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Assistent aan de rechtsfaculteit V.U.B.

INLEIDING
1. De wet van 8 april I965 heeft tot doel de sociale en gerechtelijke
bescherming van de jeugd te verzekeren. Zij vervangt niet louter de
verouderde wet van IS mei I9I2 op de kinderbescherming. De artikelim I2 tot 28 van de wet op de jeugdbescherming bevatten een reeks
burgerrechtelijke bepalingen betreffende de minderjarigen. Zij vormen een hoofdstuk II van titel II, die handelt over de gerechtelijke
bescherming van de jeugd. Aan de basis van deze artikelen, en van
gans de wet van 8 april I965, liggen twee principes : het kind wordt
niet Ianger beschouwd als rechtsobject, maar is een volwaardig rechtssubject; dit rechtssubject moet beschermd worden en het belang
van het kind moet steeds de voorrang krijgen.

2. De burgerrechtelijke bepalingen van de wet van 8 april I965, die
op I september I966 in voege trad, hebben aanleiding gegeven tot een
vrij omvangrijke rechtsleer en rechtspraak (I). Na meer dan 6 jaar
toepassing van de wet op de jeugdbescherming lijkt het mogelijk
hiervan een eerste systematisch overzicht op te maken. Dit overzicht
is voornamelijk gewijd aan de hervorming van de ouderlijke macht,
zowel sensu stricto als sensu lato, die centraal staat in de burgerrechtelijke bepalingen van de wet op de jeugdbescherming. Tevens wordt de
evolutie van onze wetgeving getoetst aan de evolutie van de Nederlandse, Duitse en Franse wetgevingen waarin ook recente, dikwijls
gelijkaardige innovaties doorgevoerd werden. Tenslotte wordt in dit
overzicht bijzondere aandacht besteed aan een reeks bevoegdheidsgeschillen die zijn gerezen door het verlenen van bevoegdheid aan de
jeugdrechtbanken op zuiver burgerlijk gebied en aan de oplossing,
(1) Deze rechtspraak wordt stelselmatig bijgehouden in de Documentatie inzake jeugd-

bescherming uitgegeven door het Ministerie van Justitie (verder afgekort als D.M.J.).
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onder de vorm van de oprichting van een familierechtbank, die door
velen wordt voorgesteld.

HooFDSTUK I

DE HERVORMING VAN DE OUDERLIJKE MACHT
AFDELING I

OUDERLIJKE MACHT, WETTELIJK BEHEER EN WETTELIJK GENOT

§

1.

Ouderlijke macht

A. WETGEVING EN RECHTSVERGELIJKING

3· ,Het ouderlijk gezag omvat alle rechten en plichten van vader en
moeder, ten aanzien van persoon en goederen hunner kinderen" (1).
Ten aanzien van de persoon van de kinderen onderscheidt men het
recht van bewaring (materiele bewaring) en van opvoeding (juridische
bewaring), ten aanzien van de goederen het wettelijk beheer en het
wettelijk genot (2).
Principieel behoort de ouderlijke macht reeds sedert de invoering van
het burgerlijk wetboek aan beide ouders gezamenlijk; dit blijkt uit de
nog steeds ongewijzigde artikelen 371 en 372 van het burgerlijk wetboek. V66r 1965 werd de uitoefening ervan gedurende het huwelijk
door artikel 373 B:W. echter toevertrouwd aan de vader alleen.
4· Artikel 19, I 0 van de wet van 8 april 1965 wijzigde artikel 373 BW.
dat voortaan luidt: ,Gedurende het huwelijk wordt dit gezag door de
ouders gezamenlijk uitgeoefend. Zijn zij het niet eens, dan is de wil
van de vader doorslaggevend, maar de moeder heeft het recht zich tot
de jeugdrechtbank te wenden". Artikel 374 B:W. inzake de verlating
van het ouderlijk huis werd in dezelfde zin gewijzigd.
Uit de voorbereidende werken van de wet op de jeugdbescherming
blijkt dat de wetgever aan de vader geen opper-recht heeft willen toekennen, maar enkel om practische redenen aan diens wil voorrang heeft
verleend, nl. om de rechtszekerheid van de derden te verzekeren, om
onverwijld beslissingen in het dagelijks leven te kunnen nemen, om te
vermijden bij meningsverschillen telkens beroep te moeten doen op de
rechtbank. Dit neemt niet weg dat de volledige gelijkheid tussen beide
echtgenoten nog niet verwezenlijkt is en verklaart geenszins waarom
(r) DEKKERS, R., Handboek burgerlijk recht, I, nr. 346.
(2) DE PAGE, H., Traitt! elementaire de droit civil beige, I, nr. 767; -

van de wet van 8 april 1965.

vgl. tevens artikel 33

aan de vader eerder dan aan de moeder voorrang moet verleend worden (5).
5. Het regime van de ouderlijke macht was ook in onze buurlanden
het voorwerp van min of meer recente wijzigingen : in Duitsland door
het Gleichberechtigungsgesetz van I juli I958, in Nederland door de wet
van 3 april I969 tot invoering van Boek I van het nieuwe Burgerlijk
wetboek, in Frankrijk door de wet van 4 juni I970 op het ouderlijk
gezag.
In Duitsland en Nederland is, zoals bij ons, de rol van de vader overwegend. Artikel 246 van het Nederlands Burgerlijk wetboek regelt de
ouderlijke macht. Gedurende hun huwelijk bezitten de ouders de
ouderlijke macht over hun minderjarige kinderen (art. 246, I). Zij
oefenen deze macht gezamenlijk uit. Bij verschil van inzicht is de wil
van de vader beslissend (art. 246, 2). Indien de beslissing van de vader
kennelijk in strijd is met of ernstige gevaren oplevert voor de zedelijke
of geestelijke belangen of voor de gezondheid van het minderjarig kind,
is de kinderrechter op verzoek van de moeder bevoegd die beslissing
teniet te doen (art. 246, 3). Nederland kent dus vrijwel eenzelfde
regeling als de Belgische. De Duitse wet beperkt het overwicht van de
vader iets meer. Beide ouders bezitten de ouderlijke macht (art. I626
BGB). Zij oefenen deze uit in gemeen overleg in het belang van het
kind. In geval van onenigheid moeten ze trachten het eens te worden
(art. I627 B.G.B.). Is dit niet het geval dan beslist de vader, maar hij
moet rekening houden met het standpunt van de moeder. De voogdijrechtbank kan de moeder, op haar verzoek, machtigen te beslissen in
aangelegenheden van bijzonder belang als het gedrag van de vader
duidelijk strijdig is met het belang van het kind of als het regelmatige
beheer van het patrimonium van het kind dit vereist.
Indien de vader volhardt in de niet naleving van zijn verplichtingen
een oplossing in der minne na te streven in geval van onenigheid en
rekening te houden met het standpunt van de moeder in zijn beslissingen, kan de voogdijrechtbank de moeder machtigen te beslissen over
persoonlijke patrimoniale aangelegenheden van het kind in het belang
van dit kind (art. I628 B. G.B.).
De Franse wet is de enige die beide ouders op volledig gelijke voet stelt.
Artikel 372 C. civ. fr. verwoordt die volledige gelijkheid als volgt :
(5) KEBERS, A.,L'evolution de Ia puissance paternelle, Ann. dr., 1971, biz. 47. schrijft over de
primauteit van de vader: .,Sociologiquement, elle apparalt contestable, compte tenu de ce
que les fonctions de menagere et d'educatrice sont plutot du domaine de la femme que de Ia
competence de l'homme. Ceci se verifie meme dans les menages, de plus en plus nombreux,
ou la femme travaille au-dehors".
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,Pendant le mariage, les pere et mere exercent en commun leur autorite. Si les pere et mere ne parvenaient pas a s'accorder sur ce qu'exige
!'interet de !'enfant, la pratique qu'ils avaient precedemment pu suivre
dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de regle. A defaut
d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son
bien fonde 1' epoux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles
qui statuera apres avoir tente de concilier les parties". Artikel 372-2
C. civ. fr. beschermt de derden : een ouder die aileen optreedt in
de gebruikelijke handelingen betreffende de persoon van het kind,
wordt ten aanzien van derden geacht te handelen in overeenstemming
met de andere.
6. In Belgie is er een wetsontwerp (1) dat, naar Frans model, devolstrekte gelijkheid tussen echtgenoten wil verwezenlijken. De wordingsgeschiedenis van dit antwerp is wel interessant. Aan de basis lag een
wetsvoorstel van Mevrouw De Riemaecker-Ligot (2) dat een wijziging
beoogde van artikel 221 met invoering van een artikel 373bis in het
burgerlijk wetboek: als de vader grovelijk zijn plicht verzuimde, zou
de ouderlijke macht, na beslissing van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg,door de moeder worden uitgeoefend; na een bepaalde tijd-zou-devaderzich tot de-jeugdrechtbank kunnenwenden-om
herstel van de vroegere toestand te bekomen. Dit wetsvoorstel had uitsluitend het geval van de feitelijke scheiding, te wijten aan de schuld
van de man, op het oog.
Het werd geamendeerd door de regering, die uit het beperkte kader
van artikel221 BW. wil treden en naar een fundamentele hervorming
van artikel 373 BW. streeft: beide ouders worden op gelijke voet
geplaatst. Is er geen overeenstemming tussen hen, dan kan ieder van
hen het geschil voor de jeugdrechtbank brengen (3). Aanvankelijk werd
zoals in Frankrijk, een paragraaf ter bescherming van de derden voorzien; hij werd echter, ons inziens ten onrechte - als onpractisch
beschouwd en in een latere versie weggelaten (4).
7. In het vigerende Belgische recht primeert echter nag steeds de wil
van de vader, hoe onverantwoord dit sociologisch oak mage lijken (5).
De uitoefening van de ouderlijke macht geeft meestal geen aanleiding
(1) Parl. Besch., Kamer, zitting 1970-1971, nr. 662/2.
(2) Besch., Kamer, 1969-1970, nr. 662/1, zitting 28 april 1970.
(3) Besch., Kamer, 1970-1971, nr. 662/2, zitting 17 november 1970.
(4) Besch., Kamer, 1970-1971, nr. 662/3, zitting 17 maart 1971.
(S) Vgl. RraAUX, F., Ou en est l'egalite de l'homme et de lafemme en 1970 ?, Ann. not. enr.,
1970, biz. 357·
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tot door de rechter te beslechten geschillen in normale gezinnen waar
vader, moeder en kinderen samenleven (1). Het overgrote deel van
de rechtspraak, heeft betrekking op geschillen omtrent de bewaring of
het bezoekrecht van kinderen, gerezen tussen feitelijk gescheiden
ouders, tussen ouders en grootouders (meestal tussen de overlevende
ouder en de ouders van de overledene) of tussen natuurlijke ouders.
De vraag die steeds weer opduikt is deze : is de jeugdrechtbank bevoegd om deze geschillen te beslechten of is het de burgerlijke rechtbank? Noch in rechtspraak, noch in rechtsleer wordt deze vraag
eensluidend beantwoord.
B. GESCHILLEN TUSSEN FEITELIJK GESCHEIDEN OUDERS
1. RECHTSPRAAK (z)

8. Het overgrote deel van de rechtspraak spreekt zich uit voor de
bevoegdheid van de jeugdrechtbank in geval van feitelijke scheiding,
althans wanneer het de moeder is die zich tot dejeugdrechtbank wendt
om de bewaring of een bezoekrecht te vorderen. Niettemin is deze
rechtspraak hierbij met grate omzichtigheid tewerk gegaan.
De bevoegdheid wordt gesteund op de algemene draagwijdte van
artikel373 BW., dat geldt voor alle geschillen inzake ouderlijke macht
,gedurende het huwelijk" en dus oak in geval van feitelijke scheiding.
,Artikel 373 maakt geen onderscheid tussen bepaalde aspecten van de
ouderlijke macht, noch tussen het geval van al dan niet samenwonende
ouders" (3). Een supplementaire rechtvaardiging voor de bevoegdheid
van de jeugdrechtbank wordt gevonden in de tekst van artikel 44 van
de wet van 8 april 1965 die, voor een vordering steunende op artikel
(1) Zie KEBERS, A., o.c., Ann. dr., 1971, biz. 52-54.
(2) Volgende vonnissen en arresten houden verband met de feitelijke scheiding: Jrb.
Brussel, 20 december 1966, D.M.f., I - 16; f. T., 1967, 208; - Jrb. Namen, 17 januari 1967,
D.M.]., I - I; Ann. not. enr, 1967, 89; - Jrb. Luik, 23 januari 1967, D.M.f., I - 18; f. T.,
1967, 206, met noot Hirsch;- Jrb. Brugge, 7 november 1967, D.M.f., I- 42; R. W., 19681969, 1817;- Jrb. Brussel, 19 december 1967, D.M.f., I- 57;- Jrb. Brussel, 19 december
1967, D.M.f., I - 58; - Jrb. Brussel, 9 januari 1968, D.M.f., I - 6r; - Jrb. Brussel, 31
januari 1968, D.M.f., I - 65; - Jrb. Charleroi, 2 december 1967, D.M.f., I - 76; - Jrb.
Charleroi, 10 februari 1968, D.M.f., I - 78; - Jrb. Dinant, 19 maart 1968, D.M.f., I - 73;
fur. Liege, 1968-1969, n6; - Jrb. Brussel, 4 april 1968, D.M.f., I - 70; - Jrb. Brussel,
12 maart 1969, D.M.f., I - u8; - Jrb. Brussel, 21 april 1969, D.M.f., I - 124; - Jrb.
Doornik, 14 mei 1969, D.M.]., I, I- 130;- Jrb. Dinant, 30 juni 1969, D.M.f., I- 135; f. T.,
1970, 14; - Jrb. Brussel, 2 oktober 1969, D.M.f., I - 141; f. T., 1970, 13; - Brussel (jk),
2 mei 1968, D.M.f., I- 148;- Brussel, 2 oktober 1969, D.M.f., I- 149;- Jrb. Antwerpen,
21 november 1969, D.M.f., I- 156;- Brussel (jk), 19 maart 1970, D.M.f., I- 177;- Jrb.
Brussel, r6 november 1970, D.M.f., I- 194;- Jrb. Brussel, 30 november 1970, D.M.f.,
I - 195;- Brussel (jk), 25 februari 1971, D.M.f., I - 198; - Jrb. Brussel, 21 oktober 1971,
D.M.f., I- 223;- Rb. Luik (kort ged.), 7 november 1966, D.M.f., IV- 29; f. T., 1967, 210;
- Rb. Namen (kort ged.), 26 juni 1967, D.M.f., IV - 42; fur. Liege, 1967-1968, 5; - Rb.
Luik (kort ged.), 4 november 1969, D.M.f., IV- 78;- Rb. Luik (kort ged.), 20 mei 1970,
D.M.]., IV- 85.
(3) Jrb. Brugge, 7 november 1967 enJrb. Antwerpen, 21 november 1969, gecit.
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373 BW., de jeugdrechtbank van de verblijfplaats van de verzoeker
bevoegd maakt in plaats van de jeugdrechtbank van de verblijfplaats
van de ouders, wat bewijst dat de wetgever de feitelijke scheiding
op het oog had (1).
9· De principiele bevoegdheid blijkt echter verre van onbeperkt te zijn.
Aldus werd er gevonnist :
- dat de beslissingen steeds een voorlopig karakter hebben, omdat het
de jeugdrechtbank niet staat, door een eventuele tussenkomst in
betwistingen tussen de ouders staande het huwelijk, een toestand
van feitelijke scheiding te bekrachtigen of aan te moedigen (2).
dat het de jeugdrechtbank niet staat een toestand van feitelijke
scheiding - die een onwettige toestand is - te bekrachtigen, aan te
moedigen of te bestendigen door het volledig recht van bestuur over
de persoon en de goederen van de kinderen aan een van de ouders
toe te vertrouwen, zoals dit het geval is bij een procedure in echtscheiding, in scheiding van tafel en bed of op grand van artikel
221 BW.; echter kan het de rechtbank aangewezen voorkomen
bepaalde practische beslissingen te treffen, zowel betreffende het
verblijf van de gemeenschappelijke kinderen als in verband met hun
onderhoud en opvoeding, hun scolariteit (3).
dat de jeugdrechtbank zich wel over de ,materiele", maar niet over
de ,juridische" bewaring kan uitspreken in geval van feitelijke scheiding (4).
dat de jeugdrechtbank wel een beslissing kan nemen over de uitoefening maar niet over de titulatuur van de ouderlijke macht (5).
(1) Jrb. Dinant, 30 juni 1969, gecit.
(2) Twee vonnissen van Jrb. Brussel, 19 december 1967, gecit. Dit voorbehoud is echter
overbodig; beslissingen inzake bewaring van kinderen zijn uiteraard voorlopig en vatbaar
veer herziening telkens de omstandigheden wijzigen; - vgl. VIEuJEAN, E., Examen de
.iurisprudence (1965-1969): Personnes, R.C.].B., 1971, biz. 3II-312 en HrRSCH,J.L., Nootbtj
Jrb. Luik, 23 januari 1967, ]. T., 1967, biz. 206 (i.v.m. feitelijke scheiding); anders : KEBERS,
A., o.c., Ann. dr. 1971, biz. 54·
(3) Jrb. Brussel, 21 oktober 1971, gecit.; - Vgl. Brussel, (jk), 19 maart 1970; - Jrb.
Brussel, 16 nov. 1970 en Jrb. Brussel, 30 november 1970, gecit.
(4) Jrb. Namen, r 7 januari 1967;- Jrb. Charleroi, 2 december 1967 en 10 februari 1968;Brussel, 2 mei 1968 en 2 oktober 1969; - Jrb. Antwerpen, 21 november 1969, gecit.
(5) Jrb. Brussel, 2 oktober 1969 en Jrb. Antwerpen, 21 november 1969, gecit. Het komt er
echter op aan te weten wanneer men met attributie en wanneer met uitoefening van de
ouderlijke macht te doen heeft. Een criterium om beide te onderscheiden is moeilijk
te bepalen. Het beste criterium vinden we terug in bovenvermeld vonnis van de jeugdrechtbank te Antwerpen : een betwisting betreft de attributie van de ouderlijke macht .,in het
geval waar het meningsverschil aileen betrekking zou hebben op het punt te weten aan wie,
volgens de wet zou toekomen hetzij de gehele ouderlijke macht, hetzij dit of geen attribuut van
deze macht". (vgl. VIEUJEAN, E., o.c., R.C.].B., 1971, biz. 314). Het onderscheid tussen
attributie en uitoefening van de ouderlijke macht wordt echter ten onrechte opgeworpen in
geval van feitelijke scheiding. Immers, ., ... il n' existe pas ici de conflit sur Ia titularite de Ia
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ro. Een paar aileenstaande vonnissen verwerpen de bevoegdheid van
de jeugdrechtbank in geval van feitelijke scheiding. Zo verklaart de
jeugdrechtbank te Luik zich onbevoegd om te oordelen over het verzoek van de moeder tot het bekomen van het bewaringsrecht, omdat
het geschil de attributie, niet de uitoefening van de ouderlijke macht
zou betreffen, omdat een eventueel vonnis definitief zou zijn en de
feitelijke scheiding wettelijk en juridisch zou organiseren, in strijd met
artikel2r2-213 BW. (r). De rechtbank voegt er nog een argument aan
toe: artikel373 BW. voorziet aileen een vordering van de moeder; het
is ondenkbaar dat de wetgever bij feitelijke scheiding de vrouw wel en
de man niet zou toelaten de bewaring te eisen. Vermits artikel 373
BW. geen verhaal van de vader voorziet, is de jeugdrechtbank inderdaad onbevoegd om ui tspraak te do en over een vordering van de
vader (2). Deze zal zich echter tot de burgerlijke rechtbank kunnen
wenden (3). Zo komt men tot de paradoxale situatie dat naargelang een
vordering van de vader of van de moeder uitgaat, een verschiilende
rechtbank bevoegd is.
2. RECHTSLEER
11. Gezaghebbende auteurs als F. Rigaux (4) en J. Matthijs (5) spreken zich uit tegen de bevoegdheid van de jeugdrechtbank voor
geschillen tussen feitelijk gescheiden ouders. Beiden steunen zich op
de tekst van artikel 373 BW. die aileen voor de moeder een vordering
voorziet. Procureur-Generaal J. Matthijs is bovendien van oordeel,
ondanks zijn sympathie voor de pragmatische oplossingen van de
rechtspraak, dat de jeugdrechtbanken principieel hun bevoegdheid
moeten ontkennen gezien de feitelijke scheiding een onwettige toestand
uitmaakt.

