief karak-

ter heeft, zijn de meningen verdeeld. W. Pintens en W. Van Gorp zijn van

oordeel dat uit de voorbereidende werkzaamheden dient afgeleid te worden

dat dit weldegelijk het geval is. Zij benadrukken evenwel dat het begrip

limitatieve opsomming correct moet geõÈnterpreteerd worden en geen vrij-

brief kan zijn voor de bewindvoerder om zonder meer alle rechtshandelingen

te stellen die niet in de lijst worden opgesomd. Zij bepleiten een ruime

interpretatie van de opgesomde handelingen en stellen terecht dat de voor-

lopige bewindvoerder bij elke rechtshandeling die hij in naam en voor

rekening van de beschermde persoon wil verrichten, zich de vraag moet

stellen of deze wel kadert in een beheer als goed huisvader(1973). De stelling

dat de lijst opgenomen in artikel 488bis f. § 3 B.W. een limitatief karakter

heeft, blijkt navolging te vinden in een deel van de rechtspraak. Beslist werd

dat de voorlopige bewindvoerder geen bijzondere machtiging nodig heeft om

een kluis te doen openen waarvan de beschermde persoon titularis is, omdat

die handeling noch in de wet noch in de aanwijzingsbeschikking als te

machtigen aangeduid wordt(1974).

De Vrederechter van Komen(1975) is daarentegen van oordeel dat de voor-

lopige bewindvoerder verplicht is de bijzondere machtiging te vragen voor

alle rechtshandelingen die als een daad van beschikking kunnen gekwalifi-

ceerd worden. Dit is het geval wanneer beslist wordt tot de opheffing van een

bewarend onroerend beslag waarbij de schuldvordering van de beschermde

persoon slechts gedeeltelijk kan worden voldaan met de verkoopprijs van het

onroerend goed.

Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor de voorlopige bewindvoerder

zelf en de derden die met hem handelen, verdient de eerste stelling de

voorkeur, te meer daar inderdaad de vereiste van een beheer als goed huis-

vader onder de verantwoordelijkheid van de voorlopige bewindvoerder zelf

(1972) Vred. Soignies 22 februari 1999, J.L.M.B. 1999, 818.

(1973) W. PINTENS en W. VAN GORP, l.c., 177-178, nr. 371.

(1974) Vred. Charleroi (2) 11 januari 1999, J.L.M.B. 1999, 430; R.R.D. 1999, 43.

(1975) Vred. Komen 29 augustus 1996, T. Vred. 1997, 228 met goedkeurende noot M. DE

SENY.
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op zich al garanties biedt. Niets belet laatstgenoemde bij twijfel zich in-

formeel met de vrederechter over de kwestie te beraden.

639. In verband met de verkoop van onroerende goederen trekken een aantal

uitspraken de aandacht. Het is belangrijk de eigenlijke verkoop te onder-

scheiden van de afstand-verdeling. Dit laatste is het geval wanneer het

onroerend goed waarin de beschermde persoon deelgerechtigd is, met het

akkoord van alle deelgenoten aan een van hen toebedeeld wordt. Om in

dergelijke afstand toe te stemmen behoeft de voorlopige bewindvoerder geen

bijzondere machtiging. De afstand vindt plaats bij wege van een minnelijke

verdeling, gerechtelijk naar de vorm, zoals bepaald in artikel 1206 Ger.W.

Doordat de vrederechter dergelijke verdeling voorzit en goedkeurt, is de

beschermde persoon voldoende beschermd. De bevoegde vrederechter is

deze van het kanton van de standplaats van de notaris die met de verdeling

gelast werd(1976).

Door de verkoop van onroerende goederen waarin ook onbekwamen deel-

gerechtigd zijn, zowel in het Burgerlijk Wetboek als in het Gerechtelijk

Wetboek te regelen en verschillende regels te hanteren naargelang het

onbekwaamheidsstatuut, werkt de wetgever een nodeloze verkokering van

het recht in de hand. Zo geldt voor alle onbekwamen behalve voor de onder

voorlopig bewind gestelde persoon dat de notarieÈle akte tot verkoop uit de

hand van een onroerend goed na machtiging verleden wordt voor de vrede-

rechter van de plaats van de ligging van het goed. In het kader van het

voorlopig bewind is deze aanwezigheid van de vrederechter niet voorzien

wanneer de machtiging gevraagd wordt door de voorlopige bewindvoerder.

Indien de beschermde persoon slechts deelgerechtigd is in het goed en de

meerderjarige deelgenoten de machtiging vragen, vindt de verkoop overeen-

komstig artikel 1193bis Ger.W. wel plaats in aanwezigheid van de vrede-

rechter van de ligging van het goed. Deze absurde situatie wordt gehekeld in

de rechtsleer(1977), maar werd niet aangepakt door de wetgever naar aan-

leiding van de nieuwe wet op de voogdij van 29 april 2001 waarbij enkel de

vrederechter bevoegd gemaakt werd in plaats van de rechtbank van eerste

aanleg wanneer het initiatief tot de verkoop van goederen toebehorend in

onverdeeldheid aan onbekwamen en bekwamen, uitgaat van deze laatsten.

