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HooFDSTUK I

PROBLEEMSTELLING
1. Op 20 november 1959 stelde de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van het Kind vast.
In Beginsel zes wordt ondermeer verklaard dat het kind behoort op
te groeien onder de zorg en de verantwoordelijkheid van zijn ouders
en in elk geval in een sfeer die voldoende zedelijke en materiele waarborgen biedt.
Die sfeer dreigt te vertroebelen wanneer de ouders van het kind
tegen elkaar in rechte opkomen in een proces tot echtscheiding of
scheiding van tafel en bed.
Het grote probleem na het uiteengaan van de ouders is dus het lot
van de kinderen :
,L' enfant dont le pere et la mere s'affrontent en justice est deja soit
un enfant gate voire superprotege, soit un enfant neglige voire rejete,
en attendant de devenir peut-etre un enfant dispute voire ecartele'' (1).

2. In deze gevallen kan de adoptie wellicht een uitkomst bieden, nu
ze v66r alles een instelling is geworden in dienst van de jeugdbescherming, die in vele gevallen tegemoetkomt aan de behoeften van door
het lot benadeelde kinderen (2).
Wanneer nude uit de echt gescheiden ouder, aan wie de bewaring
van het kind is toevertrouwd, een nieuw huwelijk aangaat, kan het ·
de nieuwe echtgenoten gewenst voorkomen, het kind volledig in het

• In samenwerking met het lnstituut voor Familierecht van de K.U.L., onder de Ieiding
van Professor J. PAUWELS.
(1) KEBERS, A., Les dispositions de droit civil relatives aux mineurs, Annales de droit, 1966,
biz. 85 tot 126, vooral biz. 93·
(2) VAN LooK, M., Evolutie van het Belgisch adoptierecht, historische en rechtsvergelijkende
benadering, T.P.R., 1970, biz. 345-418, vooral biz. 345·
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nieuwe gezinsverband op te nemen door een beroep op adoptie of
wettiging door adoptie (1).
Het probleem is duidelijk : door zo te handelen onttrekken ze het kind
aan de gewezen echtgenoot, die, ingeval van wettiging door adoptie,
zelfs alle banden met zijn kind verliest.
De beschouwing, dat deze ouder tach reeds de bewaring van het
kind had verloren en zijn toestand dus weinig verandering ondergaat
is niet relevant: vooreerst omdat na de echtscheiding de jeugdrechtbank steeds bestaande maatregelen omtrent het bestuur van de
persoon van de kinderen kan wijzigen, zo hun belang dit vereist;
verder doordat de ouderlijke macht, waar het hoederecht slechts
een onderdeel van is, op de afstamming berust en niet op het huwelijk
van de ouders, en dus na echtscheiding in hoofde van elk der gewezen
echtgenoten blijft voortbestaan (2).
Het zou evenmin juist zijn de definitieve onttrekking van het kind
als een bijkomende sanctie te zien voor de schuldige echtgenoot.
Daargelaten het feit, dat een dergelijke bestraffing buiten verhouding
kan staan met de schuld en zeker niet meer zou aanvaard worden in
een tijd waarin de divorce-sanction steeds meer in vraag wordt gesteld,
biedt deze beschouwing geen uitkomst ingeval van echtscheiding
door onderlinge toestemming of met wederzijdse schuld. Doch zelfs
in geval van echtscheiding op grand van bepaalde feiten, toegestaan
aan een der echtgenoten, wordt het kind niet steeds aan de onschuldige
partij toevertrouwd (3). En zo dit tach gebeurt, mag dit niet worden