puissance paternelle (ies deux epoux separes de fait, ou non, sont et demeurent tituiaires de
cette puissance comme iis ie demeurent iorsqu'il y a divorce ou separation de corps) mais
uniquement un probieme portant sur l'etendue des droits dont ie juge confiera i'exercice
a i'un piutot qu'a !'autre des epoux" (DELNOY-MARGREVE, Cl., Ministere public et autorite
parentale apres Ia loi du 8 avril 1965, noot bij Cass., 13 dec. 1968, R.C.].B., 1969, biz. 346,
noot 24).
(r) Vonnis van 23 januari 1967, gecit;- vgl. Rb. Namen, (kort. ged.), 26 juni 1967, gecit•
De argumenten die de dorninerende rechtspraak gebruikt om de principieie bevoegdheid te
beperken, worden hier aangehaaid om elke bevoegdheid te verwerpen.
(2) Jrb. Brussel, 9 januari 1968, Jrb. Dinant, 19 maart 1968, Jrb. Brussei, 4 april 1968, Jrb.
Doornik, 14 mei 1969, gecit.; vgl. Rb. Namen, (kort ged.), 26 juni 1967, waar de voorzitter
echter meer algemeen de bevoegdheid van de jeugdrechtbank inzake feitelijke scheiding
betwist.
(3) Op basis van artikel 569, 1° Ger. W., zie RIGAUX, F., Les personnes, I, Les relations
familiales, Fac. droit U.C.L., Larder, 1971, nr. 1729. Zijn vordering is principieel zelfs
steeds gegrond (zie KEBERS, A., Ann. dr., 1971, biz. 53), tenzij de moeder bewijst dat zij
strijdig is met het belang van het kind.
(4) RmAux, F., Les personnes, nrs. 1727 en 1728, biz. 439-440.
(5) MATTHIJS, J., Defamilierechtbank : Proeve totgerechtelijk experiment, R.W., 1972-7J,104.
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De meeste auteurs, en met name G. Baert (1), Cl. Delnoy-Margreve (2)
J.L. Hirsch (4) en E. Vieujean (5), spreken zich echter
- min of meer uitdrukkelijk - uit ten gunste van de bevoegdheid van
dejeugdrechtbank.
Hun argumenten kunnen samengevat worden als volgt : de jeugdrechtbank put haar bevoegdheid om alle betwistingen tussen ouders
gedurende het huwelijk over de uitoefening van de ouderlijke macht te
beslechten uit artikel 373 BW. in het bijzonder en uit de aan de wet
van 8 april 1965 voorliggende opvatting in het algemeen.

A. Kebers (3),

3. KRITIEK

Persoonlijk opteren ook wij voor de bevoegdheid van de jeugdrechtbank. Het is juist in geval van feitelijke scheiding dat zich de
meeste problemen stellen in verband met de uitoefening van de ouderlijke macht en dat het belang van het kind de tussenkomst van de
rechter eist.
Het argument dat de jeugdrechter de ,onwettige" toestand van feitelijke scheiding niet mag bekrachtigen is zeker niet afdoende. Door die
feitelijke scheiding, ongeacht de fout van wie ook, werd een toestand
geschapen, binnen dewelke de uitoefening van de ouderlijke macht
niet meer normaal, door gezamenlijk overleg kan gebeuren (6). De
tussenkomst van de rechter is dus wenselijk, in het belang van het kind.
Het is niet omdat hij de bewaring (7) aan een van beide ouders toevertrouwt dat de jeugdrechter de feitelijke scheiding organiseert (8)
De tussenkomst van de rechter in geval van feitelijke scheiding kan
niet beperkt blijven tot artikel 221 BW. Het belang van de kinderen
eist dat de rechtbanken kunnen optreden, los van ieder grovelijk
plichtsverzuim van een der echtgenoten (9)
12.

(1) BAERT, G., Beschouwingen over de burgerrechtelijke bepalingen van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming, R. W., 1967-68, 1615, nr. 18.
(2) DELNOY-MARGREVE, CJ., o.c., R.C.].B., 1969, blz. 346, noot 24; cfr. L'article 7,
alinea Ier de Ia loi du 8 avril 1965 et les attributions civiles du juge de Iajeunesse, J. T., 1968,
biz. 197-201.
(3) KEBERS, A., o.c., Ann. dr. 1971, biz. 52-54, cfr. Les dispositions de droit civil relatives aux
mineurs, Ann. dr., 1966, biz. II6.
(4) HIRSCH, J. L., o.c., ]. T., 1967, biz. 206 e.v.
(5) VIEUJEAN, E., o.c., R.C.].B., 1971, biz. 310 e.v.
(6) BAERT, G., I.e.
(7) Het weze de juridische of de materiele bewaring; dit onderscheid heeft ons inziens geen
zin (vgl. RIGAUX, F., Les personnes, nr. 1728, biz. 440).
(8) Prononcer sur Ia garde afin que les enfants patissent le mains possible de Ia separation
n'est nullement organiser celle-ci, c'est-a-dire lui donner effet au profit des epoux et lui
permettre de prendre une tournure legale et durable ; Ia decision a pour cause et pour objet
le droit et l'avantage du mineur et non ceux des parents". (VIEUJEAN, E., I.e., biz. 312).
(9) Een betwisting nopens de bewaring van een kind die een incident vormt in het kader van
een geschil op basis van artikel 221 B.W. zal echter niet door de jeugdrechtbank- of door
de burgerlijke rechtbank, als de man vordert - maar door de voorzitter beslecht worden
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Wel valt te betreuren dat vader en moeder zich voor dezelfde problemen tot verschillende rechtbanken moeten wenden (1).
C. GESCHILLEN TUSSEN OUDERS EN GROOTOUDERS.

1. RECHTSPRAAK

13. De rechtspraak besluit unaniem dat de grootouders, die een
bezoekrecht of uitzonderlijk de bewaring van hun kleinkinderen
wensen te bekomen, hun vordering voor de burgerlijke rechtbank en
niet voor de jeugdrechtbank moeten brengen, het geschil moge
ontstaan zijn gedurende het huwelijk der ouders (2) of na de ontbinding ervan door echtscheiding of scheiding van tafel en bed (3).
In het geval van de feitelijke scheiding steunde de bevoegdheid van de
jeugdrechtbank op een wettekst : artikel373 BW.
Noch artikel373 BW. noch enige andere wetsbepaling verlenen echter
bevoegdheid aan de jeugdrechtbank ,.voor de gevallen waar de ouders
het eens zijn doch waar derden, zij het ook de grootouders, de bewaring
van de kinderen nastreven" (4). De bevoegdheid van de jeugdrechtbank, afdeling van de rechtbank van eerste aanleg, wordt door het
gerechtelijk wetboek niet omschreven. Derhalve ,.moet aangenomen
worden dat, wanneer de wetgever voor talrijke en bepaalde gevallen
het geschil aan de jeugdrechtbank heeft toegewezen, hij geen algemene
bevoegdheid aan die afdeling toekende voor alle geschillen waar het
belang van een minderjarige ter sprake kwam, doch de bevoegdheid
van de burgerlijke rechtbank enkel uitsloot voor de geschillen die hij
uitdrukkelijk aan de jeugdrechtbank toewees" (5).
(vgl. VrEUJEAN, E., o.c., R.C.].B., 1971, biz. 313); - de jeugdrechtbank zal dan oak
onbevoegd zijn om dringende en voorlopige maatregelen inzake bewaring van kinderen door
de voorzitter bevolen in het kader van artikel221 B.W. te wijzigen (Brussel, jk., 16 mei 1968,
Pas., 1968, II, 224).
(I) Als het hager besproken wetsontwerp wet wordt, zal oak de vader zich tot de jeugdrechtbank kunnen richten.
(2) Jrb. Doornik, 10 mei 1967, D.M.J., I- 8;- Jrb. Dinant, 24 oktober I967, D.M.J., I- 40;
- Jrb. Brugge, I I april I968, D.M.J., I - 8I; - Jrb. Namen, 8 oktober I968, D.M.J.,
I- I04;- Brussel, jk., 27 mei I97I, D.M.J., I- 209;- ]. T., I972, 389 met noot;- Rb.
Luik, (kart ged.) 8 februari I967, D.M.]., IV- IS;- Rb. Brussel, I8 maart I967, D.M.].,
IV- I7.
(3) Jrb. Doornik, 10 mei I967, D.M.J., I- 7;- Jrb. Doornik, IO mei I967, D.M.J., I- 8;Jrb. Brussel, I7 februari I967, D.M.J., I- I9;- Jrb. Brugge, I I april I968, D.M.J., I- 8I;Brussel, jk., I3 juni I968, D.M.J., - I 87; - Jrb. Brussel, 22 juni I970, D.M.J., I - I82.
In dit geval blijkt de onbevoegdheid van de jeugdrechtbank uit artikel 302 B. W. ; de personen
die over een vordering beschikken worden er limitatief opgesomd: vader, moeder en openbaar ministerie.
(4) Brussel, jk., 27 mei I971, gecit.; - vgl. DELVA, J., Aspecten van de inwerking van het
Gerechtelijk wetboek op de civielrechtelijke bepalingen van de wet van 8 april 1965 inzake
rechtspleging en volstrekte bevoegdheid, R. W., 1968-69, 1746-I750.
(S) Zelfde arrest. Vroeger werd het voornaamste argument voor de onbevoegdheid van de
j eugdrechtbank gevonden in artikel 7 van de wet op de jeugdbescherming, dat luidde : .,In
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2. RECHTSLEER

14· F. Rigaux (1) en J. Matthijs (2) verwerpen de bevoegdheid van de
jeugdrechtbank die nergens steun vindt in een wettekst. Cl. DelnoyMargreve (3) en E. Vieujean (4) daarentegen wensen de bevoegdheid
van de jeugdrechtbank uit te breiden tot aile problemen die zich in
verband met de uitoefening van de ouderlijke macht kunnen stellen.
3. KRITIEK

De jeugdrechtbank lijkt ons onbevoegd, gezien geen enkele wet haar
bevoegd maakt. De burgerlijke rechtbank is bevoegd op grond van
haar algemene bevoegdheid inzake geschillen omtrent de staat van
personen (s).
D. GESCHILLEN TUSSEN NATUURLIJKE OUDERS
1. RECHTSPRAAK (6)

IS. Op een uitzondering na (7), spreekt de rechtspraak zich uit tegen
de bevoegdheid van dejeugdrechtbank, omdat artikel373 BW. slechts
toepassing vindt ,gedurende het huwelijk" (8). A fortiori is de jeugdrechtbank onbevoegd voor geschillen tussen natuurlijke ouders en
grootouders (9).

elke rechtbank van eerste aanleg is er onder de benaming ,.jeugdrechtbank" een afdeling
die uitsluitend kennis neemt van die zaken die haar krachtens deze wet worden toegewezen".
Dit artikel 7 werd echter opgeheven door artikel I,§ I, II9° van artikel 2 van de wet van
10 oktober I967. Niettemin blijft de bevoegdheid van de jeugdrechtbanken uitsluitend door
de wet van 8 april 1965 beheerst. Het gerechtelijk wetboek beperkt er zich toe de jeugdrechtbank als afdeling van de rechtbank van eerste aanleg op gelijke voet te plaatsen met de
burgerlijke rechtbank (vroegere rechtbank van eerste aanleg); - zie artikels 76 en 568
Ger. W.
(1) RmAux, F., Les personnes, nr. 1728, biz. 440.
(2) MATTHIJS, J,, o.c., R. W., 1972-1973, 104,
(3) DELNOY-MARGREVE, Cl. o.c., R.C,J.B., 1969, biz. 347-349·
(4) VIEUJEAN, E., o.c., R.C.].B., 1971, biz. 3I5-3I6.
(5). Een geschil tussen ouders en grootouders betreft trouwens de attributie en niet de uitoefening van de ouderlijke macht, vermits de grootouders deze niet bezitten.
(6) Jrb. Brussel, 30 juni I967, D.M.]., I- IS;- Jrb. Brugge, I6 mei I968, D.M.]., I- 84;Jrb. Doornik, I9 maart I969, D.M.]., I - I27;- Jrb. Brussel, 2I april I969, D.M.]., I- I24;
-Jrb. Luik, 8 maart 197I, D.M.]., I- 2I3;- Rb. Brussel, I8 maart I967, D.M.]., IV- I8;
- Rb. Brussel, 28 april I967, D.M.]., IV- 22;- Rb. Brussel, I8 november I966, D.M.].,.
IV - 32; - Rb. Luik, (Voorz.) 24 maart I97I, ]. T., I97I, blz. 384 met noot HIRSCH,J.;
-· Rb. Brussel, (Voorz.), I3 mei I97I, ].T., I97I, biz. 700 met advies procureur des
Konings J. DE THIBAULT DE BoEsiNGHE.
(7) Rb. Luik, (Voorz.) 24 maart I971, ]. T., I97I, blz. 384, dat onder meer steunt op de
algemene bewoordingen van artikel302, al. 3 B.W. J.L. HIRSCH brengt in zijn noot onder
dit vonnis terecht kritiek erop uit.
(8) vgl. advies J. DE THIBAULT DE BoESINGE, I.e.
(9) Jrb. Brugge, 16 mei I968 en Rb. Brussel, 28 april 1967. gecit.

!22

2. RECHTSLEER EN KRITIEK

Dezelfde standpunten worden ingenomen als terzake geschillen tussen
ouders en grootouders, op basis van dezelfde argumenten. Ons inziens
is de jeugdrechtbank de lege lata onbevoegd. Wel is haar bevoegdheid
de lege ferenda wenselijk.
§

2.

Wettelijk genot

A. WETGEVING EN RECHTSVERGELIJKING

16. Het vroegere artikel384 BW. vertrouwde het genot van de goederen van de kinderen totdat deze de leeftijd van I 8 jaar bereikten toe aan
de vader. In het licht van het nieuwe artikel373 BW. werd oak artikel
384 BW. gewijzigd door de wet van 8 april I965 : ,De ouders of, in
geval een van hen overlijdt, de langstlevende, hebben het genot van de
goederen van hun niet ontvoogde kinderen totdat dezen de valle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben of tot aan de ontvoogding, ingeval deze plaats vindt voordat zij achttien jaar oud zijn" (art. I9, 3° w.
8 april I965).
De ouders staan hier op volstrekt gelijke voet.

17. In Nederland heeft de ouder die het gezag over zijn wettige of
natuurlijke kinderen uitoefent het vruchtgenot van hun vermogen.
Indien het kind bij de ouder inwoont, omvat het vruchtgenot het inkomen uit arbeid van het kind (art. 25I.I BW.).
In Frankrijk wordt het wettelijk vruchtgenot niet gekoppeld aan het
ouderlijk gezag sensu stricto, maar aan het wettelijk beheer: ,La
jouissance legale appartient a celui des pere et mere qui a la charge de
!'administration" (art. 383 C. civ. fr. in fine).
Duitsland kent het wettelijk vruchtgenot niet.
B. HET NIEUWE ARTIKEL 386 B.W.

18. In Belgie hield, luidens het vroegere artikel 386 B.W., het wette-

lijk genot op ten aanzien van de ouder tegen wie de echtscheiding werd
uitgesproken en ten aanzien van de moeder die een tweede huwelijk
aanging. Het nieuwe artikel386 BW. bepaalt: ,Dit genot houdt op in
geval van echtscheiding en van scheiding van tafel en bed" (art. I9, 4°
w. 8 april 1965). Het ontnemen van het wettelijk vruchtgenot aan de
schuldige echtgenoot na echtscheiding of scheiding van tafel en bed
was - eerder dan een sanctie - een gevolg van het toekennen van het
bewaringsrecht aan de onschuldige echtgenoot (I). Vermits dit laatste
(1) Zie DE PAGE, H., o.c., I, nr. 992.
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principe door de wet van 8 april 1965 werd opgegeven (1), diende ook
artikel 386 gewijzigd. Logisch ware geweest dat het wettelijk vruchtgenot uitsluitend werd toegekend aan de echtgenoot die de bewaring
van de kinderen bekwam. De wetgever gaf er de voorkeur aan het
aan beide ouders te ontnemen, zonder hiervoor bepaalde redenen op
te geven (2).

§ 3. W ettelijk beheer
A. WETGEVING EN RECHTSVERGELIJKING

19. Op grand van het vroegere artikel389 BW. behoorde het wettelijk
beheer aan de vader aileen. Artikel 20, 1° van de wet van 8 april 1965
bracht de regeling van het wettelijk beheer in overeenstemming met
het nieuwe artikel 373 B.W. : ,Gedurende het huwelijk beheren de
ouders gezamenlijk de persoonlijke goederen van hun minderjarige
kinderen. Zijn zij het niet eens, dan is de wil van de vader doorslaggevend, maar de moeder heeft het recht zich tot de jeugdrechtbank te
wenden" (art. 389 B.W.). Zoals voor artikel 373 B.W. werden ook
hier wetsvoorstellen tot wijziging ingediend. Het belangrijkste is het
wetsvoorstel Verlackt-Gevaert van 9 januari 1969, geamendeerd door
de regering op 12 mei 1970 (3), dat de ouders op volledig gelijke voet
stelt en dat aari ieder van hen toelaa.t, in: geval van onehigheid, het
geschil voor de jeugdrechtbank te brengen.
20. Belgie voorziet dus een identieke regeling voor ouderlijk gezag en
wettelijk beheer, dit in tegenstelling tot Nederland, Frankrijk en
Duitsland waar van een principiele gelijkheid van moeder en vader
geen sprake is.
Artikel 389 van het Franse Burgerlijk wetboek, zoals dit werd gewijzigd
door de wet van 4 juni 1970, bepaalt : ,Si l'autorite parentale est exercee en commun par les deux parents, le pere est l'administrateur legal.