Dat de veelheid en verscheidenheid van regelingen in een gelijkaardige

materie tot verwarring aanleiding geeft, blijkt uit een uitspraak van de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt(1978) waarbij de verkoop uit de

(1976) Vred. Antwerpen (5) 26 januari 1995, T. Not. 1995, 377, noot F. BLONTROCK.

(1977) E. DE GROOTE, ,,Verkoop van onroerende goederen toebehorend aan personen onder

voorlopig bewind en aan minderjarigen'', T. Not. 1993, 470-471; G. VAN OOSTERWYCK,

,,Voorlopig bewind en verkoop uit de hand van een onverdeeld onroerend goed'', N.F.M.

1995, afl. 2, 24-28; J. VAN COMPERNOLLE, ,,Un exemple d'abus des proceÂdures particulieÁres

deÂrogatoires: la vente des immeubles des incapables majeurs'', P&B 1996, 26-27.

(1978) Rb. Hasselt 27 juni 1994, N.F.M. 1995, afl. 2, 23, met kritische noot G. VAN OOS-

TERWYCK.
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hand werd gemachtigd van een perceel land dat in onverdeeldheid aan een

bekwame en een onder voorlopig bewind gestelde persoon toebehoorde,

terwijl zowel de bekwame als de voorlopige bewindvoerder als verzoekende

partij optraden. De wet laat twee mogelijke initiatiefnemers toe, hetzij de

bekwame, hetzij de voorlopige bewindvoerder, telkens bij een andere rech-

ter. In casu was de rechtbank niet bevoegd om kennis te nemen van het

verzoek van de voorlopige bewindvoerder, doch enkel van het verzoek van

de bekwame meerderjarige medeeÈigenaar.

Bovendien wordt in dezelfde uitspraak het belang dat in hoofde van de

beschermde persoon moet aanwezig zijn om een verkoop uit de hand en niet

een openbare verkoop, die de regel moet zijn, te rechtvaardigen, gevonden in

het feit dat de uit de verkoop voortkomende gelden zullen dienen tot

financiering van de kosten van opname in een rustoord. Dergelijke motive-

ring vormt geen rechtvaardiging om af te wijken van het principe van de

openbare verkoop. Indien voor de uitzondering van de verkoop uit de hand

geopteerd wordt, volstaat het niet te verwijzen naar vage begrippen als `het

belang van de beschermde persoon', maar moet geval per geval concreet

uitgelegd worden waarom de verkoop uit de hand in het belang van de

beschermde persoon eerder aangewezen is dan de openbare verkoop(1979).

Het belang van de beschermde persoon kan beter gediend zijn bij een

verkoop uit de hand wanneer de te verkopen goederen af te breken krotwo-

ningen zijn waarvoor in het kader van een openbare verkoop weinig lief-

hebbers zullen kunnen gevonden worden. Terecht wordt daarbij de be-

schermde persoon vrijgesteld van bijdrage in het commissieloon voor de

onderhandelingen die vooraf zonder medeweten of akkoord van de vrede-

rechter op vraag van de bekwame mede-eigenaars met de kandidaat-koper

werden gevoerd(1980).

640. Verwant met de verkoop van onroerend goed is het probleem dat

gerezen is bij de inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 1998 tot

uitbreiding van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het financieÈle

stelsel voor het witwassen van geld, waardoor de betaling van de koopsom in

kontanten boven de som van 25.000 Euro of 1.000.000 BEF onmogelijk

geworden is. Omdat de betaling bij middel van een cheque nog geen

daadwerkelijke betaling is en deze slechts voltrokken is wanneer de cheque

ook werd geõÈnd, is de hypotheekbewaarder die een verkoopakte voorgelegd

krijgt waarin aan de vertegenwoordiger van de onbekwame de betaling per

cheque gebeurde, verplicht een ambtshalve inschrijving tegen de koper te

nemen tot zekerheid van de rechten van de onbekwame, behoudens wanneer

een kwijtingsakte met bevestiging van de inning van de cheque door de

(1979) G. VAN OOSTERWYCK, l.c., 27; G. VAN OOSTERWYCK, ,,Het toezicht van de vrederechter

bij verkopingen van onroerende goederen waarin beschermde personen gerechtigd zijn'', in

Liber Amicorum Prof. dr. G. Baeteman, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ, 1997,

312.