(1) PIRET, M., L'adoption d'un enfant de parents divorces, in haar rapport in naam van de
Association beige des femmes juristes, Internationale commissie voor juristen, september
1972. In dit verband moet a priori een misverstand worden vermeden : er kan slechts
kwestie zijn van adoptie door de nieuwe echtgenoot van die ene ouder, niet door deze laatste
zeif. In de rechtspraak is dit reeds een uitgemaakte zaak: men kan zUn eigen wettig kind
niet adopteren : Jrg. Luik, 8 juni 1970, Doc. Jeugdb., I, 186; Jrb. Luik, 29 juni 1970,
Doc. Jeugdb., I, 190; Brussei (Jdk.), 24 juni 1971, Ibidem, I, 215; - Anders in het oude
recht: zie Rb. Mechelen 28 januari 1952, R. W., 1951-1952, II42; Rb. Brussei, 26 mei
1951, Ann. Not. Enr., 1951, biz. 192 met goedkeurende noot MAHILLON. Voor adoptie
van een eigen natuurlijk kind liggen de kaarten vanzeifsprekend geheel anders.
(2) DELVA, W., en BAERT, G., Overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1964, biz. 351-381,
vooral biz. 415; DEKKERS, R., Handboek burgerlijk recht, I, nr. 303. (Voor een impliciete
toepassing van dit beginsel met betrekking tot de onderhoudsplicht, die op de afstamming
berust en dus bestaat ook na de meerderjarigheid, zie Rb. Tongeren, 28 mei 1958, R. W.,
1958-1959, 853).
(3) Praktisch gezien wordt een zeer jong kind niet zelden aan de moeder toevertrouwd,
al is deze schuldig; zie ook voor enige andere criteria, R.D.P.B., IV, Tw. Divorce et separation de corps, nr. soB.
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aanzien als een straf voor de schuldige en een beloning voor de onschuldige (1).
3. Bepaalde misbruiken kunnen zich voordoen, die met het belang
van het kind weinig te zien hebben. Onder het vroegere Franse
recht was het geval bekend van de moeder, tegen wie de echtscheiding was toegestaan doch die het kind toevertrouwd kreeg omwille
van diens lage leeftijd. Vrezende dat de hoede van het kind haar na
enkele jaren door de rechtbank zou worden ontnomen, laat ze het door
haar minnaar adopteren, waartoe de toestemming van de gewezen
echtgenoot, in de toenmalige stand van de wetgeving, niet vereist
was (2). Vooral in Frankrijk, waar tot 1966 een regeling gold die
grotendeels met de onze te vergelijken was, waren de misbruiken
talrijk (3).

4· Men ziet zich dus voor volgend dilemna geplaatst: ofwel eist
men niet de toestemming van de ouder-zonder-bewaringsrecht, zodat
de andere ouder hem van aile attributen van de ouderlijke macht kan
beroven door het kind door zijn nieuwe echtgenoot te Iaten adopteren.
Ofwel eist men, op gelijke wijze, de toestemming van beide ouders,
(dus ook van die zonder bewaringsrecht), maar dan bestaat het gevaar
dat de toestemming geweigerd wordt, niet omwille van de belangen
van het kind, doch uit wraak of afgunst jegens de nieuwe partner
van de gewezen. echtgenoot (4).
Ter gelegenheid van de opstelling van de adoptiewet van 1969 stond
de wetgever dus voor de moeilijke opgave een regeling uit te we:rken
waarbij de belangen van elk der vier betrokken partijen (het kind,
de ene ouder, de andere ouder, diens nieuwe echtgenoot) nauwkeurig tegen elkaar worden afgewogen. De gevonden oplossing berust op twee pijlers: vooreerst de onbetwiste voorrang van het belang
van het kind, waardoor de rode draad werd doorgetrokken die reeds
in 1965 ter gelegenheid van de wet op de jeugdbescherming werd
gevolgd; vervolgens een ruime bevoegdheid voor de jeugdgerechten.
(r) DELVA en BAERT, o.c., biz. 415.
(2) CANIVET, J., Des consentements necessaires l' adopte en raison de sa minorite, ]. T., 1952,
biz. 98-ro1, vooral nr. 7·
(3) Ibidem; voor de bespreking van het (oude) Franse recht; zie verder, nummer 24 en
de aldaar verrnelde voetnoten.
(4) CANIVET, o.c., nr. 7; in dezelfde zin :VAN MALDEREN, C., Het adagium ,nemo potest
auctor esse in rem suam" en de artikelen 346 en 354 Burgerlijk Wetboek op de kinderaanneming.
T. Vred., 1961, biz. 41-70, vooral biz. 64, nr. 30 : ,De adoptie kan hier een middel zijn
om de haat tussen twee echtgescheiden echtgenoten verder uit te werken, ongeacht het
belang van het kind".
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HooFDSTUK II

TOESTEMMING EN TOESTEMMINGSWEIGERING
Afdeling A

DE WETTELIJKE REGELING

§

I.

Ratio legis

5. De wetgever stelde zich als uitgangspunt de eerbiediging van de
bloedgemeenschapsbanden tussen ouders en kinderen, overeenkomstig
het beginsel dat aan niemand een kind tegen diens wil mag worden
ontnomen (I).
Het toestemmingsrecht in de adoptie, zoals de andere toestemmingsrechten (in het huwelijk, in de ontvoogding ... ) is een traditioneel
attribuut van de ouderlijke macht. Meer en meer nochtans wordt
heden ten dage aanvaard dat aan de macht van de ouders zekere beperkingen dienen aangebracht te worden, dat ze niet discretionair
mag uitgeoefend worden doch steeds het belang van het kind moet
beogen (2).
Deze evolutie werd in I965 door de wetgever bezegeld door de inartikel I6obis -B.-W~ dat-de -rechtl:Jank-in-staat stelt over
een discretionaire toestemmingsweigering inzake huwelijk heen te
stappen. In dezelfde gedachtengang werd, inzake toestemming tot
adoptie, in artikel 353 B.W. aan de rechtbank de mogelijkheid gegeven om een zogenaamde betwiste adoptie uit te spreken, zonder
rekening te houden met een onverantwoorde weigering vanwege
de ouders (3).
voeritr~rva.n.-

§

2.