(1) Zieverder.
(2) Volgens KEBERS, A., o.c., Ann. dr., 1966, biz. uS, heeft de wetgever zich Iaten leiden
door de zorg de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed te ontmoedigen van echtgenoten met rninderjarige kinderen. Volgens MATTHIJS, J., De civielrechtelijke bepalingen betreffende de minderjarigen in de nieuwe wet jeugdbescherming, T.P.R., 1965, biz. 371, was zijn
opzet ,een tergend gebruik maken van de ouderlijke macht te vermijden, welke, in zodanig
geval, soms uitgeoefend wordt met bedoelingen die aan de belangen van het minderjarig
kind volkomen vreemd zijn, en maar a! te dikwijls een bemanteld middel wordt, dat door de
ouders wordt aangewend om hun wederzijdse wrok verder uit te werken".
(3) Parlem. Besch., Kamer, 1968-1969, nr. 235, 1-3.
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Dans les autres cas, !'administration legale appartient a celui des
parents qui exerce l'autorite parentale" (1).
Oak in Nederland voert de vader (of- indien zij de ouderlijke macht
uitoefent- de moeder) het bewind over het vermogen van het kind,
en vertegenwoordigt het kind in burgerlijke handelingen (art. 247. I
B.W.) (2).
In Duitsland behoort het techt het kind te vertegenwoordigen (3) aan
de vader aileen; de moeder vertegenwoordigt het kind als zij alleen de
ouderlijke macht uitoefent of als zij op grond van artikel 1628, al. 2 en
3 B. G.B. gemachtigd werd een beslissing te nemen (art. 1629 B.G.B.(4)
B. PROBLEMEN -

RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER

Het huidige artikel389 van ons burgerlijk wetboek geeft aanleiding tot
diverse moeilijkheden en kritiek (5).
1. OPTREDEN IN RECHTE

21. Wat het optreden in rechte betreft staat het vast dat het minderjarig kind, dat verweerder is, voortaan moet gedagvaard worden in de

(1) Artikel 383 C. civ. fr. voegt er weliswaar aan toe : .,L'administration legale est exercee
par le pere avec le concours de Ia mere dans le cas de !'article 389.1". De verklaring is de
volgende: de Franse wet onderscheidt de .,administration legale pure et simple" (artikel
389.1 C, civ. fr.), in het geval van wettige ouders die beide in Ieven zijn, niet ontzet en niet
uit de echt of van tafel en bed gescheiden, van de .,administration legale placee sous le
controle du juge des tutelles" (artikel 389.2 C., civ. fr.), in de andere gevallen. Welnu,
.,l'administrateur legal peut faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin
d'aucune autorisation" (article 389.4. C, civ. fr.); de man beheert dus aileen; maar telkens
een voogd de toelating van de familieraad zou nodig hebben, heeft de man de instemming
van zijn vrouw nodig (in het stelsel van de .,administration legale pure et simple"); bekomt
hij die instemming niet, dan is de toelating van de voogdijrechter vereist; deze toelating is
in alle geval noodzakelijk voor een onderhandse verkoop, de inbreng van een handelsfonds
of een onroerend goed in een vennootschap, het aangaan van een lening, het verzaken van een
een recht, de minnelijke verdeling (artikel 389.5 C, civ. fr.).
(2) De vader moet het bewind over het vermogen van zijn kind als een goed huisvader
voeren. Bij slecht bewind is hij voor de daaraan te wijten schade aansprakelijk, behoudens
voor de vruchten van dat vermogen voor zover de wet hem het genot daarvan toekent (artikel
248 B.W.; vgl. artikel 389 § 2 van ons burgerlijk wetboek).
(3) Dus niet geheel het wettelijk beheer van bij ons.
(4) De vader en de moeder mogen het kind niet vertegenwoordigen indien een voogd dit
niet zou mogen doen overeenkomstig artikel 1795 B.G.B. (artikel 1629 B.G.B.). Indien het
patrimonium van het kind in gevaar wordt gebracht, kan de voogdijrechtbqnk het opmaken
van een inventaris (artikel 1667 B.G.B.) of het storten van een waarborg (artikel r668)
bevelen, of zelfs het beheer ontnemen (artikel r669 B. G.B.).
(5) .,Est-il necessaire de rappeler que le systeme de !'article 389 nouveau est peu sur et mal
construit? ... II etait possible d'etendre Ia regie de !'article 213 au domaine de !'education,
mais non a !'administration legale, car Ia technique de Ia representation dans les actes juridiques s' en accomode malaisement. Comment tenir Ia balance egale entre Ia preponderence
du pere et le droit de recours de Ia mere sans nuire a Ia securite du commerce ?" (VIEUJEAN,
E., o.c., R.C.].B., 1971, biz. 322).
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persoon van zijn vader en zijn moeder (1). De vrederechter te Nijvel
wierp aldus van ambtswege de opschortende exceptie op tegen een
vordering ingesteld tegen de vader aileen, in zijn hoedanigheid van
wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarige zoon (2). Omgekeerd client, als het minderjarig kind eiser is, zijn vordering ingeleid te
worden door de beide ouders samen. Zo verklaarde de vrederechter te
Sint-Niklaas een vordering niet ontvankelijk, ingesteld door de vader
aileen in eigen naam en in zijn hoedanigheid van vader, wettelijk
beheerder van de goederen van zijn minderjarige zoon (om vergoeding
te bekomen voor een arbeidsongeval, waarvan zijn zoon het slachtoffer
was) (3). De procedure kan echter geregulariseerd worden door de
vrijwiilige tussenkomst van de moeder (4) en te dien einde kan eventueel de heropening der debatten bevolen worden.
Vieujean stelt de vraag of de moeder aileen vergoeding van de schade
door haar kind geleden kan vorderen indien zij bewijst dat haar man
niet optreedt uit schuldige nalatigheid. Zijn antwoord is negatief (5).
De vordering door de vader aileen ingeleid in geval van blijvende
nalatigheid van de moeder is integendeel wel ontvankelijk, vermits zijn
wil in geval van onenigheid de doorslag geeft. Hij zal de blijvende
nalatigheid van zijn echtgenote echter moeten bewijzen, zoniet staat
de weg open voor misbruiken.
2. BUITENGERECHTELI]KE RECHTSHANDELINGEN

Voor de buitengerechtelijke rechtshandelingen zijn de moeilijkheden nog grater. De klemtoon moet hier gelegd worden op de doorslaggevende wil van de vader, enerzijds om aan de derden de vereiste
zekerheid te verschaffen en anderzijds om te voorkomen dat het louter
stilzitten van de moeder, de man zou beletten het beheer op een normale wijze uit te oefenen. Daarom zal de jeugdrechtbank de moeder
ieder verhaal a posteriori tegen de rechtshandelingen van de vader
22.

(I) KEBERS, A., o.c., Ann. dr., 1966, biz. r I9, nr. 48; - DELNOY-MARGREVE, Cl., La
puissance paternelle apr.is la loi du 8 avril I965, Ann. F. dr. Liege, 1967, nr. 9 en biz. I94•
voetnoten I en 2;- VIEUJEAN, E., o.c., R.C.].B., 197I, biz. 320, nr. 92;- BAERT, G.,
o.c., R. W., I967-I968, I624.
(2) Vred. Nijvel,. 20 oktober I966, D.M.J., IV- so;]. T., I967, 8.
(3) Vred. St.-Niklaas, IO april I967, D.M.]., IV - SI: R. W., 1967-1968, 900; - vgl. Rb.
Tongeren, I6 oktober I967, R. W., I968-I969, 1382 en Brussel, I7 januari I969, Pas.,
I 969. II, 84.
(4) Cass., I6 oktober I970, ]. T., 197I, biz. 382.
(s) VIEUJEAN, E., o.c., R.C.].B., I97I, biz. 322: .,En realite !'abstention de l'un- quelle
qu'en soit Ia cause - et Ia volonte d'agir de !'autre ferment un dissentiment. Partant
!'article 389 nouveau du Code civil n'aurait autorise cette femme a plaider seule que si elle
s'etait fait habiliter au prealable par le tribunal de Ia jeunesse"; - anders : Rb. Luik,
I4 november I967, ]. T., 1967, biz. 79·
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moeten ontzeggen (1). Zo bijvoorbeeld als de vader zonder tussenkomst van de moeder een huurcontract heeft gesloten, heeft deze laatste, die het daar niet mee eens is, geen verhaal bij de jeugdrechtbank :
de jeugdrechtbank is aileen bevoegd v66r het sluiten van de overeenkomst, niet daarna. Het enige verhaalmiddel voor de moeder in dergelijk geval is een vordering tot nietigverklaring wegens bedrog voor de
gewone rechtbank : zij zal moeten bewijzen dat haar man en diens
medecontractant het afsluiten van het contract hebben bespoedigd om
haar en het gerecht voor een voldongen feit te steilen, d. w.z. om haar te
beletten haar verhaalrecht, op grand van onenigheid, bij de jeugdrechtbank uit te oefenen (2).
3. ARTIKEL 1384 B. W.

23. Er stelt zich oak een probleem in verband met artikel 1384 B.W.,
luidens hetwelk aileen de vader aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door een minderjarig kind. Een vonnis van de jeugdrechtbank te
Dinant van 22 september 1967 (3) wijst een aanstelling als burgerlijke
partij ten aanzien van de moeder als onontvankelijk af, omdat het
nieuwe artikel 389 B.W. niet tot gevolg heeft de burgerlijke aansprakelijkheid, zoals geregeld door artikel 1384 B.W., te wijzigen, daar
wettelijk beheer en burgerlijke verantwoordelijkheid volledig onafhankelijk van elkaar staan. Deze zienswijze lijkt niet gegrond. Artikel
1384 al. 2 is immers wei een toepassing van de artikels 373 en 389
B.W. (4). Een wijziging van artikel 1384 al. 2 waarbij vader en moeder
op gelijke voet gesteld worden, dringt zich dan oak op.
4. AAN WENDING VAN GELDSOMMEN

24. De wet van 8 april 1965 heeft artikel 389 B.W. niet aileen gewijzigd, maar heeft ·er twee belangrijke bepalingen aan toegevoegd.
Wanneer kan gevreesd worden dat geldsommen die aan een minderjarige toekomen niet in zijn belang worden gebruikt, kan :
a) de jeugdrechtbank op vordering van de procureur des Konings de
voorwaarden voor de aanwending van die sommen bepalen (art.
389, lid 3):
b) de rechtbank die uitspraak doet over de vergoeding van een stoffe(1) VrEUJEAN, E., I.e.; DELNOY-MARGREVE, Cl., o.e., Ann. F. dr. Liege, 1967, nr. ro.
(2) DELNOY-MARGREVE, Cl. en VIEUJEAN, E., I.e. VIEUJEAN ziet nag een tweede middel om
het zonder tussenkomst van de moeder afgesloten contract aan te vallen : een vordering
wegens fout, indien de man, met medeweten van zijn medecontractant, tegen het belang van
het kind heeft gehandeld.
(3) D.M.]., I - 29. Cfr. Jrb. Gent, 23 oktober 1970, geciteerd door VANDEURZEN, A., De
aansprakelijkheid van de ouders in deze tijd, R.W. 1972-73, 982.
(4) DE PAGE, H., o.e., II, nr. 973 A.- Brussel, 30 juni 1971 Bull. Ass., 1971, 986, acht
beide ouders dan ook aansprakelijk.
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lijke of zedelijke schade aan een minderjarige toegebracht, meteen de
voorwaarden voor de aanwending van de verschuldigde geldscmmen
bepalen (art. 389, lid 4) (I).
Deze beschermingsmaatregelen, uitstekend in hun beginsel, stellen
nochtans heel wat problemen wat hun practische uitwerking betreft (2).
Zo bijvoorbeeld behoudt de wet het stilzwijgen over een gebeurlijke
herziening, door de jeugdrechtbank of door de rechtbank, van de
voorwaarden voor de aanwending van geldsommen. Een vonnis van de
jeugdrechtbank te Tongeren van 26 september I968 (3) acht de gerechtelijk opgelegde voorwaarden van aanwending - in casu starting op
een spaarboekje met voorbehouden kapitaal tot de meerderjarigheidniet vatbaar voor herziening en de jeugdrechtbank verklaart zich dan
oak onbevoegd om te oordelen over een verzoekschrift tot afhaling van
een sam tot delging van schulden. De mogelijkheid van herziening
blijkt nochtans uit gans de geest van de wet van 8 april I965 (4).

§ 4· Toezicht over de gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen, opvoedingsbijstand en ontzetting uit de ouderlijke macht
A. WETGEVING EN RECHTSVERGELIJKING

25. Deze drie instellingen houden aile een min of meer uitgebreide
beperking in van de ouderlijke macht (5), maar werden niettemin niet
in ons burgerlijk wetboek opgenomen. Het toezicht over de gezinsbijslag en de opvoedingsbijstand zijn volkomen nieuwe instellingen
respectievelijk georganiseerd door artikel 29 en de artikels 30-3 I van
de wet op de jeugdbescherming.

(I) Deze bepalingen kunnen in verband gebracht met artikel 29 van de wet op de jeugd-

bescherming dat handelt over het toezicht op de gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen
tot dewelke de kinderen recht geven; aanvankelijk waren ze trouwens voorzien voor hoofdstuk III van titel II van de wet van 8 april 1965 betreffende de maatregelen ter bescherming
van de minderjarigen ten aanzien van de ouders, maar later werden ze overgeheveld naar
hoofdstuk II aangaande de burgerrechtelijke bepalingen betreffende de minderjarigen
(vgl. MATTHIJS, J., o.c., T.P.R., 1965, blz. 381 e.v. nrs. 85 tot 88).
(2) Zie MATTHIJS, J., o.c., nrs. 89 en 90; -HIRSCH, J. L., Loi du 8 avril 1965 sur Ia protection de Iajeunesse, ]. T., 1965, biz. 383, nr. 73;- KEBERS, A., o.c., Ann. dr., 1966, blz. II9,
nrs. 49-50; -BAERT, G., o.c., R.W., 1967-1968, I6r6, nrs. 21-30;- VAN BALBERGHE, M.
Toezicht op de aanwending van geldsommen die aan minderjarigen toekomen, R. W., I966-1967,
329 e.v.

(3) D.M.J., I-

IOI.

J., o.c., nr. 90 in fine.
(5) Zij zijn opgenomen onder de eerste afdeling (maatregelen ten aanzien van de ouders)
van hoofdstuk III (maatregelen ter bescherming van de minderjarigen) van titel II (gerechtelijke bescherming) van de wet van 8 april I965. Wij kunnen hier zeer kort zijn daar we ons
in deze studie willen beperken tot hoofdstuk II van titel II van die wet.
(4) Zie MATTHIJS,
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De artikels 32 e.v. hebben het stelsel van de ontzetting van de ouderlijke macht, voorheen geregeld door de wet van 15 mei 1912, in vrij
belangrijke mate gewijzigd (1).
De volledige ontzetting omvat aile rechten opgesomd in artikel 33 van
de wet van 8 april 1965 :
r 0 ) uitsluiting van het recht van bewaring en opvoeding;
2°) onbekwaamheid om het kind of diens afstammelingen te vertegenwoordigen, tot hun handelingen toestemming te verlenen en hun
goederen te beheren;
3°) uitsluiting van het wettelijk vruchtgenot;
4°) uitsluiting van het recht om levensonderhoud te vorderen;
5°) uitsluiting van het recht om de nalatenschap van het kind of diens
afstammelingen te verkrijgen.
De eerste drie leden van artikel 33 geven eigenlijk een wettelijke
definitie van de ouderlijke macht. De beide laatstvermelde uitsluitingen zijn nieuw, doch hebben geen betrekking op attributen van de
ouderlijke macht (2).
26. In onze buurlanden werden de regelingen over deze punten wei
opgenomen in het burgerlijk wetboek.
Frankrijk kent naast opvoedingsbijstand, waarvoor de ,juge des
enfants" bevoegd is (art. 375 C. civ. fr.), en algehele of gedeeltelijke
ontzetting van de ouderlijke macht, waarvoor de ,tribunal des grandes
instances" bevoegd is (art. 378 C. civ. fr.) ook de delegatie van de
ouderlijke macht, bij vonnis (art. 376 C. civ. fr.).
Nederland kent de onder toezichtstelling van kinderen door de kinderrechter, met benoeming van een gezinshoofd en eventueel opneming
in een inrichting (art. 254 e.v. B.W.), ontzetting van de ouderlijke
macht (art. 269 B.W.) en ontheffing van de ouderlijke macht, als de
ouder er zich niet tegen verzet (art. 266 B.W.).
Ook Duitsland kent maatregelen zoals plaatsing van de minderjarige
door de voogdijrechtbank (art. 1666 B.G.B.), de ontzetting (art. 1676
B.G.B.) en opschorting (art. 1637 B.G.B.) van de ouderlijke macht.

(I) Bijvoorbeeld : uitsluitende bevoegdheid van de jeugdrechtbank om de volledige of
gedeeltelijke ontzetting uit te spreken; steeds fakultatief karakter van de ontzetting; ontzetting ten opzichte van aile kinderen of van een of meer onder hen; verruiming van de
ontzettingsgronden, mogelijkheid van herstel in de ouderlijke macht na I jaar ...
(2) Wanneer de jeugdrechtbank de volledige of gedeeltelijke ontzetting uitspreekt ten aanzien van een van de ouders, dan zal zij de niet ontzette ouder aanwijzen om de andere te
vervangen, onder haar toezicht, als dat niet in strijd is met het belang van de minderjarige;
zoniet duidt zij een pro-voogd aan (of vertrouwt zij de minderjarige toe aan het jeugdbeschermingscomite dat iemand aanwijst).
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B. RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER

27. Wat het onderzoek van de rechtspraak betreft, weerhoudt een
punt de aandacht : de verhoudingen tussen de pro-voogd en de
ontzette ouder. Er tekenen zich twee strekkingen af (1). Volgens de
ene strekking vereist het belang van de kinderen dat de pro-voogd over
een onverdeeld gezag zou beschikken en dat recht van bewaring en
recht van opvoeding niet zouden gesplitst worden (2); zij steunt voornamelijk op het gegeven dat artikel 33, 1° in het enkelvoud gesteld is
en tegelijk gewaagt van ,het recht van bewaring en opvoeding" en op
het gevaar van conflicten ten nadele van een gunstige ontplooii:ng van
de kinderen.
De andere strekking splitst het materiele recht van bewaring dat toegewezen wordt aan de pro-voogd en het recht van opvoeding, dat toegewezen wordt aan de gedeeltelijk ontzette ouder, wanneer deze nog
belangstelling voor het kind vertoont (3). Deze stelling staat het dichtst
bij de geest van de wet op de jeugdbescherming, die de samenwerking
beoogt van alle organen van de jeugdbescherming met de ouders, of
deze aldan niet ontzet zijn (4), en zulks met het doel in de mate van
het mogelijke de band tussen ouders en kinderen te behouden en te
versterken. De gedeeltelijke ontzetting van de ouderlijke macht wordt
door de wet trouwens op generlei wijze beperkt.

AFDELING 2

TOEPASSINGEN

§

1.

Nationaliteit van de minderjarige

28. De nieuwe beginselen gehuldigd door de wet op de jeugdbescherming maakten ook een aanpassing van de gecoordineerde nationaliteitswetten van 14 december 1932 noodzakelijk.
De artikelen 5 en 18, 4° van deze gecoordineerde wetten koppelden de
toestand van het kind, inzake verwerving of verlies van de Belgische
nationaliteit, aan deze van de ouder die het bewaarrecht uitoefende.
Dit bewaarrecht wordt nu echter door beide ouders uitgeoefend, op
grand van het nieuwe artikel373 B.W. De regel van de doorslaggeven(1) Zie BAERT, G., o.c., R. W., 1967-1968, 1623, nr. so.
(2) Brussel, jk., 9 februari 1967, R. W., 1966-67, 1723, J. T., 1967, biz. 260.
(3) Jrb. Brussel, 12 december 1966 en 30 januari 1967, ]. T., 1967, biz. 260 en 262. - Vgl.
SLACHTMUYLDER, L., La protection des enfants de parents dechus de Ia puissance patemelle,
J. T., 1967, biz. 269 e.v.
(4) Zie BAERT, G., I.e.
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de wil van de vader, met mogelijk verhaal van de moeder bij de
jeugdrechtbank, kan geen rol spelen inzake nationaliteit : de verwerving of het verlies van de staat van Belg door het kind volgt immers
niet uit de wil van de ouder, maar uit de wet zelf (r). Artikel28 van de
wet van 8 april 1965 heeft dan oak aan de artikelen 5 en r8, 4° der
nationaliteitswetten telkens een lid toegevoegd bepalende dat, wanneer
gedurende het huwelijk het bewaarrecht door de ouders gezamenlijk
wordt uitgeoefend, de verwerving, respektievelijk het verlies van de
Belgische nationaliteit door de niet ontvoogde minderjarige afhankelijk is van het verkrijgen of verliezen van de staat van Belg door de
vader (2).

§

2.

Wettelijke woonplaats van de minderjarige

29. Het oorspronkelijke artikel 108 B.W. bepaalde dat de nietontvoogde minderjarige zijn woonplaats had bij zijn ouders.
Dit artikel werd gewijzigd door artikel 5 van de wet van 30 april 1958,
dat de woonplaats van de niet-ontvoogde minderjarige vestigde bij
diegene van zijn ouders die zijn wettelijk beheerder was. De wet van
30 april 1958 liet immers toe dat, naast de echtelijke verblijfplaats,
ieder der ouders een afzonderlijke woonplaats had.
Artikel I 2 van de wet op de jeugdbescherming behield het beginsel dat
een niet-ontvoogde minderjarige zijn woonplaats heeft bij zijn wettelijke beheerder. Maar gezien luidens het nieuwe artikel 389 B.W.
beide ouders wettelijk beheerder werden, diende artikel 108 als volgt
aangepast: ,Een niet ontvoogde minderjarige heeft zijn woonplaats
bij degene die zijn wettelijk beheerder is. Wanneer de ouders die geen
gemeenschappelijke woonplaats hebben beiden wettelijk beheerder
zijn van de niet ontvoogde minderjarige, dan heeft deze zijn woonplaats bij de vader". (3).