(1980) Vred. Antwerpen (5) 10 november 1994, T. Vred. 1996, 278.
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vertegenwoordiger van laatstbedoelde neergelegd wordt samen met de ver-

koopakte. Zowel de kwijtingsakte als de ambtshalve inschrijving leiden tot

bijkomende kosten in geval van verkopen waarin onbekwamen deelgerech-

tigd zijn. Een voorlopige bewindvoerder vond het dan ook aangewezen aan

de vrederechter de machtiging te vragen om aan de hypotheekbewaarder

uitdrukkelijk ontslag van ambtshalve inschrijving te geven om de bedoelde

kosten te besparen. De Vrederechter te Mechelen(1981) ging in op dit

verzoek in het belang van de beschermde persoon. In een afkeurende noot

argumenteert F. Debucqouy dat dit vanuit beschermingsoogmerk niet moge-

lijk is(1982) omdat het ontslag van inschrijving bij betaling van een cheque

een verboden rechtshandeling zou zijn. Anderen blijken dit standpunt niet bij

te treden en menen dat dergelijk ontslag mogelijk is mits bijzondere machti-

ging(1983) of zelfs zonder enige machtiging(1984). De Vrederechter van het

vijfde kanton te Antwerpen is bereid de machtiging tot ontslag van ambts-

halve inschrijving te verlenen indien de betaling op een met de kontante

betaling analoge wijze zoals met een gecertificeerde cheque en onder de

volkomen verantwoordelijkheid van de notaris geschiedt(1985).

641. De voorlopige bewindvoerder behoeft ook bijzondere machtiging om

de beschermde persoon in rechte te vertegenwoordigen als eiser bij andere

rechtsplegingen dan de verzegeling, de boedelbeschrijving en willige rechts-

plegingen inzake machtiging tot verkoop geõÈnitieerd door bekwame mede-

eigenaars en inzake minnelijke verdeling. De vrederechter te Roese-

lare(1986) leidt daaruit af dat de wetgever de voorafgaande tussenkomst

van de vrederechter onnodig heeft willen maken wanneer de voorlopige

bewindvoerder als eiser optreedt bij specifieke procedures die bewarende

maatregelen behelzen, of waarbij geen betwistingen rijzen. Daarin kadert hij

ook de beroepsprocedures tegen de ambtshalve herziening van de tegemoet-

komingen aan de beschermde persoon, die geen gerechtskosten veroorzaken,

enkel gericht zijn tegen de bevoegde overheid terzake en die uitsluitend de

beschermde persoon tot voordeel kunnen strekken. In die optiek acht hij ze

van bewarende aard en behorend tot de principieÈle verantwoordelijkheid van

de voorlopige bewindvoerder zonder dat een bijzondere machtiging dient

gevraagd te worden.

(1981) 29 Januari 1999, T. Not. 1999, 202.

(1982) ,,Overhandiging bij het verlijden van de verkoopakte van een cheque ter betaling van

de verkoopprijs van een onroerend goed toebehorend aan een beschermde persoon Ð ontslag

van ambtshalve inschrijving door de voorlopige bewindvoerder'', T. Not. 1999, 204.

(1983) H. CASMAN, ,,Voorlopig bewind over de goederen van een (geestes)zieke persoon'', in

Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken. Wetten van 1990-1991, G. BAETEMAN (ed.), Gent,

Story-Scientia 1991, 131, nr. 28; G. VAN OOSTERWYCK, ,,ProceÂdures dans lesquelles inter-

viennent le juge de paix et un notaire (suite et fin)'', Chronique de droit aÁ l'usage des juges de

paix et de police, Cahier nr. 4, 1992, 13.

(1984) W. PINTENS en W. VAN GORP, l.c., 177, nr. 371.

(1985) Vred. Antwerpen (5) 10 november 1994, T. Vred. 1996, 281.

(1986) Vred. Roeselare 16 december 1997, R.W. 1998-99, 55.
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Wanneer de voorlopige bewindvoerder als eiser een procedure inleidt zonder

de voorafgaandelijke bijzondere machtiging van de vrederechter bekomen te

hebben, kan de tegenpartij niet de nietigheid van de proceshandelingen van

de voorlopige bewindvoerder vorderen, daar de sanctie slechts de relatieve

nietigheid kan zijn die enkel door de opnieuw bekwaam geworden be-

schermde persoon zelf en door de voorlopige bewindvoerder kan ingeroepen

worden, doch niet door de tegenpartij. Door de bijzondere machtiging in de

loop van het geding over te leggen wordt de procedure geregulari-

seerd(1987). In mijn doctoraal proefschrift(1988) wordt, om de toepassing

van de materieelrechtelijke bescherming van de wilsonbekwamen op het

procesrechtelijke niveau door te denken, het dubbele aspect van de bescher-

ming van de wilsonbekwamen benadrukt en geanalyseerd. Enerzijds is er het

positief aspect: de bescherming wordt gerealiseerd doordat een derde in

naam en voor rekening van de wilsonbekwame in een vertegenwoordigings-

regime, of samen met hem in een bijstandsregime, diens rechten uitoefent.