De artikelen 348 en 353 B.W.

6. De huidige regeling ligt vervat in een combinatie van beide artikelen. Artikel 348, § I B.W. stelt als algemeen beginsel dat ,indien
de afstamming van een minderjarig kind of van een onbekwaamverklaarde ten aanzien van zijn vader en van zijn moeder vaststaat,

C., A.P.R., Tw. Adoptie en wettiging door adoptie, biz. 177, nr. 209.
Zie in dit verband, VAN GERVEN, W., Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, Algemeen deel, Antwerpen 1969, biz. 172, nr. 66.
(3) Over de anaiogie en de verschiipunten tussen de afdwingbaarheid van de toestemming
tot adoptatie en die tot het huwelijk, zie verder, nr. 63.
(1) VAN MALDEREN,
(2)

6

heiden in de adoptie moeten toestemmen" (r). In artikel 353, § r
B.W. dat ondergebracht is onder de afdeling over de vormen van
de adoptie wordt dan, enigszins als correctief, verklaard: ,Wanneer
een toestemming vereist door artikel 348 wordt geweigerd, kan de
rechtbank de adoptie uitspreken, indien zij deze weigering onverantwoord acht. Gaat de weigering echter uit van beide ouders of van de
ouders aan wie de bewaring van het kind is toevertrouwd, dan kan
de rechtbank de adoptie behalve wanneer het gaat om een nieuwe
adoptie, slechts uitspreken indien degene die weigert toe te stemmen
zich niet om de te adopteren persoon heeft bekommerd of diens
gezondheid, veiligheid of zedelijkheid in gevaar heeft gebracht.'' Deze
regeling houdt dus in dat steeds een weigering door de rechtbank
zal kunnen worden geapprecieerd en getoetst aan haar , verantwoord
zijn". Voor de ouder aan wie de bewaring van het kind is toevertrouwd houdt het tweede lid een bijkomende waarborg in, aangezien
zijn weigering slechts kan worden ontkracht zo de voorwaarden van
het tweede lid zijn vervuld.
7. Twee tekstverschillen tussen beide landstalen ontsieren de wet.
Het eerste is aileen maar storend, niet fundamenteel : waar artikel
353, § r tweede lid spreekt van , , . . . of van de ouders aan wie de bewaring van het kind is toevertrouwd ... " moet duidelijk ouder gelezen worden in plaats van ouders, zoals in de Franse tekst (2).
Verder spreekt de Nederlandse tekst in het eerste lid over onverantwoorde weigering, de Franse over refus abusif, term die in artikel
r6obis ook wordt gebruikt metals Nederlands equivalent misbruik (3).
8. De algemene regel van artikel 348 is toepasselijk indien de ouder
die het kind niet onder zijn hoede heeft in de adoptie toestemt. In
deze veronderstelling doen zich geen moeilijkheden voor en is de
bijzondere voorziening van artikel 353 niet van toepassing.
Het is echter de vraag of die toestemming dikwijls zal gegeven
worden. Immers, zijn eigen kind laten adopteren is een vrijwillig
doorbreken van natuurlijke bloedgemeenschapsbanden, die door de

(I) Het is onverschillig hoe die afstammingsband is komen vast te staan, en of de vader
of moeder in feite de ouderlijke macht ·uitoefent. Reeds onder het vroegere recht werd
aangenomen dat de onrechtstreekse vaststelling van een overspelige of bioedschennige
afstamming voidoende is. (zie VAN MALDEREN, C., o.c., biz. 100, nr. 99). De wetgever
van I969 liet hieromtrent geen twijfei bestaan: ook in een zodanig gevai is adoptie mogeiijk
onder de gunstige ieeftijdsvereisten.
(2) VAN MALDEREN, C., o.c., biz. I69, nr. I99·
(3) VAN LooK, M., o.c., biz. 372, noot (I).
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wet worden erkend en beschermd. Hoe anders een dergelijke houding
uit te leggen dan als een afgifte van zijn kind zonder kans op herroeping ? (I)
De toestemming zal dus eventueel worden geweigerd, vooral wanneer
zoals in het besproken geval de aanvraag tot adoptie uitgaat van de
tweede echtgenoot van de voormalige partner.
Deze weigering is aan geen bijzondere vormvereisten onderworpen.
Ze kan geschieden bij deurwaardersexploot of bij autentieke akte,
doch evengoed kan ze worden afgeleid uit het feit dat de ouder geen
gehoor geeft aan de oproeping om voor de notaris of de rechter te
verschijnen met het oog op het verlijden van de akte van toestemming (2). In dit laatste geval wordt een beroep op de regel qui tacet
consentire videatur door de rechtspraak verworpen (3). Een toestemming is niet verkregen zolang ze niet in de wettelijke vormen is
geschied (4).