(1) Zie MATTHIJS, J., o.c., T.P.R. 1965, biz. 398.
(z) Het kind zal echter steeds, tussen de leeftijd van 16 en zz jaar, hetzij van de Belgische
nationaliteit kunnen afzien, hetzij deze nationaliteit kunnen herkrijgen (gecoord. nationaliteitswetten, artikel 19 en 22).
(3) In geval van ontzetting uit het wettelijk beheer van beide ouders heeft het kind zijn
woonplaats bij zijn provoogd; in geval van ontzetting van de moeder aileen, bij zijn vader, in
gevalyan ontzetting van de vader aileen, bij de moeder, indien deze werd aangewezen om
haar man te vervangen, bij de provoogd, indien de moeder niet werd aangewezen (MATTHIJS,
J., o.c., T.P.R., 1965, biz. 332).
De woonplaats van het natuurlijk kind is gevestigd bij de erkennende ouder, verrnits deze
de voogdij uitoefent (artikel 396bis B.W.); in geval van erkenning door beide natuurlijke
ouders, heeft het zijn woonplaats bij de erkennende vader; artikel 108 B.W. maakt irnrners
geen onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen.
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30. In Nederland volgt een minderjarige de woonplaats van hem die
het gezag over hem uitoefent. Oefenen beide ouders tezamen het
gezag over hun minderjarig kind uit, dan volgt dit de woonplaats van
zijn vader (art. I2.I BW.) (1).
In Duitsland woont het wettig kind bij zijn ouders; indien de ouders
niet dezelfde woonplaats hebben, woont de minderjarige in bij degene
van de ouders die hem vertegenwoordigt in de zaken die hem aanbelangen. Het natuurlijk kind woont bij zijn moeder, het wettig kind bij zijn
vader en het aangenomen kind bij de adoptant (art. I I B. G.B.).
In Frankrijk heeft de vrouw steeds dezelfde woonplaats als haar man.
De niet-ontvoogde minderjarige woont dan ook bij zijn ouders of zijn
voogd.

§ 3· Huwelijk van de minderjarige. Toestemming van de ouders
A. WETGEVING EN RECHTSVERGELIJKING

31. Twee artikels van ons burgerlijk wetboek beheersen deze materie.
Het ene werd gewijzigd, het andere ingevoerd door de wet op de
jeugdbescherming. Artikel 148, gewijzigd door artikel 13, lid I van de
wet van 8 april 1965, luidt : ,De zoon en de dochter die de volle leeftijd van eenentwintig jaren niet hebben bereikt, mogen geen huwelijk
aangaan zoridei toesfemming van huri ouaers. Zijnclezenhet nieteens,
dan wordt het geschil door een van hen bij verzoekschrift voor de
jeugdrechtbank gebracht" (2).
Artikel 13, lid 2 van de wet op dejeugdbescherming voerde een nieuw
artikel 16obis in het burgerlijk wetboek in: ,Wanneer ... de toestemming tot het huwelijk van een minderjarig kind wordt geweigerd, kan
de jeugdrechtbank op vordering van de procureur des Konings,
(I) Practisch dus dezelfde oplossing als bij ons, alhoewel in Nederland het .,gezag" als
criterium geldt, bij ons het .,wettelijk beheer".
(2) Artikel I48 B.W. was voordien reeds een paar maal gewijzigd. Volgens het oorspronkelijk artikel I48 B.W. konden de zoon die de leeftijd van 25 jaar en de dochter die de leeftijd
van 2 I jaar niet hadden bereikt, niet huwen zonder toestemming van de vader en de moeder;
in geval van onenigheid was de wil van de vader doorslaggevend. Door artikel 1 van de wet
van 30 april 1896 werd de matrimoniale meerderjarigheid oak voor de zoon herleid tot
21 jaar. De belangrijkste wijziging werd ongetwijfeld ingevoerd door de wet van r 4 juli 1953:
zij schafte het overwicht van de vader in geval van onenigheid af; waren de ouders het niet
eens, dan kon een van hen het geschil voorleggen aan de rechtbank van eerste aanleg, die
uitspraak moest doen met inachtneming van het belang van het kind. De wet op de jeugdbescherming bracht hier, wat de grand betreft, niets nieuws : de jeugdrechtbank wordt
bevoegd in plaats van de rechtbank van eerste aanleg; in de wettekst wordt niet meer vermeld dat de rechtbank uitspraak moet doen met inachtneming van het belang van het kind ;
deze woorden werden overbodig geacht, gezien de jeugdrechtbank steeds het belang van het
kind vooropstelt (Vgl. KEBERS, A., o.c., Ann. dr. 1966, biz. 90; - Jrb. Brugge, 9 november
1967, D.M.J., I- 43). Merkwaardig is dat, sedert 1953, op gebied van huwelijkstoestemrning,
vader en moeder op volkomen gelijke voet staan, in afwijking van de regeling van het
ouderlijk gezag sensu stricto.
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het kind toestemming verlenen om een huwelijk aan te gaan, als zij de
weigering een misbruik acht te zijn" (I). Deze bepaling geldt zowel
voor de ouders als voor de overlevende ouder, de grootouders, de
familieraad of de voogd die de vereiste huwelijkstoestemming weigeren.
De draagwijdte van artikel I 6obis wordt duidelijk onderlijnd door
Vieujean : ,Autre chose est que le juge departage les parents, habilitant
le plus sage a consentir seul, autre chose qu'illes prive taus deux de
leur commune prerogative en substituant sa volonte a la leur" (2).
Artikel I 6o his brengt een fundamentele vernieuwing en verlaat het
traditionele standpunt dat de ouders een volstrekt discretionair
toestemmingsrecht hebben, waarover geen toezicht, zelfs in geval van
rechtsmisbruik, kan geduld worden. Het is een stap te meer in de
richting van de gerechtelijke controle van de ouderlijke macht : de
jeugdrechtbank kan zich, op vordering van het openbaar ministerie,
in de plaats stellen van de ouders.
32. De Franse wetgeving voorziet geen tussenkomst van de rechter in
geval van toestemmingsweigering. De toestemming van de ouders is
absoluut noodzakelijk, doch in geval van onenigheid volstaat de toestemming van een der ouders. Artikel I48 C. civ. fr., gewijzigd door
een wet van I7 juli I927 luidt immers : ,Les mineurs ne peuvent
contracter mariage sans le consentement de leurs pere et mere; en
cas de dissentiment entre le pere et la mere, ce partage emporte
consentement".
In Nederland mag een minderjarig kind geen huwelijk aangaan zonder
toestemming van de ouders die tot hem in familierechtelijke betrekking
staan (art. 35, I 0 B.W.). Een minderjarige die onder voogdij staat,
heeft bovendien de toestemming van zijn voogd en van zijn toeziende
voogd nodig (art. 35, 3° B.W.). Voor zover de vereiste toestemming
niet wordt verkregen, kan zij op verzoek van de minderjarige door die
van de kantonrechter worden vervangen (art. 36, I 0 B.W.). Zodanige
(I) De nieuwe wettekst lag in de lijn van een zuiver pretoriaanse rechtspraak, in strijd met
de gevestigde rechtsleer. Een vonnis van de rechtbank van Charleroi van 19 februari I931
(Pas., I931, III, 186) en een van de rechtbank van Bergen van 7 februari I962 (]. T., 1962,
585) verklaarden de vordering van het openbaar rninisterie op basis van artikel 3, 2° van de
wet van I 5 mei I 9 I 2 ontvankelijk doch ongegrond ; een vonnis van de rechtbank van Brugge
van I7 februari I96o(R. W.,I959-I960, I32I)verkJaardedevorderingvanhetopenbaarrninisterie opbasisvanartikel46, lid 2, van de wet van 20 april I8Io ontvankelijk doch ongegrond;
een vonnis van de rechtbank van Brussel van 4 april 1952 (R. W., 1952-I953, 766, J. T.,
1953, 24I met noot MAHILLON) tenslotte verklaart de vordering van het openbaar rninisterie,
op dezelfde basis ingeleid, ontvankelijk en gegrond en verleent de rninderjarige ondanks
de weigering van beide ouders toelating om een huwelijk aan te gaan. RENARD, C., en
VIEUJEAN, E., Examen de jurisprudence I956-I96o, R.C,J.B., I96I, biz. 477, nr. 11,
DELVA, W., en BAERT, G., Overzicht van rechtspraak, 1960-1963, T.P.R., 1964, 250,
sloten zich bij deze progressieve rechtspraak aan.
(2) VIEUJEAN, E., o.c., R.C.J.B., I970, biz. 4I8 in fine.
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vervanging is echter niet geoorloofd indien een ouder, die het gezag
over zijn wettig kind uitoefent, zijn toestemming weigert (art. 36, 2°
B. W. ). De toestemming van beide ouders is dus steeds vereist (indien
zij beiden het gezag over het kind uitoefenen). Waar in Frankrijk
de onenigheid der ouders gelijkstond met toestemming, staat ze in
Nederland gelijk met weigering.
In Duitsland heeft de minderjarige om te kunnen huwen de toestemming nodig van zijn wettelijke vertegenwoordiger (art. 3, I van het
Ehegesetz van 20 februari 1946). lndien iemand anders, alleen of samen
met de wettelijke vertegenwoordiger, belast is met de zorg over de
persoon van het kind, is ook diens toestemming vereist (art. 3, II).
lndien de toestemming zonder geldige reden wordt geweigerd, kan de
voogdijrechter ze verlenen op verzoek van de minderjarige (art. 3, Ill).
B. RECHTSLEER EN RECHTSPRAAK

Rechtsleer en rechtspraak hebben zich met het gewijzigde artikel
148 B.W. en het nieuwe artikel r6o bis vooral ingelaten.
1.

ONENIGHEID VAN DE OUDERS (artikel I48)

33· De rechtspraak in verband met artikel 148 beperkt zich tot zes
gepubliceerde vonnissen (r), die de betwisting tussen de ouders beslechten met inachtneming van het belang van het kind. Twee van die
vonnissen (2) zoeken nochtans ten onrechte naar enig ,misbruik" in
hoofde van de weigerende ouder : zij schijnen het domein van artikel
148 met dit van artikel r6o bis te verwarren. Twee vonnissen (3)
behandelen tevens een probleem van bevoegdheid ratione loci.
Luidens artikel 44 van de wet van 8 april 1965 wordt de territoriale
bevoegdheid van de jeugdrechtbanken bepaald door de verblijfplaats
van de ouders, voogden of degenen die de minderjarigen onder hun
bewaring hebben.
Volgens de jeugdrechtbank te Dinant betekent dit dat de jeugdrechtbank van het arrondissement, waar de ouder verblijft aan wie het
bewaarrecht over het kind werd toevertrouwd, bevoegd is; dat het kind
gevlucht is en elders woont verandert daar niets aan. Vol gens de jeugdrechtbank te Gent daarentegen is de bevoegde jeugdrechtbank deze
van de plaats waar de bewaring in feite plaatsvindt : zijn de ouders uit
(I) Jrb. Brugge, 9 november I967, D.M.]., I - 43; - Jrb. Antwerpen, I9 december I967,
D.M.]., I- 56;- Jrb. Dinant, 3ojanuari I968, D.M.]., I- 64;- Jrb. Brussel, 12juni I968,
Rev. prat. not., I968, 386, met noot LAINE; - Jrb. Brussel, 27 november I969, D.M.]., I I6o en Jrb. Gent, 22 januari I97I, D.M.]., I - 202.
(2) Jrb. Brussel, 12juni I968 enJrb. Gent, 22januari I97I, gecit.
(3) Jrb. Dinant, 30 januari I968 en Jrb. Gent, 22 januari I97I, gecit.
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de echt gescheiden en werd noch tijdens noch na de echtscheidingsprocedure over de bewaring van het minderjarig kind beslist, dan is de
jeugdrechtbank van het arrondissement van de verblijfplaats van de
moeder bevoegd, als het kind bij haar vertoeft (r).
2.

ABUSIEVE WEIGERING VAN HUWELI]KSTOESTEMMING (artikel I6obis)

De vraag die rechtspraak en rechtsleer zich bij de ontleding van artikel
r6o bis hebben gesteld, is : wanneer is de weigering van huwelijkstoestemming een misbruik ?
34· Rechtspraak. De navolgende bespreking kan beperkt blijven tot
de ontleding van de arresten van de drie hoven van beroep (2).
Volgens een arrest van 28 oktober I97I van het hofvan beroep te Brussel client als misbruik aangemerkt te worden de omstandigheid ,dat de
ouders enkel uit wrok of zelfzucht handelen, met het doel hun dochter
te tergen zonder haar belang en geluk in ogenschouw te nemen".
Het hof stelt voorts ,dat de rechter de ouderlijke macht inzake toestemming tot het huwelijk niet tot zich mag trekken wanneer de ouders
geen misbruik ervan gemaakt hebben, al zouden zij zich nopens de
belangen van hun kind vergist hebben". Gelijkaardige definities van het
begrip ,misbruik" vinden we terug in vroegere arresten van het
Brusselse hof van 9 februari 1967 (3) en 2 maart 1967 (4). Het eerste
beschouwt niet als misbruik de toestemmingsweigering van de ouders
omdat het voorgenomen huwelijk ,a leurs yeux" niet voldoende
waarborgen van stabiliteit biedt. Het tweede acht de baatzuchtige
berekening bewezen door argumenten van de ouders ,fondes sur le

(I) Deze oplossing is echter in strijd met artikel I08 B.W.
(2) Brussel (jk), 9 februari 1967, D.M.J., I - 2; Pas., 1967, II, 2I9; J. T., 1967, 537; Brussel
(jk), 2 maart I967, D.M.]., I- 26;- Brussel (jk), 8 februari I968, D.M.J., I- 77 ; -Brussel
(jk), I juli I97I, D.M.J., I- 218 en Brussel (jk) 28 oktober 1971, D.M.J., I -221;- Gent (jk)
6 september 1968, D.M.J., I- 96, R. W., 1968-1969, 226;- Luik (jk.), 6 december 1967,
D.M.J., I - 47; Luik (jk.) 20 maart 1968, D.M.J., I - 75, en Luik (jk.), 24 juni 197I, D.M.J
I - 222. Onder de jeugdrechtbanken achtten de toestemmingsweigering geen misbruik:
Jrb. Gent, 22 juni I967, D.M.J., I- 14;- Jrb. Luik, I6 oktober I967, D.M.J., I- 35;Jrb. Antwerpen, I9 december I967, D.M.J., I - 68; - Jrb. Dendermonde, I8 juni I968,
D.M.J., I - 93·; - Jrb. Tongeren, I3 maart I969, D.M.J., I - I I9; - achtten de toestemmingsweigering een misbruik: Jrb. Brussel, 29 april I968, D.M.J., I - 82; - Jrb. Brussel,
19 augustus I968, D.M.]., I- 99;- Jrb. Neufchateau, 8 oktober I969, D.M.J., I- ISO;Jrb. Tongeren, I I februari I97I, D.M.J., I - 203.
(3) Dit arrest omschrijft het misbruik als de weigering ,pour brimer leur enfant ou par calcui interesse"; - vgl. MATTHIJS, J., o.c., T.P.R., 1965, biz. 335, nr. 28, en DELVA, W., en
BAERT, G., o.c., T.P.R., I964, biz. 250, nr. 24.
(4) Dit arrest stelt dat de ouders terecht onderstrepen dat hun gezag moet geeerbiedigd
worden maar dat zij uit het oog verliezen dat dit gezag moet uitgeoefend worden in het
belang van het kind en niet ,dans !'intention de le brimer par pure vexation ou par calcul
interesse" - vgl. KEBERS, A., o.c., Ann. dr., I966, biz. 92.
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refus de remettre une partie des salaires et sur le refus de restituer des
objets pretendument derobes".
Een aparte plaats neemt tenslotte een arrest van 8 februari 1968 in :
het beschouwt de weigering van ouders, getuigen van Jehova, om toe
te stemmen in het huwelijk van hun zoon met een meisje, niet getuige
van J ehova, en dit Iouter uit godsdienstige overtuiging, als misbruik ( 1 ).
Dit arrest lijkt ons in strijd met de andere arresten van het hof van
beroep te Brussel die wrok of baatzucht in hoofde van de ouders vereisen en het begrip misbruik strikt interpreteren.
Het hof van beroep te Luik houdt er eenzelfde gedachtengang op na
als het hof van Brussel. Een arrest van 24 juni 1971 beslist : ,meme si
l' inti me devait se tramper dans ses appreciations par un exces de
pessirnisme ... le devoir du juge est de respecter une aussi importante
prerogative de la puissance paternelle honorablement exercee".
Datzelfde hof beschouwt niet als misbruik de toestemmingsweigering
,uniquement dans le but de veiller a l'interet de leur enfant (2) of ,par
le seul souci de promouvoir son interet" (3).
Het hof van beroep te Gent geeft aan het woord ,misbruik" in artikel
160 bis een ruimere interpretatie. Een arrest van 6 september 1968 (4),
verklaart de toestemmingsweigering ,niet gerechtvaardigd" en oordeelt ,dat het belang van de dochter en het kind dat zij in haar ~;JCQoot
draagt de toestemming voor het aangaan van het huwelijk wettigt" (5).
35. Rechtsleer. De meeste auteurs geven aan het begrip misbruik, zoals
de hoven van beroep te Brussel en te Luik, een strikte interpretatie.
Zij zijn van mening dat de rechtbank zich slechts aan de ouders mag
substitueren zo dezen hun kind de huwelijkstoestemming enkel en
aileen weigeren ,om het te tergen of uit baatzucht" (6). De rechter mag
(I) Het vennis a quo van de jeugdrechtbank te Antwerpen van I 9 december I 967 zag daarin
geen misbruik. Het hof van Beroep te Brussel wou waarschijnlijk de godsdienstvrijheid
vrijwaren.
(2) Arrest van 6 december I967, gecit.
(3) Arrest van 20 maart I968, gecit.
(4) Dit arrest hervormt een vonnis van de jeugdrechtbank te Dendermonde van I8 juni
I968.
(5) De overlevende moeder had voor haar weigering nochtans sterke argumenten : het
grate verschil in leeftijd tussen de pochter en haar verloofde, de omstandigheid dat deze uit
de echt was gescheiden, dat haar dochter zonder verwittiging de ouderlijke woonst had verlaten om bij haar verloofde te gaan inwonen ... Voorts mag het verwekken van nieuw !even
buiten het huwelijk om niet zonder meer volstaan om de huwelijkstoestemming van de
rechtbank af te dwingen (cf. RENARD, C., en VIEUJEAN, E., o.c., R.C.].B., I96I, biz. 477,
nr. II; DELVA, W., en BAERT, G., o.c., T.P.R., I964, blz. 250, nr. 24enKEBERS, A., o.c.,Ann.
dr .. , I966, biz. 92.
(6) MATTHIJS, J., o.c., T.P.R., I965, biz. 335, nr. 28 vgl. DELVA, W. en BAERT, G., o.c.,
T.P.R., I964, biz. 250, nr. 24 en KEBERS, A., Ann. dr., I966, biz. 92.