Anderzijds is er het negatieve aspect: wanneer de wilsgestoorde toch nog

zelfstandig optreedt in het rechtsverkeer, kunnen zijn rechtshandelingen

vernietigd worden. In het procesrechtelijk luik van de studie wordt dan

doorgedacht hoe de bescherming die uitgaat van de noties `onvolwaardige

wil' en `wilsonbekwaamheid' in de materieelrechtelijke rechtsverhouding,

gerealiseerd kan worden in de procesverhouding. Daarbij wordt verdedigd en

geargumenteerd dat in het formeel recht door de specifieke aard van de

procesverhouding het negatief aspect van de bescherming, met name de

vernietiging van proceshandelingen, niet aan de orde is, en dat het positief

aspect volstaat om tot een afdoende bescherming te komen. Dit vloeit voort

uit de doelstelling van de wilsonbekwaamheidstechniek, uit de specifieke rol

die artikel 57, lid 3 Ger.W. inzake het lopen van de termijnen voor het

aanwenden van rechtsmiddelen ten aanzien van onbekwamen vervult en uit

een aantal opmerkelijke verschilpunten tussen de processuele rechtsverhou-

ding en proceshandeling enerzijds en de materieelrechtelijke rechtsverhou-

ding en rechtshandeling anderzijds. Juridisch-technisch wordt op procesrech-

telijk vlak de bescherming gerealiseerd doordat de rechtssfeer van de wils-

onbekwame slechts definitief gewijzigd wordt nadat een definitieve rechter-

lijke beslissing tussengekomen is en doordat artikel 57, lid 3 Ger.W. ver-

hindert dat dergelijke definitieve rechterlijke beslissing kan tot stand komen

zonder dat de wettelijke vertegenwoordiger in zake is geweest.

Krachtens artikel 488bis, f., § 1, lid 3 B.W. moet de voorlopige bewindvoer-

der zich bijzonder doen machtigen door de vrederechter wanneer zijn belan-

gen in strijd zijn met die van de beschermde persoon. Dit is het geval

wanneer de voorlopige bewindvoerder zelf geõÈnteresseerd is om een goed

van de beschermde persoon aan te kopen. Ten onrechte wordt in geval van

(1987) Vred. Barvaux 12 december 1997, J.L.M.B. 1998, 345.

(1988) A. WYLLEMAN, Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het

formeel privaatrecht, 1998, ter perse.
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tegenstrijdigheid van belangen tussen de beschermde persoon en zijn voor-

lopige bewindvoerder een voorlopige bewindvoerder ad hoc aange-

steld(1989).

3. Het voorlopig bewind in het kader van het huwelijk

642. Het huwelijksvermogensrecht bevat een aantal specifieke regelingen

die soelaas kunnen bieden wanneer een van de echtgenoten niet meer in de

mogelijkheid is zijn wil te kennen te geven. Gaat het om rechtshandelingen

waarvoor het concurrentieel bestuur van de echtgenoten geldt, wat de regel

is, dan is er geen probleem omdat de andere echtgenoot dan alleen rechts-

geldig kan optreden. De gerechtelijke indeplaatsstelling van artikel 220 § 2

B.W. kan een echtgenoot toelaten op te treden in het rechtsverkeer namens de

andere echtgenoot voor rechtshandelingen waarvoor het alleenbestuur van

deze laatste of het gezamenlijk bestuur van beide echtgenoten van toepassing

is. Voor de laatstbedoelde rechtshandelingen kan zelfde echtgenoot zich ook

bijzonder laten machtigen om alleen op te treden krachtens artikel 1420 B.W.

Bovendien kan de echtgenoot die geconfronteerd wordt met een tot handelen

gedreven geesteszieke mede-echtgenoot, aan deze laatste zijn bestuursbe-

voegdheden laten ontnemen door zich te beroepen op artikel 1426 B.W. De

wetgever heeft geen enkele hieÈrarchie bepaald tussen deze huwelijksvermo-

gensrechtelijke beschermingstechnieken en het voorlopig bewind. Wat het

voorlopig bewind zelf betreft, heeft de wetgever wel zijn voorkeur voor de

echtgenoot als voorlopige bewindvoerder uitgedrukt, doch niets belet de

vrederechter een ander persoon dan de echtgenoot in die functie te benoemen

wanneer hij van oordeel is dat daartoe in het belang van de beschermde

persoon redenen bestaan. Zo werd beslist noch de echtgenote noch de vader

van de beschermde persoon maar een advocaat aan te stellen omdat de

vrederechter van oordeel was dat een stelsel van scheiding van goederen,

waaronder de betreffende echtgenoten gehuwd waren, leidt tot, zoniet tegen-

strijdige, dan toch minstens onderscheiden belangen(1990). Dergelijke uit-

spraak verdient afkeuring omdat men nog niet aanwezige potentieÈle be-

langentegenstellingen laat primeren op de bijzondere relatie die tussen echt-

genoten mag vermoed worden indien er geen tegenaanwijzingen zijn. Enkel

wanneer duidelijk blijkt dat de verstandhouding verstoord is en de vertrou-

wensrelatie teloorgegaan is, weze het ingevolge de ziekte die noopt tot het

voorlopig bewind, is de aanstelling van een derde tot voorlopige bewind-

voerder te rechtvaardigen. Dit kan het geval zijn wanneer de echtgenoot-

beschermde persoon zijn verzoekende echtgenote een oneigenlijke aanwen-

ding van het voorlopig bewind verwijt(1991).