in geen geval zijn opvatting over het belang van het kind in de plaats
stellen van deze van de ouders (1). Een vergissing bij de appreciatie van
dit belang is daarom nag geen misbruik (2). F. Ruelle (3) gewaagt van
een ,veritable droit a l'erreur dans le chef des parents ... Il ne peut
done s'agir, pour le magistrat, de verifier si la decision des parents est,
ases propres yeux, conforme a !'interet bien compris de !'enfant, mais
plutot si, aux yeux des parents eux-memes, leur decision est conforme
a cet interet... En definitive, c' est la sincerite des motifs allegues
par les parents, pourvu evidemment que ceux-ci soient relatifs a
!'interet des enfants, qui fera !'objet du controle."
F. Poelman weerlegt de beperkte interpretatie in rechtsleer en rechtspraak als volgt : ,Decider de la sorte, c' est a notre avis, restreindre
trap considerablement le droit d'appreciation des juges, puisque c'est
le reduire ajuger les intentions des parents - et c' est en meme temps
risquer de prendre pour norme des criteres en fait inapplicables parce
que fondes sur une recherche necessairement subjective de ces intentions. Pour nous, un refus objectivement abusif, meme s'il ne l'etait pas
dans la pensee des parents, justifierait a coup sur !'intervention
judiciaire" (4).
36. Kritiek. De interpretatie van F. Poelman, alhoewel strijdig met de
gevestigde rechtsleer en rechtspraak, moet de voorkeur krijgen.
De wet van 8 april 1965 heeft de uitoefening van de ouderlijke macht
definitief onder de controle van de rechtbanken gebracht. Bij de uitoefening van deze controle moet het belang van het kind centraal
staan. Er is geen reden om van deze regel af te wijken in het geval van
artikel I 6o bis, ook al zijn de ouders best geplaatst om uit te maken of
het voor hun kind al of niet voordelig is in het huwelijk te treden.
Een toestemmingsweigering, die naar het oordeel van de ouders het
belang van het kind client, kan, naar het oordeel van de rechter, strijdig
zijn met het belang van het kind. Het objectieve oordeel van de

(I) DELNOY-MARGREVE, Cl. o.c., R.C.].B., I969, biz. 358 en voetnoten 65 en 66.
(2) VIEUJEAN schrijft: ,Le mariage ne peut etre autorise par le juge si le ministere public
ne demontre pas que !'interet du mineur- bien ou mal compris, il n'importe- est etranger
aux mobiles des parents, et ceux-ci, en principe, n'ont pas a etablir qu'ils se soucient du
bonheur de leur enfant ni, a fortiori, qu'ils en ont une conception judicieuse", Examen de
jurisprudence (rg6s-rg6g): Personnes, R.C.].B., I970, biz. 4I9; contra : Jrb. Tongeren,
I I februari I 97I, gecit.
(3) noot onder Brussel, 9 februari I967, ]. T., I967, biz. 538, derde kolom.
(4) PoELMAN, F., Le role du ministere public dans les matieres civiles concernant les mineurs,
Ann. droit, I97I, biz. 61. Dit standpunt werd vroeger reeds verdedigd door P. VAN DEN
BossCHE, De toestemming van de ouders tot het huwelijk van hun minderjarige kinderen, T. P.R.,
I968, biz. 2I7-2I8.
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rechter (I) moet de doorslag geven, de goede bedoelingen van de ouders
ten spijt. We geven toe dat, voor deze opvatting van artikel I6o bis,
het woord ,misbruik" niet zeer gelukkig is. Wij zouden de woorden
,als zij de weigering een misbruik acht te zijn" van paragraaf I in fine
dan oak graag vervangen door ,als die weigering strijdig is met het
belang van het kind".
Tenslotte lijkt het ons wenselijk de jeugdrechtbank niet aileen te laten
optreden op vordering van het openbaar ministerie, maar oak op verzoek van de minderjarige zelf (2).
3. SLUITEN VAN EEN HUWELI]KSCONTRACT

37· De wet van 8 april I965 heeft geen regeling voor het probleem van
de bijstand die een minderjarige nodig heeft voor het afsluiten van een
huwelijkscontract.
Artikel I398 B.W. luidt : ,De minderjarige die bekwaam is om een
huwelijk aan te gaan, is bekwaam om toe te stemmen in aile overeenkomsten die het huwelijkscontract kan bevatten; en de daarin door
hem gemaakte overeenkomsten en schenkingen zijn geldig, mits hij in
het contract is bijgestaan door de personen wier toestemming voor de
geldigheid van het huwelijk vereist is".
Wiens bijstand is nu nodig wanneer de jeugdrechtbank een minderjarige toelaat te huwen in geval van onenigheid van de ouders (art. 148
B.W.) of abusieve toestemmingsweigering van de ouders (art. 160 bis
B.W.) ? Rechtsleer en rechtspraak hebben gepoogd de leemte in de
wet aan te vullen.
38. In het geval van artikel 148 B.W. lijkt volgende oplossing verkieslijk : de bijstand van de ouder die toestemde in het huwelijk, en wiens
toestemming bekrachtigd werd door de toelating tot huwen verleend
door de jeugdrechtbank, zal volstaan (3). Aldus verklaarde de jeugdrechtbank te Brussel op 12 juni 1968 (4) een minderjarige bekwaam een
huwelijkscontract af te sluiten zonder de bijstand van zijn vader, na op
verzoek van de moeder het huwelijk waartegen de vader zich verzette
te hebben toegelaten. De bijstand van de vader is niet vereist vermits
zijn toestemming niet nodig was voor de geldigheid van het huwelijk.
(1) In een rechtsstaat moet het oordeel van de rechter a priori als objectief gelden.
(2) Bij wijze van uitzondering op de regel dat de minderjarige moet vertegenwoordigd
worden (vgl. artikel479 B. W. inzake ontvoogding). Vgl. BAERT, G., o.c., R. W, 1967-1968,
1629, nr. 73, en de Nederlandse en Duitse wet.
(3) Vgl. DELVA, W. en BAERT, G., o.c., T.P.R., 1964, blz. 250, nr. 26 en RENAULD, J..
Droit patrimonial de lafamille, Regimes matrimoniaux, Larcier, 1971, nr. 417.
(4) Rev. prat. not., 1968, biz. 386, met noot LAINE.

39· In het geval van artikel r6o bis, waar geen der ouders toestemming
tot het huwelijk verleende, dringt volgende oplossing zich op :
vermits het de jeugdrechtbank is die de toestemming tot het huwelijk
verleende, zal haar bijstand vereist zijn voor het afsluiten van het
huwelijkscontract (1). De jeugdrechtbank mag er zich echter niet toe
beperken te verklaren dat de toelating te huwen, bij vonnis verleend,
het recht ,impliceert" zonder bijstand van de ouders een huwelijksovereenkomst te sluiten (2). De machtiging te huwen geldt niet automatisch als bijstand (3). Het adagium ,Habilis ad nuptias, habilis ad
pacta nuptalia" mag niet letterlijk opgevat worden. De jeugdrechtbank
moet haar bijstand verlenen in de vorm van een uitdrukkelijke machtiging om een welbepaald huwelijkscontract af te sluiten (4). Om de bescherming van de minderjarige volledig te waarborgen lijkt het noodzakelijk dat de rechter in zijn vonnis de bewoordingen en voorwaarden
van het contract zou opnemen (5) of tenminste zou aanstippen dat het
gaat om het contract waarvan de tekst bij het verzoekschrift gevoegd
was (6).
40. Een laatste probleem stelt zich ten gevolge van het stilzwijgen van
de wet in deze materie : zowel het vonnis van de jeugdrechtbank te
Gent van 16 februari 1967 als dit van de jeugdrechtbank te Charleroi
van 20 juli 1968 werden geveld op een verzoekschrift uitgaande van
de minderjarige zelf; eigenlijk was dit verzoekschrift dus niet ontvankelijk (7). Maar hoe kan een minderjarige, door de jeugdrechtbank
gemachtigd te huwen ondanks de weigering van zijn beide ouders, dan
de nodige bijstand bekomen van die jeugdrechtbank om een huwelijkscontract af te sluiten? Normaal moet dit, naar analogie met artikel 160
bis geschieden op vordering van het openbaar ministerie, dat dan in
het bezit client gesteld van de tekst van het huwelijkscontract, om deze
(1) Vgl. RENAULD, J, I.e.,
(2) Aldus, ten onrechte, Jrb. Gent, 16 februari 1967, D.M.J., I - 4; R. W., 1967-1968.,
rooo; T. not., 1968, biz. 92 met noot THUYSBAERT en Jrb. Brussel, 29 april 1968, D.M.].,
I- 82.
(3) Contra: MATTH1JS, J., o.c., T.P.R., biz. 339, die verwijst naar DELVA, W., en BAERT, G.,
o.c., T.P.R., 1964, biz. 250, nr. 25; - maar zie de interpretatie van V1EUJEAN, E., o.c.,
R.C.].B., 1970, biz. 422-423.
(4) Jrb. Charleroi, 20 juli 1968, Rev. prat. not., 1968, 255; VIEUJEAN, E., o.c., R.C.].B.,
1970, biz. 421-424, nr. 17;- EECKHOUT, J., Le conseil defamille est-il aboli en Belgique ?,]. T
1966, biz. 48-49; RENAULD, J., Examen de jurisprudence 1964-67, Contrat de mariage et
regimes matrimoniaux, R.C.].B., 1969, biz. 54, nr. 2. Deze auteur preciseert: .,Cette autorisation vaudra assistance, si I' on admet que le mot assistance peut etre compris en un sens
large, n'impliquant point Ia presence physique a l'acte".
(5) Vgl. RENAULD, J., I.e.
(6) Vgl. het geval beslecht door de jeugdrechtbank te Charleroi op 20 juli 1968.
(7) Zie VIEUJEAN, E., R.C.].B., 1970, biz. 424.
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bij zijn dagvaarding te voegen. T enzij de wet, zoals reeds voorgesteld
voor artikel 160 his, de minderjarige zou toelaten zelf een verzoekschrift in te dienen.
In alle geval vertoont de wet, terzake bijstand bij het afsluiten van een
huwelijkscontract, een leemte (1) waaraan dringend moet verholpen
worden.

§ 4· Echtscheiding en scheiding van tafel en bed der ouders
De wet op de jeugdbescherming heeft in dit domein talrijke wijzigingen aangebracht om de gerechtelijke bescherming van de echtscheidingskinderen zo goed mogelijk te verzekeren (2)
A. ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN

1. VERZOEKSCHRIFT (artikel 236 B.W. -

I2S4 GWB)

41. Sedert de wet op de jeugdbescherming moet het verzoekschrift de
vermelding bevatten van de identiteit van de gemeenschappelijke
kinderen van de echtgenoten alsook van hun aangenomen kinderen,
voor zover die minderjarig en niet ontvoogd zijn.
Deze bepaling heeft tot doel het gerechtelijk toezicht over de kinderen
mogelijk te maken (3).
-gevar
neiim!lijke verstanahouoing tussen de echtgenoten of
bedrog kan het parket de nietigheid van het echtscheidingsgeding

1n

vari

(I) Hiervan maakt een vonnis van de jeugdrechtbank te Antwerpen gebruik om a! deze
problemen uit de weg te gaan door zich onbevoegd te verklaren ratione materiae (Jrb.
Anwerpen, I9 december I967, D.M.]., I- s6).
(2) Aldus werden gewijzigd :
a. inzake echtscheiding op grand van bepaalde feiten:
artikel 236 B.W. door artikel I4, I 0 van de wet van 8 april 196S; - artikel 239 B.W.
door artikel I4, 2°; -· artikel 264 B.W. door artikel I4, 3°; - artikel 267 B.W. door
artikel 14, 4° ;-artikel 268 B.W. door artikel I4, S0 ; - artikel 302 B.W. door artikel r6.
b. inzake echtscheiding door onderlinge toestemming:
artikel28o, 1° B.W. doorartikel rs, I 0 ; -artikel 283,2° B.W. doorartikel IS, 2°;artikel 284 B.W. door artikel rs, 3°.
c. inzake scheiding van tafel en bed :
artikel 307 B.W. door artikel I7, I 0 ; - artikel 3ubis door artikel 17, 2°, -Met de
invoering van het Gerechtelijk wetboek door de wet van IO oktober I967 werden de
meeste van deze artikels vervangen: artikel236 B.W. door artikel I 2S4 Ger. W.;- artikel
239B.W.doorartikel 12S8 Ger. W.;-artikel264B.W.doorartikel I27SinfineGer. W;
- artikel267 B.W. door artikel I279 Ger. W.;- artikel 268 B.W. door artikel 1280
Ger. W.;- artikel 280, I 0 door artikel 1288, I 0 Ger. W.;- artikel 283, 2° B.W. door
artikel I29I, 2° Ger. W.;- artikel284 B.W. door artikel 1292, lid 2 Ger. W.;- artikel
307 B. W. door artikel I3o6 Ger. W; - Tenslotte werden de artikels 1288, I29I en
I292 van het Gerechtelijk wetboek gewijzigd door de artikels 2, sen 6 van de wet van
I juli 1972 betreffende de rechtspleging inzake echtscheiding door onderlinge toestemming en scheiding van tafel en bed en haar gevolgen.
(3) Zie MATTHIJS, J., o.c., T.P.R., I96S, biz. 3S2, nr. 4S en KEBERs, A., o.c., Ann, dr. 1966
biz. 9S. nr. 14.

vorderen; een gewoon verzuim kan steeds in de loop van het geding
worden hersteld bij besluitschrift (1).
2. VERZOENINGSPOGING (artikel 239 B.W. -

1258 GWB)

42. ,Slaagt de rechter er niet in een verzoening tussen de echtgenoten
te bewerken, dan maakt hij in voorkomend geval in het proces-verbaal
van niet verzoening melding van de overeenstemming van de partijen
omtrent de voorlopige maatregelen met betrekking tot de persoon, het
onderhoud en de goederen van de minderjarige kinderen. Indien hij
zulks geraden acht, bekrachtigt hij de overeenstemming" (art. 1258
G.W.B.) (2). Over de draagwijdte van zulke overeenkomst kan nu nog
moeilijk twijfel bestaan. Zij verschaft aan de gedingvoerende partijen
een titel met betrekking tot de uitoefening van het hoederecht, indien
ze door de rechter bekrachtigd wordt; zo de rechter er aileen melding
van maakt, dan blijft ze een gewoon erepact (3).
De procureur des Konings zal steeds een kort geding kunnen inleiden
indien de overeenkomst naar zijn oordeel, en op grond van de door hem
ingewonnen inlichtingen, tegen de belangen van de kinderen indruist;
ook de beide echtgenoten kunnen in kort geding de wijziging van de
overeenkomst vragen.
3. OVERSCHRI]VING VAN HET VONNIS (artikel 264 B.W. -

1275 Ger. W.)

43· De wet van 8 april 1965 heeft artikel264 B.W. als volgt aangevuld:
, ,De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft na de overschrijving
onverwijld daarvan kennis aan de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg die op de vordering heeft beslist'' (huidig artikel
1275 infine Ger. W.).
Deze regeling werd getroffen om het bevoegd parket in de gelegenheid
te stellen eventueel hoedemaatregelen van de jeugdrechtbank na de
echtscheiding uit te lokken (4).

(1) Zie MATTHIJS, J., en KEBERs, A., l.c.
(2) De wet op de jeugdbescherming had de rechter in staat gesteld dergelijke overeenkomst
, vast te stellen", als hij ze ,gepast oordeelde" en , bekrachtigde" (het afgeschafte artikel
239 B.W.). Artikel 1258 Ger. W. voorziet twee mogelijkheden: de rechter kan ,melding
maken" van de overeenkomst of ze ,bekrachtigen". Artikel 239 B. W. liet de rechter alleen
toe ze vast te stellen of niet vast te stellen.
(3) Vgl. VrEUJEAN, E., o.c., R.C.].B., 1970, biz. 6o6-6o7; - MATTHIJS, J., o.c., T.P.R.,
1965, biz. 353-354, nr. 46;- Rb. Brugge (kort. ged.) 23 januari 1969, R. W., 1968-1969,
1472;- Contra, ten tijde van de toepassing van artikel 239 B.W., voor een ,vastgestelde"
overeenkomst : KEBERS, A., o.c., Ann. dr., 1966, biz. 99, nr. 21.
(4) ZrE MATTHIJS, J., o.c., T.P.R., 1965, blz. 354-355, nr. 47·
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4. VOORLOPIGE MAATREGELEN

44· Wetgeving. Zoals voorheen neemt de voorzitter, rechtsprekend
in kart geding, in iedere stand van het geding, kennis van de voorlopige
maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen
(art. 268 B.W. - 1280 Ger. W.). Nieuw zijn echter de drie volgende
leden van dit artikel :
,De procureur des Konings kan, door bemiddeling van een afgevaardigde bij de jeugdbescherming, alle dienstige inlichtingen betreffende
de zedelijke en stoffelijke toestand van de kinderen inwinnen. De voorzitter kan de procureur des Konings verzoeken de in vorig lid bedoelde
informatie te verrichten.
Van de informatie wordt in alle gevallen aan partijen kennis gegeven."
Deze bepalingen liggen volledig in de geest van de wet op de jeugdbescherming en behoeven geen commentaar.
Grondiger werd artikel 267 B.W. (1279 Ger. W.) door de wet van
8 april 1965 gewijzigd. Voortaan blijft het voorlopig bestuur over de
persoon en de goederen van de kinderen bij beide ouders zoals bepaald
is in de artikelen 373 en 389 B.W., tenzij de partijen een andere regeling hebben getroffen in een overeenkomst die behoorlijk werd
bekrachtigd zoals in artikel 1258 Ger. W. is bepaald, een en ander
onder voorbehoud van de beslissingen die in het belang van de kinderen door de voorzitter, rechtsprekend in kart geding, op verzoek hetzij
van de partijen of van een ervan, hetzij van de procureur des Konings
mochten worden gewezen (1).
45. Rechtsleer en rechtspraak. Drie vragen werden in rechtsleer en
rechtspraak in verband met het systeem van voorlopige maatregelen
na de wet van 8 april 1965 gesteld.
1°) Wie neemt de voorlopige maatregelen ?
De voorzitter, rechtsprekend in kort geding, is, op grand van de tekst
van de artikels 1279 en 1280 Ger. W., voortaan bij uitsluiting van de
burgerlijke rechtbank bevoegd omvoorlopige maatregelen te nemen(2).
( 1) Tevoren bleef het voorlopig bestuur bij de man, eiser of verweerder in het geding, tenzij
de rechtbank of het Hof van beroep, op verzoek van de moeder, van de familie of van de
procureur des Konings, in het belang van de kinderen, in andere zin beschikte. De nieuwe
reglementering van de uitoefening van de ouderlijke macht en de nieuwe bepaling van artikel
239 B.W. (1258 Ger. W.) maakten de wijziging van artikel 267 B.W. (1279 Ger. W.) noodzakelijk. Opmerkelijk is dat dit artikel niet Ianger een vordering aan de familie(raad)
toekent.
(2) Vgl. KEBERS, A., o.c., Ann. dr. 1966, blz. 100, nota 38;- DELNOY-MARGREVE, Cl., o.c.,
R.C.J.B., 1969, blz. 362, nr. 12;- Gent 29 januari 1968, R. W., 1967-1968, 1319 (motieven);- Contra: VIEUJEAN, E., o.c., R.C.J.B., 1970, blz. 648-651.

V66r het in voege treden van de wet van 8 april 1965 deelde de voorzitter deze bevoegdheid met de rechtbank (1).
Zelfs op het ogenblik dat zij de echtscheiding toestaat mag de burgerlijke rechtbank geen beslissing meer nemen in verband met de bewaring van de kinderen (2). Het bevelschrift van de voorzitter mag niet
gewijzigd worden door de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt,
ook niet wat het bezoekrecht betreft, dat een onderdeel van het recht
van bewaring is (3). Zulks brengt met zich dat de burgerlijke rechtbank
niet, voor het eerst, een bezoekrecht mag toestaan.
2°) W anneer kunnen voorlopige maatregelen genomen worden ?
46. ,,In iedere stand van het geding" luidens de wet, dus vanaf de
neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding tot aan de overschrijving van het vonnis of arrest dat echtscheiding toestaat in de
registers van de burgerlijke stand. Zal de voorzitter rechtsprekend in
kort geding bevoegd zijn om uitspraak te doen over het bestuur van de
gemeenschappelijke kinderen, wanneer, in geval van wederzijdse eis tot
echtscheiding, de echtscheiding werd uitgesproken en overgeschreven
op de haafdeis, maar de wedereis nag steeds hangende is ?
Rechtspraak en rechtsleer zijn verdeeld op dit punt (4). V66r het in
voege treden van de wet van 8 april 196 5 bleef in dit geval de voarzitter
bevaegd (5). Oak na de toepassing van de wet op de jeugdbescherming
kent deze thesis nog voorstanders (6).
De meeste beslissingen breken echter met deze stelling en beschauwen
de jeugdrechtbank als uitsluitend bevaegd. Zij steunen hierbij op de
beginwaorden van het nieuwe artikel 302 B.W. : ,Na de antbinding
van het huwelijk ... " (7).