(1989) Vred. Jumet 14 november 1994, J.T. 1995, 323.

(1990) Vred. Marchienne-au-Pont 19 februari 1996, J.L.M.B. 1997, 1003; Y.H. LELEU, ,,Exa-

men de jurisprudence (1982 aÁ 1996) ReÂgimes matrimoniaux'', R.C.J.B. 1998, 83-84, nr. 22;

G. VAN OOSTERWYCK, ,,Enkele raakpunten tussen huwelijksgoederenrecht en voorlopig be-

wind'', in H. CASMAN (ed.) Huwelijksvermogensrecht, Antwerpen, Kluwer, losbl., TV.4-2.

(1991) Vred. St.-Truiden 12 januari 1999, R.W. 1999-2000, 125.
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643. Het ontbreken van enige aanduiding van de wetgever inzake de hieÈ-

rarchie tussen de huwelijksvermogensrechtelijke bescherming en het voor-

lopig bewind blijkt tot uiteenlopende rechtspraak te leiden. Enerzijds wordt

het verzoek tot opheffing van het voorlopig bewind ingewilligd, dat uitging

van een dame die eerder als voorlopige bewindvoerder over haar echtgenoot

aangesteld werd met een algemene vertegenwoordigingsopdracht. De man

leed reeds geruime tijd aan de ziekte van Alzheimer en al die tijd had de

vrouw met de meeste zorg het gezinsvermogen op haar eentje beheerd. De

behoefte tot het verwerven van vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aan-

zien van haar echtgenoot drong zich op naar aanleiding van zijn betrokken-

heid bij een te verdelen nalatenschap. In die omstandigheden kwam het

voorlopig bewind tot stand. Nadat de nalatenschapskwestie afgehandeld

was, ondervond de echtgenote de jaarlijkse rekenschapsplicht als een buiten-

matige bemoeienis met haar gezinsleven. De Vrederechter van Marchienne-

au-Pont(1992) kon zich in dit bezwaar vinden en overwoog daarbij dat de

huwelijksvermogensrechtelijke regels een voldoende bescherming aan de

wilsdeficieÈnte echtgenoot konden bieden.

Enkele jaren later komt men op hetzelfde vredegerecht(1993) tot de tegen-

overgestelde beslissing. De vraag tot gerechtelijke indeplaatsstelling op grond

van artikel 220 § 2 B.W. wordt afgewezen en de aanstelling van een voorlopige

bewindvoerder geprefereerd omdat de rechter van oordeel is dat deze regeling

waarbij geen enkele a-posteriori-controle door de rechterlijke macht kan

uitgeoefend worden, ernstige gevaren inhoudt voor de te beschermen echtge-

noot. In mijn doctoraal proefschrift(1994) heb ik de zienswijze verdedigd dat,

wanneer de wetgever om de uitoefening van zijn rechten door een wils-

deficieÈnte echtgenoot mogelijk te maken, aan de mede-echtgenoot een rege-

ling aanbiedt die beduidend minder gerechtelijke controle impliceert dan

degene die ook voor ongehuwde wilsdeficieÈnten geldt, de mede-echtgenoot

uit artikel 8 E.V.R.M. het recht put om te opteren voor de minst ingrijpende.

Immers, het bedoelde artikel uit het Europees Verdrag vrijwaart in essentie het

recht van elk mens om zijn eigen en gezinsleven te leiden met een minimum

aan bemoeienis door een overheidsinstantie. Voor de toepasselijkheid van

artikel 8 E.V.R.M. is echter het enkele bestaan van de echtelijke relatie niet

voldoende. Om op de bescherming van deze verdragsregel aanspraak te

kunnen maken, moet een voldoende nauwe feitelijke band aanwezig zijn.

Tussen echtgenoten wordt deze verondersteld voorhanden te zijn, behoudens

bewezen duidelijke afwezigheid daarvan. Wanneer de mede-echtgenoot dat

wenst en er geen tegenaanwijzingen zijn die kunnen doen twijfelen aan een

normale bekommernis om het welzijn van de wilsgestoorde huwelijkspartner,

noopt de eerbiediging van het gezinsleven van de betrokken echtgenoten tot

een prioritaire toepassing van de huwelijksvermogensrechtelijke regeling.

(1992) 11 mei 1994, J.L.M.B. 1995, 1058.

(1993) Vred. Marchienne-au-Pont 19 februari 1996, J.L.M.B. 1997, 1003.