(I) Zie Cass. 24 september 1965, Pas., I966, I, I I2.
(2) Vgl. artikel 302 B.W.
(3) Brussel, 29juni I97o,f.T., I970, biz. 5II; -Luik, I3januari I97I,f.T., I97I, biz. 2I9
en Luik, 8 december I971, f. T., I972, biz. I34·
(4) Zie VIEUJEAN, E., o.c., R.C.f.B., I970, biz. 595-598, nr. 57·
(5) Cass. 30 april I964, R. W., I964-I965, 299;- Cass., I april I965, Pas., I965, I, 825;
R. W., I965-I966, 543; Cass., 24 september I965, Pas., I966, I, II2; R. W., I965-I966,I435
(6) Brussel, 29 juni I967, f.T., I967, biz. 609;- Rb. Luik (kort ged.), 28 maart I968,
D.M.f., IV - 62; Pas., I968, III, 95; - Brussel, 27 mei I968, Pas., I968, II, 227; R. W.,
I968-I969, I465; -Rb. Luik, (kort ged.), 3 februari I970, D.M.f., IV- 83;- in de rechtsleer: DELNOY-MARGREVE, Cl., o.c., Ann. dr. Liege, 1967, biz. 2I2, nr. 26;- BAERT, G., o.c.,
R. W., I967-I968, I62o, nr. 40;- VIEUJEAN, E., o.c., R.C.].B., I970, biz. 597-598.
(7) Rb. Doornik (kort ged.), 27 janiari I967, D.M.]., IV - I2; Pas., I968, III, 90; - Rb.
Luik (kort ged.), 6 oktober 1967, fur. Liege, I967-I968, biz. I43;- Rb. Nijvel (kort ged.),
2 februari I968, Rec. Niv., I968, biz. 64, f. T., I969, biz. 443; - Rb. Brussel, (kort ged.),
2I juni I968, D.M.f., IV- 67;- Jrb. Brussel, 2I april I969, f. T., I969, biz. 443;- Burg.
Brussel, 2 mei I969, f. T., I969, biz. 624; -Rb. Mechelen, (kart ged.), 2I mei I970, R. W.,
I969-I970, 1837. In de rechtsleer: KEBERs, A., o.c., Ann. dr., I966, biz. 105, nr. 29.

De uitsluitende bevoegdheid van de jeugdrechtbank dringt zich ons
inziens op zowel gezien de geest als gezien de letter (art. 302 B.W.).
van de wet op de jeugdbescherming.
De rechter in kort geding blijft echter steeds, op grand van artikel
584 Ger. W., bevoegd om bij hoogdringendheid op te treden na uitspraak
van de echtscheiding (1).
Anderzijds belet niets de jeugdrechtbank zelf voorlopige maatregelen
te nemen in verband met de wijziging van het bewaringsrecht na
ontbinding van het huwelijk (2).

47· 3°) Moet het openbaar ministerie acmwezig zijn als de voorzitter
voorlopige maatregelen neemt in verband met de persoon, het levensonderhoud en de goederen van de niet ontvoogde minderjarige kinderen?
Zekere rechtspraak verwierp de verplichte aanwezigheid van het openbaar ministerie (3). Het hof van cassatie stelde deze rechtspraak echter
in het ongelijk: luidens artikel 8 van de wet op de jeugdbescherming
client het openbaar ministerie aanwezig te zijn en gehoord te worden;
artikel 8 gebruikt weliswaar het woord ,rechtbank", maar uit de artikelen 267 en 268 B.W. (nu artikelen 1279 en 1280 Ger. W.) blijkt dat
hiermee noodzakelijkerwijze de voorzitter wordt bedoeld (4).
5. GEVOLGEN VAN DE ECHTSCHEIDING TEN AANZIEN VAN DE KINDEREN

48. Wetgeving en vergelijkend recht. Door artikel 16 van de wet van
8 april 1965 werd artikel 302 B.W. als volgt vervangen : ,Na de antbinding van het huwelijk blijft het bestuur over de persoon en over de
goederen van de kinderen bij diegene aan wie het voorlopig werd toevertrouwd, hetzij bij een overeenkomst tussen partijen die behoorlijk
werd bekrachtigd zoals in artikel 239 (art. 1258 Ger. W.) is bepaald,
hetzij bij een beschikking van de voorzitter, rechtsprekend in kort
geding overeenkomstig artikel 268 (art. 1280 Ger. W.).
Bij gebreke van zodanige overeenkomst of zodanige beschikking komt
het bestuur toe aan de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft.
(r) Rb. Brussel, (kort ged.), 21 juni 1968 en Rb. Brussel, 2 mei 1969, gecit;- vgl. Rb. Luik,
(kort ged.), 13 april, 12 oktober en 13 december 1967, D.M.]., IV- 19, 53-56.
(2) BevelschriftJrb. Gent, 15 februari 1967, D.M.J., I- 3·
(3) Rb. Brussel (kort ged.), 8 september 1966, D.M.J., IV - 19; - Rb. Gent (kort ged.),
2 maart 1968, D.M.J. IV- 64; R. W., 1967-1968, 1872; - Rb. Brugge (kort ged.), 6 maart
1968, D.M.]., IV- 65; R. W., 1967-1968, r88r;--' Gent, 4 april 1968, Pas., 1968, II, 192.
(4) Arrest van 13 december 1968, D.M.]., IV - 72; Arr. Cass. 1969, blz. 376; - adde:
Brussel, 7 december 1966, D.M.J., IV- 8; -Gent, 29 januari 1968, D.M.J., IV- 6r;- vgl.
DELNOY-MARGREVE, CI., o.c., R.C.].B., 1969, biz. 362 - 364, nr. 12; - KEBERS, A., o.c.,
Ann. dr., 1966, blz. ror-102, nr. 24.
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De jeugdrechtbank kan echter in aile gevallen in het belang van de
kinderen anders beslissen, hetzij op verzoek van de partijen of van
een ervan, hetzij van de procureur des Konings".
Voordien werden de kinderen toevertrouwd aan de echtgenoot die de
echtscheiding verkregen had, tenzij de rechtbank van eerste aanleg, op
verzoek van de familieraad of van de procureur des Konings, in het
belang van de kinderen, een andere regeling beval.
Het toevertrouwen aan de onschuldige echtgenoot werd toen niet
beschouwd als straf voor de schuldige echtgenoot, maar steunde op
het vermoeden dat de onschuldige echtgenoot het meest geschikt was
om, in hun belang, over de kinderen te waken.
De wetgever was in 1965 van mening dat het behoud van de regeling
gedurende de echtscheidingsprocedure na afloop ervan het belang van
de kinderen beter zou dienen. Het vroegere criterium werd dan oak
naar het tweede plan verwezen.
49• In Frankrijk worden, eens de echtscheiding uitgesproken, de
kinderen toevertrouwd aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft
bekomen, tenzij de rechtbank, op verzoek van de familie of van het
openbaar ministerie, beveelt, in het grootste belang van de kinderen,
dat allen of enkelen onder hen zullen toevertrouwd worden aan de zorgen van de andere echtgenoot of van een derde (art. 302 C. civ. fr.,
zoals gewijzigd door de ordonnantie van 12 april 1945).
De Franse regeling vertoont dus grate gelijkenis met de Belgische v66r
de invoering van de wet op de jeugdbescherming.
In Nederland werd het echtscheidingsrecht herzien door de wet van
6 mei 1971 (1).
Bij het echtscheidingsvonnis of bij latere beschikking benoemt de rechter over ieder minderjarig kind der echtgenoten een van de ouders tot
voogd en benoemt hij tevens een toeziende voogd (art. 161.1 B.W.) (2).
De rechtbank kan op verzoek van de ouders of van een van hen de
krachtens het vorige artikel gegeven voorzieningen w~jzigen op grand
van nadien gewijzigde omstandigheden of omdat bij de vaststelling van

(I) Zodra het huwelijk ,.duurzaam ontwricht" is kan de echtscheiding worden uitgesproken
op vordering van een der echtgenoten of op hun gemeenschappelijk verzoek (artikel ISO

B.W.).
(2) De rechter kan op vordering onderscheidenlijk verzoek van beide ouders of een van hen
een regeling treffen inzake de omgang tussen het kind en de ouder die niet met het gezag .
over het kind is of zal worden belast. Bij ontbreken van een zodanige voorziening is het
echtscheidingsvonnis of in de latere beschikking, kan deze alsnog door de kinderrechter
worden getroffen (artikel I61.5 B.W.).
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die voorzieningen van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan
(art. 162 B.W.) (1).
Het schuldbegrip is uit de Nederlandse wetgeving verdwenen en wat
de bewaring van de kinderen betreft staan beide echtgenoten, eiser en
verweerder, op gelijke voet.
In Duitsland wordt het lot van de kinderen na echtscheiding geregeld
door§ 1671 van het B. G.B. (2).
Wanneer de echtscheiding is uitgesproken, beslist de voogdijrechtbank
aan welke der ouders de ouderlijke macht over het gemeenschappelijk
kindmoet toevertrouwd worden. Devoogdijrechtbankmag een gemeenschappelijk voorstel der ouders slechts afwijzen indien het belang van
het kind dit veteist (3).
lndien een der ouders aileen schuldig verklaard wordt en indien er
geen enkele ernstige reden is om hem de uitoefening van de ouderlijke
macht toe te vertrouwen, moet de voogdijrechtbank deze toekennen
aan de onschuldige echtgenoot (4) (§ 1671 B.G.B.).
De ouder die de zorg over de persoon van het kind niet verkrijgt,
behoudt het recht persoonlijke betrekkingen met het kind te onderhouden; de voogdijrechtbank kan deze betrekkingen in detail regelen;
zij kan deze betrekkingen tijdelijk of definitief verbieden, zo het belang
van het kind dit vergt (§ 1634 B. G.B.).
De voogdijrechtbank kan de door haar genomen maatregelen ten allen
tijde wijzigen in het belang van het kind(§ 1696 B. G.B.).
Het lot van de kinderen is in Duitsland het voorwerp van een aparte
procedure, volledig gescheiden van de echtscheidingsprocedure, en
gevoerd voor een bijzondere rechtbank, nl. de voogdijrechtbank.

so. Rechtsleer en rechtspraak. Luidens artikel 302 van het Belgische
burgerlijk wetboek behoort het bestuur over de persoon en over de
goederen van de kinderen na de ontbinding van het huwelijk door
(I) lndien het verzoek betrekking heeft op een voorziening inzake de omgang tussen het kind
en de ouder die niet met het gezag over het kind is belast, beslist de kinderrechter (artikel
I62

B.W.).

(2) lngevoerd door het Gleichberechtigungsgesetz van I juli I958 ter vervanging van de
§ § 74 en 75 Ehegesetz.
(3) lnclien binnen een termijn van 2 maand nadat het echtscheidingsvonnis gezag van
gewijsde heeft verkregen de ouders geen voorstellen hebben gedaan of indien de voogdijrechtbank hun voorstellen verwerpt, treft deze rechtbank de maatregelen die, het geheel van
de situatie in acht genomen, het best aan het belang van de kinderen beantwoorden.
(4) De ouderlijke macht mag in principe slechts toegekend worden aan een der ouders.
lndien het belang van het kind dit eist, kan de zorg over de persoon van het kind aan de ene
en de zorg over het vermogen van het kind aan de andere ouder worden toevertrouwd.
De voogdijrechtbank kan de zorg over de persoon en het vermogen van het kind toevertrouwen aan een voogd of curator indien deze maatregel noodzakelijk is om het moreel of lichamelijk belang of het vermogen van het kind te vrijwaren.

echtscheiding toe aan de ouder aangewezen bij overeenkomst tussen
partijen of bij beschikking van de voorzitter ofwel aan de ouder die de
echtscheiding verkregen heeft. De jeugdrechtbank kan echter in alle
gevallen in het belang van de kinderen anders beslissen. In verband
met dit artikel werden voornamelijk twee vragen door de rechtspraak
onderzocht.

51. De eerste kan als volgt geformuleerd: is de jeugdrechtbank bevoegd om een initiale beslissing te treffen over het toekennen van de
bewaring of het bezoekrecht zo de echtscheiding werd uitgesproken
zonder dat er schikkingen betreffende de persoon en de goederen van
de minderjarige kinderen werden getroffen ?
Het antwoord hierop moet bevestigend zijn.
Zekere jeugdrechters verklaarden zich ten onrechte onbevoegd, omdat
artikel 302, 3e lid B.W. de jeugdrechtbanken aileen zou toelaten
,anders te beslissen" (1).
De woorden ,anders te beslissen" laten echter niet toe te besluiten dat
de jeugdrechtbank slechts zou bevoegd zijn om te beslissen over wijzigingen en niet over het voor-het-eerst-treffen van maatregelen (2).
De jeugdrechtbank treft trouwens nooit een initiale beslissing vermits
de bewaring der kinderen wettelijk vaststaat zodra de echtgenoten
gescheiden zijn.
Hoogstens kan men uit de bewoordingen ,anders te beslissen" afleiden
dat de partij aan wie het bestuur over de kinderen toekomt, bijvoorbeeld op grand van artikel 302, lid 2 B. W., zich niet tot de jeugdrechtbank kan wenden, daar deze onbevoegd is een van rechtswege verworven wettelijke toestand te constateren of te bekrachtigen (3).
Omdat alle maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de
minderjarigen welke verschillen van de beslissing van echtscheiding
voortaan aan de jeugdrechtbank worden toevertrouwd, is deze bevoegd
om te oordelen over een bezoekrecht dat voor het eerst, na de echtscheiding, wordt gevorderd : door het vorderen van een bezoekrecht
wordt immers een wijziging van het hoederecht beoogd (4).
Tevens is het zo dat luidens artikel302, lid 3 B.W. de jeugdrechtbank
kan optreden ,in alle gevallen", en haar bevoegdheid ook bestaat in

(I) Jrb. Namen, I2 december I968, D.M.]., I- 69 en Jrb. Gent, 4 september I970, D.M.].,
I - 2oo.
(2) Rb. Gent, IO juni 1967, D.M.J., IV - 37; - Jrb. Gent, I I mei I967, D.M.]., I - IO
- Gent, 4 januari I968, D.M.]., IV - 58; - Jrb. Brussel, 20 april I972, D.M.]., I - 236.
(3) Jrb. Brussel, 27 november I969, D.M.]., I - 159·
(4) Gent, 4januari 1968, D.M.J., IV- 58; R. W., I967-I968, II29·

geval de echtscheiding werd toegestaan op wederzijdse grieven van de
echtgenoten (I).

52. De tweede vraag, te weten of de jeugdrechtbank bevoegd is om
uitspraak te doen over vorderingen tot onderhoudsgeld voor de kinderen na ontbinding van het huwelijk, is zeer omstreden. Enkele vonnissen beschouwen de jeugdrechtbank als in alle geval bevoegd, ten onrechte artikel303 B.W. met artikel302 B.W. verwarrend (2). De grote
meerderheid van de rechtspraak ontzegt dejeugdrechtbank echter deze
bevoegdheid (3).
Zij vindt steun in artikel 59 I, 7° van het gerechtelijk wetboek luidens
hetwelk de vrederechter kennis neemt van alle geschillen betreffende
uitkeringen tot onderhoud, uitgezonderd de geschillen op grond van
artikelen 340b, 762 en 763 B.W. en die in verband met een rechtsvordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed waarover
geen einduitspraak is geveld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest. Het levensonderhoud van de kinderen komt trouwens
slechts ter sprake in artikel303 B.W.; overeenkomstig artikel302 B.W.
is de jeugdrechtbank na de ontbinding van het huwelijk aileen bevoegd
inzake bestuur over de persoon en over de goederen van de kinderen,
in- tegenstelling tot-de -voorzittecdie, luidens artikel I2_8o Ger. W.
gedurende de echtscheidingsprocedure kennis neemt van de voorlopige
maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en de goederen; het levensonderhoud is dus geen onderdeel van
het bestuur van de goederen.
53· De jeugdrechtbank kan echter wel bevoegd zijn in geval van samenhang (4): een vordering tot uitkering van onderhoudsgeld voor een
kind kan zo nauw verbonden zijn met de vordering van het bewaringsrecht over dat kind dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te
berechten; de jeugdrechtbank, als afdeling van de rechtbank van eerste
aanleg, client dan verkozen hoven de vrederechter. Een paar vonnissen
(1) Jrb. Brussel, 2 oktober 1969, D.M.]., I- 140;- Jrb. Doornik, 26 november 1969, D.M.
]., I- 1S8;- Jrb. Brussel, 16 maart 1972, D.M.]., I- 23S·
(2) Jrb. Brussel, I I april 1967, D.M.]., I- 20;- Jrb. Brussel, 12 juni 1968, D.M.]., I- 86
en Rb. Dinant, 8 november 1967, D.M.]., IV- 47;- vgl. MATTH1JS, J., o.c., T.P.R., 196s,
biz. 361.
(3) Rb. Bergen, 12 januari 1967, D.M.], IV- 3S;- Jrb. Antwerpen, 9 maart 1967, D.M.J.,
I-s;- Jrb. Antwerpen, 2S mei 1967, D.M.J., I- I I en I- so (twee vonnissen);- Brussel
(jk.) 22 juni 1967, D.M.]., I - 23; - Rb Brussel, 29 september 1967, D.M.]., IV - 40; Jrb. Brugge, 2 november 1967, D.M.]., I - 41; - Jrb. Dinant, 23 januari 1968, D.M.J.,
I - 62;- Vred. Namen, 3 mei 1968, D.M.]., IV- 66;- Jrb. Kortrijk, 18 juni 1968, D.M.].,
I - 94·
(4) Zie artikels 30, s6s, 2° - S0 en s66 Ger. W.

verwerpen de bevoegdheid van de jeugdrechtbank zelfs in geval van
verknochtheid (I). De meeste vonnissen achten dejeugdrechter echter
terecht bevoegd om te beslissen over een neveneis of wedereis (2) die
samenhangt met een vordering waarvoor hij bevoegd is (3).
Inzake het levensonderhoud der kinderen is de toestand dus als volgt :
na de echtscheiding is, behoudens samenhang, aileen de vrederechter
bevoegd; gedurende de echtscheidingsprocedure is alleen de voorzitter
in kort geding bevoegd (art. 1280 Ger. W.); de burgerlijke rechtbank
is bevoegd om, op het ogenblik dat ze de echtscheiding toestaat, bijkomend uitspraak te doen over het levensonderhoud van de kinderen (4), omdat de overeenkomst tussen partijen of de beslissing van
de voorzitter daaromtrent niet meer geldt na ontbinding van het
huwelijk (s).
B. ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

1. WETGEVING

54· De wet op de jeugdbescherming bracht hieraan slechts Iichte
wijzigingen (6).
De wet van I juli I972 (7) wijzigde deze op haar beurt. Artikel I288,
I 0 Ger. W. wordt artikel 1288, 2° : ,de echtgenoten zijn ertoe gehouden bij geschrift hun overeenkomst vast te leggen omtrent het bestuur
over de persoon en over de goederen van de kinderen en het recht
van bezoek wat betreft de kinderen bedoeld in artikel I254. zowel
gedurende de proeftijd als na de echtscheiding". Deze bepaling is veel