(1994) A. WYLLEMAN, o.c., nrs. 442-443.
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III. Het einde van het voorlopig bewind

644. Nu het voorlopig bewind in de besproken periode volop ingang vond,

ontstond ook rechtspraak over de beeÈindiging van dit beschermingsstatuut.

Veelal eindigt de beheersopdracht door het overlijden van de beschermde

persoon. In dat geval zal de voorlopige bewindvoerder de beheerde goederen

dienen over te dragen en rekenschap van zijn beheer dienen af te leggen aan

de erfgenamen van zijn pupil. Wanneer laatstbedoelden niet gekend zijn,

heeft hij de nodige hoedanigheid om door de voorzitter in kort geding een

voorlopige bewindvoerder te laten aanstellen om alle nodige bewarende

maatregelen in verband met de nalatenschap te nemen(1995).

Minder veelvuldig komt het voor dat de voorlopige bewindvoerder tijdens

het bewind wil afzien van zijn opdracht. Overeenkomstig artikel 488bis d.

B.W. kan de vrederechter ten alle tijde op verzoek van ondermeer de

voorlopige bewindvoerder zelf een einde maken aan zijn opdracht. De

samenlezing van deze bepaling met artikel 1032 Ger.W. heeft de rechtspraak

gebracht tot het besluit dat de wijziging van de eerder genomen beschikking

evenwel slechts kan toegelaten worden wanneer veranderde omstandigheden

kunnen aangevoerd worden door de voorlopige bewindvoerder sinds hij zijn

opdracht aanvaardde(1996). In de rechtsleer wordt terecht bepleit dat de

vrederechter, gebruik makend van zijn soevereine beoordelingsmogelijk-

heid, de gewijzigde omstandigheden ruim zou invullen indien het in het

belang van de beschermde persoon beter is dat de voorlopige bewindvoerder

die zijn opdracht liever beeÈindigt, niet langer optreedt(1997). Anderen zijn

van oordeel dat de vrederechter de voorlopige bewindvoerder hoe dan ook

niet kan verplichten aan te blijven indien deze dat niet meer wil(1998).

AFDELING III

DE ONBEKWAAMVERKLARING EN DE BIJSTAND

VAN EEN GERECHTELIJK RAADSMAN

645. Door de grotere soepelheid waarmee het voorlopig bewind als besche-

mingsmaatregel kan toegekend worden, sterven de beschermingsstatuten van

de gerechtelijke onbekwaamverklaring en van de bijstand van een gerechtelijk

(1995) Vz. Charleroi 11 december 1997, Rev. not. b. 1999, 174, noot R.D.V.

(1996) Vred. St.-Kwintens-Lennik 16 maart 1998, T.B.B.R. 1999, 389; Rb. Brussel 19 mei

1998, T.B.B.R. 1999, 389.

(1997) F. SWENNEN, ,,Het vrijwillig ontslag van de voorlopige bewindvoerder'', noot onder

Vred. St.-Kwintens-Lennik 16 maart 1998 en Rb. Brussel 19 mei 1998, T.B.B.R. 1999, 391-

397; Y.H. LELEU en J.-M. VANSTAEN, ,,La protection des biens des personnes totalement ou

partiellement incapables d'en assurer la gestion Ð ApercËu leÂgislatif et commentaire'', Act.dr.

1993, 589, nrs. 72 en 88-89.

(1998) T. DELAHAYE, ,,L'administrateur provisoire'', in Les dossiers du Journal des Tribu-

naux, 1999, 41-42, nr. 62.
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raadsman in de praktijk een stille dood(1999). Voorstellen tot afschaffing

van deze statuten werden dan ook ingediend(2000).

De gerechtelijke onbekwaamverklaring roept niet alleen weerstand op om-

wille van de zware en als vernederend aangevoelde procedure die eraan

voorafgaat, maar ook doordat de handelingsonbekwaamheid in persoonsge-

bonden aangelegenheden ingevolge het principieel verbod van vertegen-

woordiging in die materies aanleiding geeft tot een werkelijke genotsonbe-

kwaamheid en derhalve een persoonsrechtelijke `burgerlijke dood' van de

betrokkene tot gevolg heeft(2001).

In mijn proefschrift(2002) werd benadrukt dat de afschaffing van het be-

schermingsstatuut van de gerechtelijke onbekwaamverklaring niet kan

plaatsvinden zonder dat de wetgever tegelijk een regeling uitwerkt voor de

behartiging van de persoonsrechtelijke belangen van de rechtsonderhorige

die kampt met wilsonvermogen. Het voorlopig bewind dat louter vermo-

gensrechtelijk georieÈnteerd is en de verlengde minderjarigheid die een zeer

specifiek toepassingsgebied kent, volstaan niet om aan mensen met ver-

stoorde wil een afdoende bescherming te verlenen.