(r) Twee vonnissen vanJrb. Antwerpen, 25 mei 1967 enJrb. Dinant 23januari 1968, gecit.;
- vgl. MATTH1JS, J., o.c., R. W., 1972-1973• ros, (g), en 124, voetnoot (sr).
{2) Zie artikei 563 Ger. W.
{3) Brussei (jk.), 22 juni 1967, motieven, gecit.; - Jrb. Nijvei, 13 december 1967, D.M.].,
I - 55; - Jrb. Luik, 6 mei 1968, D.M.]., I - 83; - Jrb. Brussei, r6 oktober 1969, D.M.].,
I- 145;- Jrb. Brussei, 28juni 1971, D.M.]., I- 217;- Arrond. Brussei, 18 oktober 1971,
D.M.]., IV- 97; ]. T., 1972, biz. 323; - vgl. V1EUJEAN, E., o.c., R.C.].B., 1970, biz. 646.
(4) Rb. Brussel, 29 december 1966, Pas., 1967, III. 64 en Rb. Brussei, 14januari 1967. ]. T.,
1967, biz. 260; - vgl. V1EUJEAN, E., l.c.
(5) Argument : artikei 302 B.W.; - Contra: Cass. 28 juni 1971, ]. T., 1971, biz. 133.
(6) Artikei 15 van de wet van 8 april 1965 bepaaide dat de voorafgaande overeenkomst
tussen de echtgenoten voortaan niet enkei de hoede van de wettige maar ook van de aangenomen kinderen moest omvatten (artikei 280, 1° B.W.- 1288, 1° Ger. W.; dat de echtgenoten aan de instrumenterende notarissen de akten van geboorte van hun wettige en geadopteerde kinderen moesten ter hand stellen {artikeis 283, 2° B.W.- 1291, 2° Ger.W) en dat
de oudste der notarissen binnen de vijftien dagen, bij gewone brief, aan de procureur des
Konings een eensiuidend verkiaard afschrift moest zenden van het proces-verbaai en de
erbij gevoegde stukken (artikei 284lid 2 B.W.- 1292Iid 2 Ger. W.).
{7) Deze wet schafte artikei 305 B.W., Iuidens hetwelk de eigendom van de helft van de
goederen van ieder van beide echtgenoten op de kinderen overging, af, herleidde het aantai
verschijningen van drie tot een en maakte een einde aan het optreden van de notarissen.

preciezer dan het vroegere artikel 1288, 1° Ger. W. dat alleen voorzag
dat de overeenkomst moest bepalen aan wie de kinderen werden
,toevertrouwd".
·
Daarenboven moet nu oak het bezoekrecht, bran van vele betwistingen
vooraf geregeld. Aldus wordt het bezoekrecht in Belgie voor het eerst
wettelijk erkend (1).
Tevens wordt een nieuw artikel 1288, 3° GerW. ingelast luidens hetwelk de bij drage van elk van beide echtgenoten in het onderhoud en de
opvoeding van de kinderen oak voorafbij overeenkomst client geregeld,
zodat ook hier dispuut voor de rechter vermeden wordt.
Het proces-verbaal van verschijning wordt door de griffier - in plaats
van door de oudste notaris - aan de procureur des Konings overgemaakt (art. 1292, lid 2 Ger. W.).
Deze laatste bepaling ,heeft tot doel aan de procureur des Konings de
gelegenheid te verschaffen na te gaan of de door de echtgenoten aangaande hun minderjarige kinderen getroffen schikkingen wel degelijk
met hun belangen stroken en metterdaad worden uitgevoerd" (2).
2.

RECHTSLEER EN RECHTSPRAAK

55· Wat het gerechtelijk toezicht betreft op de overeenkomsten tussen
ouders in een procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming vertoont de wet op de jeugdbescherming echter een grote leemte:
er is niets voorzien (3).
De rechtspraak neemt, sinds lang voor de wet van 8 april 1965, aan dat,
alhoewel de contractuele regeling tussen de ouders getroffen in verband met het hoederecht over hun kinderen principieel niet vatbaar is
voor wijziging, dergelijke wijziging door de rechtbank kan gelast worden als het belang van de kinderen ze gebiedend eist (4).
56. Vraag is nu : welke rechtbank is bevoegd om over een vordering
tot wijziging van de voorafgaande overeenkomst te oordelen ?
a) Gedurende de echtscheidingsprocedure is ons inziens de burgerlijke
rechtbank zelf en niet de voorzitter, rechtsprekend in kort geding,
(1) Vgl. artikel 373-2, C. civ. fr., artikel 161.5 Nederlands B. W. en artikel 1634 Duits
B. G.B. Zie GERLO, J., Voor een wettelijke bekrachtiging van het bezoekrecht in Belgie, R. W.,
1972-1973, 1657 e.v.
(2) MATTH1Js, J., o.c., T.P.R., 1965, biz. 362.
(3) Zie KEBERS, A., o.c., Ann. dr., 1971, biz. 50-51. De procureur kan weliswaar steeds voor
de jeugdrechtbank een maatregel van opvoedingsbijstand (artikel 30 wet van 8 april 1965)
vorderen ten aanzien van de ouder die het bestuur over de kinderen uitoefent, maar aan de
gepastheid daarvan kan getwijfeld worden.
(4) Vgl. MATTH1JS, J., o.c., T.P.R., 1965, biz. 363; KEBERS, A., o.c., Ann. dr. 1966, biz. 109;
- PAuLus, C., De letter of de geest van de wet, R. W., 1970-1971, 1257.

bevoegd. De voorzitter wordt door de wet immers alleen bevoegd
gemaakt in geval van echtscheiding op grond van bepaalde feiten ( r ).
b) Rechtspraak en rechtsleer hebben zich vooral de vraag gesteld
welke van de jeugdrechtbank of de rechtbank van eerste aanleg bevoegd
is om uitspraak te doen over een vraag tot wijziging van de voorafgaande overeenkomst na de ontbinding van het huwelijk.
In de rechtspraak is een duidelijke tendens tegen de bevoegdheid van
de jeugdrechtbank waarneembaar (2).
De auteurs daarentegen pleiten in meerderheid voor de bevoegdheid
van de jeugdrechtbank (3).
De voorstanders van de bevoegdheid van de jeugdrechtbank roepen
volgende argumenten in :
r 0 ) Artikel 7 van de wet van 8 april 1965 werd door het gerechtelijk
wetboek afgeschaft; een ruime interpretatie van de bevoegdheid
van de jeugdrechtbank wordt door niets meer in de weg gestaan.
2°) Artikel 302 B.W. is opgenomen in hoofdstuk IV van boek I, titel
VI van het burgerlijk wetboek, dat handelt over de gevolgen van

(I) Vgl. KEBERS, A., o.c., Ann. dr., I966, biz. I IO. Deze auteur acht noch de voorzitter noch
de rechtbank bevoegd. Zijn redenering is echter weinig iogisch : de voorzitter is onbevoegd
omdat hij aileen bevoegd is in gevai van echtscheiding op grond van bepaalde feiten ; de
rechtbank is onbevoegd omdat ze niet bevoegd is in gevai van echtscheiding op grond van
bepaaide feiten.
(2) Voor de bevoegdheid van de jeugdrechtbank spraken zich uit: Rb. Brussei, 26 mei I967,
D.M.]., IV- 23;- Jrb. Brussei, 20 december I967, D.M.]., I- 59;- Jrb. Dinant, 23 januari I968, D.M.]., I- 62;- Gent (jk.) 8 februari I968, D.M.]., I- 67;- Jrb. Brussei, 24 oktober I968, D.M.]., I - I08; - Jrb. Brugge, 4 februari I969, D.M.]., I - 126;- Jrb. Brussei,
27 maart I969, D.M.]., I- I22 ;-Luik, I3 januari I97I, D.M.]., IV- 89.]. T., I97I, biz. 218
Voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank: Jrb. Gent, 22 juni I967, D.M.]., I - IJ;
- Rb. Gent, 6 januari I968, D.M.]., IV - 6o; - Jrb. Mecheien, 3 april I968, D.M.].,
I - IDS; - Brussel (jk.), 6 juni I968, D.M.]., I - 85; - Brussei, (jk.) 27 juni I968, D.M.].,
I - 88; - Jrb. Doornik, 27 december I968, D.M.]., I - II4; - Jrb. Antwerpen, 26 april
I969, D.M.]., I - IJ7;- Jrb. Antwerpen, 29 april 1969, D.M.J., I - 138;- R. W., I9691970, 8IJ;- Jrb. Verviers, 3 juni I969, D.M.]., I- I31;- Jrb. Brussei, I I augustus 1969,
D.M.]., I- I36 en I- 139 (2 vonnissen);- Jrb. Antwerpen ,16 oktober 1969, D.M.]., I- 143
-Brussei(jk.) 6 november I969, D.M.]., I- I47; -Rb. Brussei, I9 december I969, D.M.].
IV- 8o;- Jrb. Doornik, IS april 1970, D.M.]., I- I8o;- Beveischrift voorzitter Rb.
Brussei, 8 december 1970, ]. T., 1971, biz. 28 en 8juni 197I, ]. T., 1971,, biz. 666.
(3) PAULUS, c., o.c., R. w.. I970-197I, I257-1264;- VIEUJEAN, E., o.c., R.C.].B., 1970,
biz. 654-656;- KEBERS, A., o.c., Ann. dr., 1966, biz. 1Io;- DELNOY-MARGREVE, Cl., o.c.,
Ann. dr. Liege, I967, biz. 203-205, nr. 20, ]. T. I968, biz. 198 en R.C.].B., 1969, biz. 346-347,
noten (24) en (25);- CARLE, G., Noot bij Brussei, (jk.), 6 juni 1968, ]. T., I968, biz 549;GERARD, J., Competence du tribunal de jeunesse relativement a Ia modification du droit de
garde des enfants apres divorce par consentement mutuel, Rev. dr. fam., 1969, nr. I, biz. 9; BAERT, G., o.c., R. W., 1967-1968, 1619, nr. 37; - verwerpen de bevoegdheid van de
jeugdrechtbank : J. DE THIBAULT DE BoESSINGHE (advies Rb. Brussel (kort ged.) 8 dec.
I970, ]. T., 1971, biz. 28-30), J. MATTHIJS (o.c., R. W., 1972-1973, I04 en I22 noot 4I)
en F. RIGAUX (Les personnes, nr. 3152, biz. 766).

ISI

echtscheiding en bepalingen bevat zowel in verband met de echtscheiding wegens een bepaalde oorzaak als met deze door onderlinge toestemming; niets belet derhalve alinea 3 van het artikel 302
B.W. toe te passen in geval van echtscheiding door onderlinge
toestemming, temeer daar de tekst ,in alle gevallen" de bevoegdheid van de jeugdrechtbank voorziet.
3°) Het is de wil van de wetgever van 8 april 1965 geweest, bevoegdheid te verlenen aan de jeugdrechtbank, zodra het belang van het
kind moet worden beoordeeld ten aanzien van de rechten van de
ouders te zijnen opzichte (1).
4°) Het is zeker niet de bedoeling van de wetgever geweest aan discriminatie te doen tussen kinderen van ouders, uit de echt gescheiden
wegens een bepaalde oorzaak, en kinderen van ouders, uit de echt
gescheiden door onderlinge toestemming; ook deze laatsten moeten de bescherming van de jeugdrechtbank, samengesteld uit
specialisten en beschikkend over een ruime onderzoekingsmacht,
kunnen genieten (2).

58. Volgende argumenten werden tegen de bevoegdheid van de
jeugdrechtbank aangehaald :
1°) Dejeugdrechtbank neemt uitsluitend kennis van de zaken die haar
door de wet van 8 april 1965 uitdrukkelijk werden toegewezen.
Artikel7 van de wet op dejeugdbescherming werd weliswaar door
de wet van IO oktober 1967 afgeschaft, maar angezien het gerechtelijk wetboek nergens de bevoegdheid van de jeugdrechtbank
bepaalt, blijft deze beheerst door de wet van 8 april 1965 (3).
2°) Artikel 302 B.W., zoals dit gewijzigd werd door de wet op de
jeugdbescherming, is niet toepasselijk in geval van echtscheiding
door onderlinge toestemming. De derde alinea, waarin bepaald
wordt dat ,de jeugdrechtbank in alle gevallen anders kan beslissen
in het belang van de kinderen" moet in het raam van de tekst van
het hele artikel beschouwd worden en beoogt enkel het geval dat de
hoede over de kinderen geregeld werd overeenkomstig de beschik-

(1) Gent, 8 februari 1968, gecit.
(2) Jrb. Brussel, 20 december 1967, gecit.
(3) Argument artikel9 Ger. W (de volstrekte bevoegdheid kan niet worden uitgebreid, tenzij de wet anders bepaalt) en artikel 556 Ger. W. (de hoven en rechtbanken nemen kennis
van alle vorderingen, behalve die welke de wet aan hun rechtsmacht onttrekt; hun respectieve bevoegdheid wordt bepaald door deze titel, onverminderd de bijzondere wettelijke
bepalingen).
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kingen van alinea's I of 2. Het nieuwe artikel 311 bis vormt trouwens een bewijs temeer, waar het artikel 302 aileen toepasselijk
verklaart op de scheiding van tafel en bed op grand van bepaalde
feiten.
c) Kritiek.
Wij blijven op ons standpunt (I) dat de jeugdrechtbank niet kan bevoegd zijn als zij door geen enkele wetsbepaling bevoegd verklaard
wordt. W el is deze bevoegdheid de lege ferenda wenselijk.
C. SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

59· Artikel I7 van de wet van 8 april I965 heeft de bepalingen inzake
scheiding van tafel en bed op grand van bepaalde feiten en door onderlinge toestemming in overeenstemming gebracht met haar vervangende, wijzigende of aanvuilende bepalingen inzake echtscheiding. Zo
verklaart het nieuwe artikel 3 I I bis B. W. artikel 302 B. W. toepasselijk
op de scheiding van tafel en bed op grand van bepaalde feiten aileen,
en de artikels 303 en 304 B. W. op de scheiding van tafel en bed op
grand van bepaalde feiten en door onderlinge toestemming.

HooFDSTUK

II

ANDERE HERVORMINGEN

6o. Voiledigheidshalve vermelden we de overblijvende civielrechtelijke hervormingen van de wet op de jeugdbescherming of latere wetten (2). Zij betreffen :de adoptie, de voogdij, de ontvoogding, de pleegvoogdij, de minderjarige handelaar en de minderjarige werknemer of
zeeman.

§

1.

De adoptie

61. Wanneer de geadopteerde of een van de geadopteerden minderjarig is, is de jeugdrechtbank bevoegd om te beslissen over :
a) het al dan niet homologeren van de akte van adoptie (art. 350, §I

B.W.).
b) het al dan niet herroepen van de akte van adoptie (art. 367, § 2
B.W.).
(1) Vgl. hoger in verband met de geschillen over de hoede van de kinderen tussen ouders en
grootouders of tussen natuurlijke ouders.
(2) Vgl. MATTH1JS, J., o.c., T.P.R., 1965, biz. 364-367 en biz. 385-397;- KEBERS, A., o.c.,
Ann. dr., 1966, biz. III-II3 en biz. 121-125;- BAERT, G., o.c., R. W., 1967-1968, 16301635.
I
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c) het aldan niet homologeren van de akte van wettiging door adoptie
(art. 369, lid I B.W.) (I).
De bevoegdheid van de jeugdrechtbank, met haar ruime familiale
opsporingsmogelijkheden (2), client beter het belang der minderjarigen
dan de vroegere bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg.

§

2.

De voogdij

62. Meer bepaald wat de samenstelling en het verhaal tegen beslissingen van de familieraad betreft bracht de wet van 8 april I965 twee
innovaties ter bescherming van de minderjarigen.
a) De procureur des Konings of een door hem aangewezen afgevaardigde bij de jeugdbescherming kan elke familieraad bijwonen tnet
raadgevende stem (3). Zijn aanwezigheid is dus facultatief en consultatief.
b) Naast de voogd, de toeziende voogd, de curator en de andere leden
van de familieraad kan nu ook de procureur des Konings opkomen
tegen beslissingen van de raad.
Elke vordering client ingesteld, voor de burgerlijke rechtbank, tegen
de leden die het eens waren met de beslissing, behalve de vrederechter.
Indien de beslissing echter de ontvoogding of het huwelijk van de
minderjarige betreft is de jeugdrechtbank bevoegd (4).

§ 3. De ontvoogding

63. Tot I 96 5 werd de ontvoogding als een prerogatief van de ouderlijke macht beschouwd, als een vrijwillige daad van vader, moeder of
familieraad, zonder dat aan het gerecht enige macht tot controle werd
verleend. Dit ging gepaard met misbruiken : bij vele ontvoogdingen
was niet het goed begrepen belang van de minderjarige, maar wel het
ontgaan van de aansprakelijkheid voortspruitend uit de ouderlijke
macht de drijfveer.
De wet op de jeugdbescherming heeft de vrijwillige ontvoogding vervangen door de gerechtelijke ontvoogding. In alle gevallen zal de

(I) Artikel I8 van de wet van 8 april I965 wijzigde de vroegere artikels 355 eerste twee
!eden, 356 vierde lid en 360 derde lid B. W. Titel VIII van boek I B.W. werd nadien door
de wet van 2 I maart I 969 volledig hervormd. De wettiging door adoptie werd ingevoerd ;
de jeugdrechtbank werd bevoegd voor de homologatie van een akte van wettiging door
adoptie van een minderjarige; de wettiging door adoptie is uiteraard onherroepelijk (artikel
370, § 5 B.W.).
(2) Zie artikel so van de wet op de jeugdbescherming.
(3) Artikel4o7 B. W. zoals gewijzigd door artikel 20.2 van de wet van 8 april I965.
(4) Artikel I232 Ger. W. dat artikel 883 Rv, gewijzigd door artikel 22 van de wet van 8
april I 96 5, vervangt.
I

54

jeugdrechtbank, na onderzoek, de eindbeslissing nemen. Zij beslist
over:
a) de aanvraag tot ontvoogding van de minderjarige die de valle leeftijd
van vijftien jaar heeft bereikt, hetzij op verzoek van de ouders of van
een hunner, hetzij op gunstig advies van de familieraad wanneer de
minderjarige geen ouders meer heeft (1). De minderjarige die geen
ouders meer heeft en valle achttien jaar oud is, kan de vrederechter
verzoeken de familieraad bijeen te roepen om over de ontvoogding te
beraadslagen (2).
b) het intrekken van de ontvoogding op verzoek van de ouders, van de
familieraad of van de procureur des Konings na advies van de vrederechter, voorzitter van de familieraad die over de ontvoogding heeft
beraadslaagd, wanneer blijkt dat de ontvoogde minderjarige er niet toe
in staat is zichzelf te lei den of wanneer zijn buitensporige verbintenissen werden verminderd (3).
§ 4· De pleegvoogdij
64. Deze instelling werd ingevoerd door de wet van 21 maart 1969 (4).
De jeugdrechtbank is bevoegd voor :
a) de bekrachtiging van de overeenkomst waarbij de pleegvoogdij van
een niet ontvoogd minderjarig kind tot stand komt;
b) de eventuele veroordeling van de pleegvoogd om het pleegkind
schadeloos te stellen indien het, bij zijn meerderjarigheid, niet in staat
is om de kost te verdienen;
c) het bepalen, in geval van geschil, van het bedrag en de aard van de
middelen van bestaan die het behoeftig pleegkind, bij het overlijden
van de pleegvoogd, uit diens nalatenschap moet verkrijgen;
d) het beeindigen van de pleegvoogdij.