Enerzijds wordt het rechtssubject dat met verstoorde wilsvorming toch nog

tot een daadwerkelijk optreden in het rechtsverkeer komt, en dat op vermo-

gensrechtelijk vlak desgevallend door het voorlopig bewind handelingson-

bekwaam gemaakt werd, op persoonsrechtelijk vlak a priori gelijkgesteld

met de met redelijk inzicht beslissende burger. Hij kan daarbij slechts

rekenen op een correctief optreden achteraf, gestoeld op de gemeenrechte-

lijke notie `afwezigheid van toestemming' of gebeurlijk op de notie `bedrog'.

Ingevolge de relativiteit van de nietigheidssanctie die in deze context ge-

hanteerd wordt, wordt deze controle evenwel overgelaten aan hemzelf. Hij

heeft immers geen wettelijke vertegenwoordiger met bevoegdheid om in

persoonsrechtelijke aangelegenheden op te treden, onder welke bevoegdheid

ook het vorderen van de nietigverklaring van extra-patrimoniale rechtshan-

delingen begrepen is. Deze correctie achteraf veronderstelt de omkeerbaar-

heid van de toestand van wilsonvermogen bij de betrokkene. Ze is onbe-

staande als geen kentering kan verwacht worden. Ze wordt bovendien de

facto beperkt door de last van het bewijs van de deficieÈnte wil die op de

betrokkene rust.

Anderzijds leidt de afwezigheid van een algemeen toepasbaar wilsonbe-

kwaamheidsstatuut waarbij de vertegenwoordiger (ook) op persoonsrechte-

(1999) Zie de tabel bij W. PINTENS en W. VAN GORP, l.c., 160, nr. 353.

(2000) Wetsvoorstel Goutry-Vandeurzen-Ansoms, Parl. St. Kamer, 1997-98, nr. 1465/1 en

B.Z. 1999 nr. 107/1; Wetsvoorstel Bourgeois-Van Hoorebeke, Parl.St. Kamer, 2000-2001

nr. 1225/001.

(2001) I. BRANDON, ,,Vers un nouveau reÂgime d'incapaciteÂ? Les interrogations d'une Juge de

Paix'', in G. BENOIT, I. BRANDON en J. GILLARDIN (ed.), Malades mentaux et incapables

majeurs. Emergence d'un nouveau statut civil, Brussel, Publications des FaculteÂs universitaires

Saint-Louis, 1994, 296.

(2002) A.WYLLEMAN, o.c., nrs. 233-233.
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lijk vlak bevoegd is, voor degenen wier wilsonvermogen resulteert in een

niet-handelen, tot een toestand van het de facto uitgesloten zijn van de

effectuering van rechten. Het onvermogen van de betrokkene om nog tot

een juridische dialoog te komen herleidt hem tot het object van andermans

beslissingen zonder enige controle.

Gehoopt moet dan ook worden dat de afschaffing van de gerechtelijke

onbekwaamverklaring zal gepaard gaan met de invoering van een persoons-

rechtelijke bescherming in de zin van het mentorschap naar Nederlands

recht.

Ook de bijstand van een gerechtelijk raadsman wordt nog uitzonderlijk

gevraagd. Dit beschermingsstatuut is bijzonder summier geregeld in de

wet. Wat de bezoldiging van deze raadsman betreft, was het Hof van Beroep

te Bergen(2003) bij ontstentenis van enige aanwijzing in de wetgeving van

oordeel dat deze bijstand in principe kosteloos is, doch bezoldigd kan worden

wanneer de bijstand verzorgd wordt door een derde die volkomen vreemd is

aan de onbekwame. Bij de beoordeling van het bedrag van de vergoeding die

hem toekomt, meent het Hof uit te moeten gaan van de aard van de opdracht

van de gerechtelijk raadsman. Vermits zijn taak enkel bestaat in het verlenen

van bijstand aan de betrokkene, en niet tot het beheren van zijn vermogen wat

in het voorlopig bewind het geval is, acht het Hof het niet gerechtvaardigd

om de gerechtelijk raadsman een hogere vergoeding toe te kennen dan deze

die in artikel 488bis h. B.W. bepaald wordt voor de voorlopige bewindvoer-

der.

AFDELING IV

DE VERLENGDE MINDERJARIGHEID

646. Dit beschermingsstatuut heeft slechts een beperkt toepassingsgebied en

kan krachtens artikel 477bis B.W. enkel toegekend worden wanneer een staat

van geestelijke onvolwaardigheid voorhanden is die aangeboren is of be-

gonnen is tijdens de vroege kinderjaren, zodat sprake is van een uitgebleven

ontwikkeling van de gezamenlijke vermogens van verstand, gevoel en wil.