(I) Artikels 477 en 478 B.W. zoals zij door artikel 21-I van de wet van 8 april I965 vervangen werden. Belangrijk is hier dat om praktische redenen (Zie MATTHIJS, J., o.c., T.P.R.,
I965, biz. 390) afgeweken wordt van het principe van de gezamenlijke uitoefening van de
ouderlijke macht, met doorslaggevende wil van de vader en verhaalrecht voor de moeder in
geval van onenigheid (artikel373 B.W.): het verzoek tot ontvoogding kan evengoed door de
moeder als door de vader worden ingediend. Verder kan de minderjarige nu ook op initiatief
van de familieraad vanaf de leeftijd van IS jaar ontvoogd worden, waar dit vroeger slechts
kon vanaf de leeft~jd van I8 jaar : er is nu toch kontrole van de jeugdrechtbank.
(2) Artikel 479 B.W. zoals gewijzigd door artikel 2I-3 van de wet van 8 april I965. Deze
bepaling is volledig nieuw. Vroeger hadden aileen bloed- of aanverwanten in de graad van
volle neef of in een nadere graad die gelegenheid.
(3) Artikel485 B.W. vervangen bij artikel 2I-4 van de wet van 8 april 1965. Nieuw is hier
dat het verzoek ook kan uitgaan van het openbaar ministerie en dat de ontvoogding kan
ingetrokken als de minderjarige niet in staat is zichzelf te leiden, hetgeen de jeugdrechtbank
een ruime beoordelingsvrijheid laat.
(4) Artikel 3 van deze wet laste in hoek I, titel X, B.W. een hoofdstuk II his betreffende de
pleegvoogdij in (artikel I tot 6).
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§ 5. De minderjarige handelaar
65. Om handel te kunnen drijven moet de ontvoogde minderjarige,
die valle achttien jaar oud is, gemachtigd worden door zijn ouders of
door een van hen indien de andere onbekwaamverklaard, overleden of
afwezig is.
De jeugdrechtbank is bevoegd om die machtiging te verlenen, wanneer
de minderjarige geen ouders meer heeft of de ouders het niet eens
zijn (1), en om de intrekking van de machtiging uit te spreken, op
verzoek van de vader of de moeder of op vordering van de procureur
des Konings ( 2).

§ 6. De minderjarige werknemer of zeeman
66. a) De jeugdrechtbank is bevoegd, op verzoek van het openbaar
ministerie of van een lid van de familie, om :
- aan de minderjarige machtiging te verlenen tot het verhuren van zijn
arbeid, wanneer zijn ouders of voogd hem die machtiging weigeren (3).
- de minderjarige van valle achttien jaar te machtigen, binnen het
Rijk, een verbintenis aan te gaan in verband met de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst en zich te laten inschrijven op de
monsterrol van een schip, wanneer zijn oud~rso-fzi.]l1-voogd-hem
die machtiging weigeren (4).
b) Voortaan kan het ondernemingshoofd de minderjarige zijn loon
slechts op geldige wijze ter hand stellen, indien hem geen verzet door
de vader, de voogd of de moeder wordt betekend (5).
Een recht op verzet werd aan de moeder toegekend op grand van de
nieuwe principes inzake uitoefening van de ouderlijke macht.
c) De jeugdrechtbank kan, op verzoek van het openbaar ministerie of
van een lid van de familie, aan de minderjarige, wanneer zijn belang
dit vordert, machtiging verlenen het loon van zijn arbeid te ontvangen
en er geheel of gedeeltelijk over te beschikken ofwel voor hem een te

(I) Artikel 4 W.Kh., hoek I, titel I, zoals dit vervangen werd door artikel 24-I van de wet
van 8 april I965.
(2) Artikel 5 W.Hh., vervangen door artikel 24-2 van de wet van 8 april I965.
(3) Artikel 34 van de wet van IO maart I900 op de arbeidsovereenkornst, zoals dit vervangen
wordt door artikel 25-I van de wet van 8 april I965.
(4) Artikel I02, lid I en 2, van de wet van 5 juni I928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst, zoals vervangen door artikel 26 van de wet van 8 april
I965.
(5) Artikel 35 van de wet van IO maart I900, gewijzigd door artikel 25-2 van de wet van 8
april I965.

allen tijde afzetbare voogd ad hoc aanstellen, belast over dit loon te
beschikken voor de behoeften van de minderjarige (1).

Besluit

67. De wet op de jeugdbescherming, heeft, op civiel gebied, twee grote
innovaties gebracht.
De eerste raakt de grond van het recht : de ouderlijke macht wordt
hervormd, met toepassing van twee principes :
1°) het belang van het kind is in dit domein alles overwegend;
2°) vader en moeder staan principieel op gelijke voet wat de uitoefening van de ouderlijke macht betreft. In geval van onenigheid
verdwijnt die principiele gelijkheid echter : de wil van de vader is
dan doorslaggevend. De gelijkheid van man en vrouw is volledig,
ook in geval van onenigheid, in enkele takken van de ouderlijke
macht sensu lato, zoals de toestemming tot het huwelijk van de
minderjarige, de ontvoogding, het verzet tegen de uitbetaling van
het loon aan de minderjarige.
68. De tweede innovatie betreft de procedure, meer bepaald de bevoegdheid. Aan de nieuw opgerichte jeugdrechtbank wordt bevoegdheid
verleend in een ganse reeks geschillen waar minderjarigen bij betrokken
zijn, echter niet in alle. Talrijke bevoegdheidsgeschillen zijn gerezen
tussen de jeugdrechtbank, de burgerlijke rechtbank, de vrederechter,
en de voorzitter, rechtsprekend in kort geding.
De uitbreiding van de bevoegdheid van de jeugdrechtbank vormt hiervoor de beste oplossing. De wens tot omvorming van de jeugdrechtbank tot familierechtbank werd het sterkst geformuleerd ter gelegenheid van een te Brussel op 6 februari I 97 I gehouden internationaal
colloquium (2) en in de prachtige rede door Procureur-generaal J,
Matthijs uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van
beroep te Gent op 1 september I972 (3).
69. Procureur-generaal J, Matthijs stelt voor, in de schoot van de
rechtbank van eerste aanleg, de afdeling ,jeugdrechtbank " te integre-

(r) Artikel 36 van de wet van ro maart 1900, vervangen door artikel 25-3 van de wet van
8 april 1965.
(2) De werkzaamheden van dit colloquium werden gepubliceerd in J. T. 1971, 172 e.v.,
193 e.v., 21 r e.v. en 229 e.v.
(3) R. W., 1972-1973, 97 e.v. en 145 e.v.
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ren in een ruimere juridictionele entiteit : de ,jeugd- en familierechtbank". Deze zou bestaan uit :
a) enerzijds jeugdkamers, bevoegd :
I 0 ) voor het nemen van maatregelen ten aanzien van de ouders en
de minderjarigen (titel II, hoofdstuk III van de wet op de
jeugdbescherming).
2°) inzake toestemming tot het huwelijk van minderjarigen,
adoptie en wettiging door adoptie, pleegvoogdij, ontvoogding,
en machtiging van de minderjarige om handel te drijven, zijn
arbeid te verhuren, het loon van zijn arbeid te ontvangen of
een verbintenis wegens scheepsdienst aan te gaan;
b) anderzijds familiekamers, bevoegd voor alle andere geschillen met
betrekking tot het familierecht, waarbij een minderjarige betrokken
is, meer bepaald :
1°) het ganse domein van de echtscheiding en de scheiding van
tafel en bed, zowel op grond van bepaalde feiten als door
onderlinge toestemming, tussen echtgenoten die minderjarige
kinderen hebben : zowel de voorlopige maatregelen tijdens de
procedure als de schikkingen na afloop ervan, ondermeer met
betrekking tot het levensonderhoud van de kinderen.
2°) gans het contentieux van het gerechtelijk toezicht over de
ouderlijke macht, met inbegrip van de geschillen tussen
feitelijk gescheiden ouders, natuurlijke ouders, ouders en
grootouders of derden nopens de kinderen.
Een tussenkomst van de wetgever in die zin zou alle hoger besproken
bevoegdheidsgeschillen oplossen.

SOMMAIRE
LES DISPOSITIONS DE DROIT CIVIL DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE
LAJEUNESSE. EXAMEN DE DOCTRINE, JURISPRUDENCE ET DROIT COMPARE

La loi du 8 avril I 96 5 sur la protection de la jeunesse contient, en ses articles I 2 a
28, une serie de dispositions de droit civil relatives aux mineurs d'age. Celles-ci
ont apporte deux' grandes innovations.
La premiere innovation touche le fond du droit : la puissance paternelle est entierement reformee. Le pere et la mere se trouvent desormais en principe sur pied
d'egalite : ils exercent conjointement l'autorite parentale. En cas de dissentiment,
l' egalite de principe disparait cependant : dans ce cas, la volonte du pere prevaut,
mais la mere a un recours devant le tribunal de la jeunesse (article 373 C. C.). Les
lois hollandaise et allemande presentent une forte similitude avec la loi belge.
La loi fran~aise est la seule qui place pere et mere sur un pied de stricte egalite.

Des applications de Ia regie de I' article 373 C.C. sont contenues dans les dispositions
en matiere d'administration h~gale, de nationalite du mineur et de domicile legal du
mineur : pour des motifs pratiques, le role du pere est en certaines circonstances preponderant. Des exceptions a Ia regie de !'article 373 C.C. sont constituees par les dispositions en matiere de consentement des parents au mariage
du mineur, d'emancipation et d'opposition au paiement du salaire au mineur:
dans ces domaines, les parents ont des droits strictement egaux. Un enfant mineur
ne peut contracter mariage sans le consentement de ses pere et mere; en cas de
dissentiment entre ceux-ci, chacun d'eux peut porter le litige devant le tribunal de
la jeunesse. Si Ie refus de consentement est abusif, le tribunal de la jeunesse peut,
sur demande du procureur du Roi, autoriser I' enfant a contracter mariage.
L'Allemagne aussi prevoit !'intervention du tribunal, en ce cas du tribunal des
tutelles, si le consentement est refuse sans motifs valables. En France et aux PaysBas, le consentement des parents est par contre toujours requis et ne peut jamais
etre remplace par l'autorisation du tribunal.
Une place a part est occupee par les dispositions afferentes aux effets du divorce a
l'egard des enfants. L'administration de la personne et des biens des enfants reste
a celui a qui elle a ete confiee provisoirement soit par !'accord des parties, soit par
ordonnance du president statuant en refere. En !'absence de pareil accord ou de
pareille ordonnance, !'administration appartient a celui des epoux qui a obtenu le
divorce (article 302 C. C.). Le critere anterieur a done ete refoule au second plan.
Tel n'est pas le cas en France : dans ce pays, !'enfant est toujours confie au
conjoint ,innocent". Aux Pays-Bas, Ia notion de faute a entierement disparu de la
loi. En Allemagne, elle joue encore un role subsidiaire lorsque !'aptitude des
parents a exercer l'autorite parentale est identique. Dans tous ces pays, le tribunal
peut, comme le tribunal de la jeunesse en Belgique, en decider autrement pour le
plus grand avantage des enfants.
La seconde innovation de la loi sur la protection de la jeunesse concerne la procedure,
plus specialement la competence.
Le tribunal de la jeunesse nouvellement cree se voit accorder competence dans
toute une serie de litiges interessant des mineurs, mais non dans tous les cas.
Dans l'etat actuel de Ia legislation, le tribunal de la jeunesse a competence pour
tous les litiges portant sur l'exercice de l'autorite parentale entre parents maries,
meme s'ils sont separes de fait. II n'a cependant pas competence pour les litiges
entre parents et grands-parents ou entre parents naturels. Le tribunal de la jeunesse a competence pour decider de !'administration des enfants apres la transcription du jugement de divorce dans les registres de I' etat civil, mais non pendant la
procedure de divorce. Le tribunal de la jeunesse n'a pas competence pour statuer
sur les demandes de pension alimentaire pour les enfants apres la dissolution
du mariage, sauf le cas de connexite. Meme apres la dissolution du mariage, le tribunal de la jeunesse n'a pas competence pour se prononcer sur une
demande de modification de la convention prealable relative aux enfants en cas de
divorce par consentement mutuel. De lege ferenda, il est souhaitable de transformer
le tribunal de Iajeunesse en un ,tribunal de Iajeunesse et de la famille" competent
a l'endroit de tous les litiges concernant le droit de Ia famille, dans lesquels un
mineur est interesse.
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ZUSAMMENFASSUNG
DIE

BURGERRECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES }UGENDSCHUTZGESETZES
0BERBLICK DER RECHTSLEHRE, RECHTSPRECHUNG UND DEM
AUSLANDISCHEN RECHT

Das Jugendschutzgesetz vom 8. April 1965 enthalt in den Artikeln 12 his r8
einige Bestimmungen des biirgerlichen Rechts beziiglich der Minderjahrigen.
Diese Vorschriften haben zwei wichtige Neuerungen eingefiihrt. Bei der ersten
Neuerung handelt es sich urn die Grundlage des Rechts : die elterliche Gewalt wird
vollig umgestaltet. Vater und Mutter sind fortan gleichberechtigt : sie iiben die
elterliche Gewalt gemeinsam a us. Bei Meinungsverschiedenheiten wird die griindsatzliche Gleichberechtigung aber aufgehoben; derWille des Vaters ist ausschlaggebend, aber die Mutter kann das Jugendgericht anrufen (Artikel373 des burgerlichen Gesetzbuches - B.W.). Das niederlandische und das deutsche Recht enthalten anliche Bestimmungen ; nur das neue franzosische Gesetz stellt die Eltern
auf gleichen Fuss.
Anwendungen der Vorschrift des Artikels 373 B.W. sind die Bestimmungen iiber
Vermogensfiirsorge, Staatsangehorigkeit und Aufenthalsort des Minderjahrigen :
aus praktischen Erwagungen ist der Wille des Vaters in bestimmten Umstanden
ausschlaggebend.
Eine Ausnahme der Vorschriften des Artikels 373 B.W. bilden die Bestimmungen
beziiglich der elterlichen Einwilligung zur Heirat des Minderjahrigen, beziiglich
derVolljahrigkeitserklarung-und des Einspruchs gegen die Auszahlung des Lohnes an den Minderjahrigen: in diesen Bereichen haben Vater und Mutter vollig
gleiche Rechte. Ein minderjahriges Kind kann keine Ehe eingehen ohne elterliche
Einwilligung; sind die Eltern sich nicht einig, dann kann jeder Elternteil das
Jugendgericht anrufen. Wenn die Eltern ihre Einwilligung missbraiichlich verweigern, kann das Jugendgericht auf Klage des Staatsanwaltes, die Genehmigung
zur Heirat erteilen. Auch in der Bundesrespublik kann ein Gericht, namlich das
Vormundschaftsgericht, einschreiten wenn die Einwilligung ohne triftige Griinde
verweigert wird.
In Frankreich und den Niederlanden dagegen, ist die elterliche Einwilligung stets
ertordert und kann nie durch eine richterliche Genehmigung ersetzt werden.
Eine Sonderstelle nehmen die Vorschriften iiber die Folgen der Ehescheidung
hinsichtlich der Kinder ein. Die Personensorge und die Vermogensfiirsorge bleiben bei dem Elternteil, dem sie wahrend des Prozesses zugesprochen wurden, sei
es durch Parteivereinbarung, sei es mittels einstweiliger Anordnung des Vorsitzenden des Gerichtes.
Fehlen eine solche Vereinbarung oder richterliche Anordnung, dann werden die
Personensorge und die Vermogensfiirsorge demjenigen Elternteil zugesprochen
der die Ehescheidiung bekommen hat (Artikel 302 B.W.). Der friihere Massstab
(Schuld) had also nur noch eine zweitrangige Bedeutung. Dies ist nicht der Fall in
Frank reich wo das Kind noch immer dem ,,unschuldigen'' Ehegatten zugesprochen
wird. In der Niederlanden ist das Schuldprinzip gans aus dem Ehescheidungsrecht verschwunden. In Deutschland spielt es noch eine zweitrangige Rolle, namlich wenn beide Eltern in gleicher Weise zur Ausiibung der elterlichen Gewalt
geeignet sind. In allen diesen Staaten kann ein Gericht, wie in Belgien das Jugendgericht, eine andere Regelung zum Wohl der Kinder anordnen.
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Die zweite Neuerung des Jugendschutzgesetzes betrifft das Rechtsverfahren, namlich die Zustandigkeit. Das neuerrichtete Jugendgericht wurde fUr eine ganze
Reihe von Streitigkeiten an denen Minderjahrige beteiligt sind zustandig, aber
nicht fUr aile. Nach der heutigen Rechtslage ist das Jugendgericht zustandig fi.ir aile Streitigkeiten bezUglich der AusUbung der elterlichen Gewalt zwischen verheirateten Eltern, auch wenn diese getrennt Ieben. Das Jugendgericht hat aber keine
Zustandigkeit fi.ir Streitigkeiten zwischen Eltern und Grosseltern oder zwischen
unverheirateten Eltern. Das Jugendgericht kann die Personensorge i.iber die
Kinder nach Eintragung des Ehescheidungsurteils in das Personenstandregister
regeln, nicht aber wahrend des Ehescheidungsverfahrens. Das Jugendgericht ist
auch nicht fi.ir Klagen auf Unterhaltsrente zugunsten der Kinder nach Ehescheidung zustandig, im Faile eines Zusammenhanges ausgenommen. Im Faile einer
einverstandlichen Ehescheidung ist das Jugendgericht selbst nach Auflosung der
Ehe nicht fur Klagen auf Abanderung der vorangehenden Vereinbarung i.iber die
Kinder zustandig.
lm kommenden Recht wird die Umgestaltung des Jugendsgericht in ein ,Jugendund Familiengericht", zustandig fi.ir aile familienrechtlichen Angelegenheiten an
denen ein Minderjahriger beteiligt ist, befi.irwortet.

SUMMARY
THE DISPOSITIONS OF THE CIVIL LAW CONCERNING THE PROTECTION
OF YOUTH. OUTLINE OF DOCTRINE, CASE LAW AND COMPARATIVE LAW

The law Qf April 8th, 1965 on the protection of youth contains in articles 12
to 28, a series of civil law dispositions concerning minors. These included two
important innovations. The first touched the basis of the law; parental authority
was completely re-defined. Father and mother were placed on principle on the
same footing : they exert parental authority together. In cases of disagreement
this equality disappears, the father's will is decisive but the mother has the right
to address herself to the juvenile court (art. 373 Belgian civil code). Dutch and
German law is very similar to the Belgian. Only French law puts the parents
entirely on the same footing. Applications of article 373 concern legal mangement,
nationality and legal residence of minors : the father's role is in certain circumstances dominant for practical reasons. Exceptions to the rule contained in
article 373 concern parental consent to the marriage of a minor, emancipation
and resistance to the payment of his wages to a minor : in these cases father
and mother are on the same footing. A minor may not marry without parental
consent : if they disagree, either may consult the juvenile court. If the refusal
of consent is an abuse then the juvenile court can, on the order of the Public
Prosecutor, allow the marriage. Germany also foresees action by the court, called
a guardianship court, if consent is unreasonably withheld. In France and the
Netherlands parental consent is always necessary and canot be replaced by
the court.
A separate section concerns rules concerning the effect of divorce on children.
Management of the child's person and possessions reside in the person to whom
it is entrusted, either by agreement between the parties or by decision of the

judge, when neither is available, management falls to the partner to whom the
divorce has been granted (art. 302 Belgian civil code). The earlier rule has thus
now taken second place. This is not the case in France; there the child is still
entrusted to the ,innocent" partner. In the Netherlands the idea of guilt has
completely disappeared from the law. In Germany it still plays a subsidiary part,
if both parents are equally able to exert parental authority. In all these countries
the court, as in Belgium the juvenile court, can order something different, if
it is in the child's interest.
The second innovation in the law on the protection of juveniles concerns procedure, and particularly competence. The newly set up juvenile courts have been
given competence concerning a whole series of difficulties involving children,
but not all. In the present condition of the law the juvenile courts may act in
cases involving differences concerning the exertion of parental authority by married
parents even when virtually separated. They are not competent in cases involving
differences between grand-parents and parents, or between unmarried parents.
The juvenile court is competent to take a decision about the management of .
children after a divorce has been registered, but not during a divorce action.
The juvenile court is not competent to decide about alimony for the children
after a divorce except when some special connexion is involved.
Even after a divorce the juvenil court is not competent to change a previous
agreement made by a couple on the occasion of their divorce by mutual consent.
De lege ferenda it is desirable to change the juvenile court into a youth and family
court empowered to deal with all differences involving juveniles.
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