Het Hof van Beroep te Gent heft de staat van verlengde minderjarigheid op in

een geval waarbij de gezondheid van de beschermeling niet meer van die

aard is dat van ernstige geestelijke achterlijkheid sprake kan zijn(2004). In de

praktijk wordt vastgesteld dat dit beschermingsstatuut soms toegekend werd

terwijl de voorwaarden niet echt vervuld leken. Uit de recente rechtspraak

blijkt een zekere terughoudendheid op dat vlak die niet onterecht is omdat de

verlengde minderjarigheid leidt tot een grote beperking van de autonomie

van de betrokkene omdat de verlengd minderjarige wat zijn persoon en zijn

goederen betreft, gelijkgesteld wordt met een minderjarige beneden de vijf-

(2003) 31 augustus 1999, J.T. 2000, 49.

(2004) Gent 3 december 1998, T.B.B.R. 2000, 177.
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tien jaar. Wanneer reeds een voorlopige bewindvoerder over de betrokkene

aangesteld werd en dit statuut een voldoende bescherming blijkt te bieden, of

wanneer rekening houdend met het belang van de te beschermen persoon de

aanstelling van een voorlopige bewindvoerder even goed zou kunnen over-

wogen worden, wijzen sommige rechters het verzoek tot verlengde minder-

jarigheid af, zelfs al zijn de voorwaarden strikt genomen vervuld(2005).

Sommige rechtbanken zijn nog steeds van oordeel dat het beschermings-

statuut van de verlengde minderjarigheid niet kan toegekend worden wan-

neer een kind dat reeds naar de lagere school gaat ingevolge een ongeval

ernstig mentaal gehandicapt wordt. De Rechtbank van Eerste Aanleg te

Turnhout(2006) weigert dit statuut toe te kennen aan een achtjarig kind dat

in dat geval verkeert, omdat een kind van acht jaar op emotioneel en

intellectueel vlak een bepaald peil bereikt heeft dat niet te verenigen valt

met het begrip `vroege kinderjaren' uit de wet.

647. Wat betreft de persoonlijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

van de verlengd minderjarige heeft het Hof van Beroep te Luik een belang-

wekkend arrest geveld op het vlak van de toepasbaarheid van artikel 1386bis

B.W. in deze context. Doorgaans wordt aangenomen dat het burgerrechtelijk

beschermingsstatuut van een persoon slechts een feitelijk vermoeden en geen

onweerlegbaar bewijs aanbrengt van een ernstige geestesstoornis op het

ogenblik van de onrechtmatige daad. Het Hof was van oordeel dat het vonnis

waarbij de verlengde minderjarigheid wordt uitgesproken een absoluut gezag

van gewijsde heeft omdat het de bekwaamheid van de betrokkene betreft en

dat dit gezag ook verbonden is aan de motieven om tot deze uitspraak te

komen. Om die reden dient de staat van ernstige geestesstoornis die de

verlengd minderjarige voor de controle van zijn daden ongeschikt maakt,

onweerlegbaar aangenomen te worden op grond van het vonnis waarbij hem

dit beschermingsstatuut toegekend werd(2007). P. Senaeve(2008) steunt

terecht deze stellingname ,,omdat de ernstige geestelijke achterlijkheid die

door het vonnis van verlengd minderjarigverklaring erga omnes vaststaat, nu

eenmaal in de huidige stand van de medische wetenschap niet toelaat te

veronderstellen dat er op het ogenblik der feiten een `heldere tussenpoos' zou

hebben kunnen zijn''. In het licht van de gelijkstelling van de verlengd

minderjarige met de minderjarige van jonger dan vijftien jaar verklaart

hetzelfde Hof de uitsluiting in de verzekeringspolis van de schadegevallen

die veroorzaakt worden door een verzekerde van meer dan zestien jaar oud

(2005) Luik 6 maart 1998, Rev. trim. dr. fam. 2000, 53; Rb. Brussel 10 mei 1995, Pas. 1995,

III, 11; Rb. Brussel 19 november 1997, T.B.B.R. 1998, 244; Rb. Luik 6 maart 1998, Rev. trim.

dr. fam. 1998, 606.

(2006) 2 juni 1994, Turn. Rechtsl. 1994-95, 30; Pas. 1994, III, 2.

(2007) Luik 24 maart 1995, De Verz. 1995, 423, noot M. LAMBERT; R.R.D. 1995, 287; Pas.

1995, II, 8.

(2008) ,,Een kwart eeuw toepassing van de wet op de verlengde minderjarigheid'', in

P. SENAEVE (ed.) Het statuut van de geestesgestoorden, Antwerpen, Maklu, 1999, 230-231,

nr. 477.
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met opzet of ingevolge een zware fout, niet toepasbaar op de verlengd

minderjarige.

648. Opnieuw was in de afgelopen periode in de rechtspraak de vraag aan de

orde of een verlengd minderjarige die reeds achttien jaar geworden is, nog

ten volle kan geadopteerd te worden. Zoals de meerderheid van de recht-

spraak en rechtsleer is ook het Hof van Beroep te Bergen(2009) van oordeel

dat dit wel het geval is, gezien de gelijkstelling van deze beschermeling met

de minderjarige van jonger dan vijftien jaar.

(2009) Bergen 26 april 1999, J.L.M.B. 1999, 1534.
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