§ 3. Voorwaarden voor de betwiste adoptie
9· De grote innovatie van de adoptiewet van 1969 bestaat er in, dat
zelfs bij weigering vanwege de ouders om toe te stemmen in de
adoptie van hun kind, de rechtbank niettemin over deze weigering
kan heen stappen en de adoptie kan uitspreken. Dit noemt men dan
een adoptievonnis of een betwiste adoptie, in tegenstelling met de
contractuele adoptie, die op de toestemming berust van elk der
partijen.
De wet legt aan de rechtbank nochtans twee beperkingen op : een
zo verregaande maatregel, die in feite neerkomt op een ontzetting
van de ouderlijke macht (5) mag slechts getroffen worden indien
a) de weigering vanwege de ouders onverantwoord is, en b) zij zich
niet om de persoon van het kind bekommeren of diens gezondheid,
veiligheid of zedelijkheid in gevaar brengen.

(1) In die zin PIRET in haar hoger geciteerd rapport. Men weet dat na wettiging door adoptie geen herroeping meer mogelijk is ; na gewone adoptie slechts om gewichtige redenen
op vordering van de adoptant, de geadopteerde of het O.M.
(2) VERHEYDEN-JEANMART, N., Quelques n€jlexions sur le consentement d !'adoption, le droit de
visite des parents d' origine d !' egard de l' adopte et la revocation de l' adoption, Annales de droit,
1970, biz. 193-221, vooral biz. 201.
(3) In die zin nog onlangs : Jrb. Bergen, 26 januari 1970, Doc. ]eugdb., I, 171 (de houding
van de weigerende vader werd bevestigd door inlichtingen ingewonnen door het O.M.).
(4) Jrb. Bergen, 26 januari 1970, Rev. dr. jam., 1970, nr. 3, biz. 63 ,que le consentement
doit etre considere comme refuse par le pere lorsque celui-ci ne consent pas a observer les
formes legales sans lesquelles il n' est pas valable".
(s) VAN MALDEREN, C., o.c., biz. 172, nr. 201.
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Moeten de sub b vermelde voorwaarden cumulatief vervuld zijn, .()f
volstaat het dat de ouder zich om het kind niet bekommert, zonder
daarom diens gezondheid, veiligheid of zedelijkheid in gevaar te
brengen? Deze tweede opvatting is ontegensprekelijk de enig juiste,
en wel op grond van volgende argumenten :
I. In de loop van de voorbereidende werkzaamheden werd de oorspronkelijke versie van artikel 353 gewijzigd.
In het voorstel, zoals het aan de Senaat werd voorgelegd, werd vereist
dat ,hij die zijn toestemming weigert zich zo weinig om de te adopteren persoon bekommerd heeft dat diens gezondheid, veiligheid of
zedelijkheid in gevaar wordt gebracht" (r).

Tijdens de besprekingen nu werd een amendement ingediend door
Rolin, dat ertoe strekt beide vereisten - (de onverschilligheid en het
gevaar voor de gezondheid ... ) van elkaar los te koppelen, door het
tweede niet meer als een gevolg van het eerste te zien. Immers, zona
echtscheiding bijvoorbeeld de vader het hem toegekende bezoekrecht
niet uitoefent, geeft hij blijk van onverschilligheid tegenover het
kind, zondar dat het daarom gevaar loopt. En anderzijds is het ook
mogelijk dat de ouders op een verkeerde wijze in het kind belangstellen, door het met name aan te zetten tot voor hen winstgevende
ontuchtige praktijken.
Om in die gevallen adoptie mogelijk te maken zonder toestemming
van de ouders wordt een amendement ingediend waarbij de zinsnede
,au risque d' en compromettre la sante, la securite ou la moralite"
wordt vervangen door ,ou en compromet la sante ... ". Het amendement wordt goedgekeurd en is in de eindredactie opgenomen.
2. Door de rechtspraak werd deze oplossing reeds bevestigd (2).
In het eerst geciteerde geval had de onverschillige houding van de
ouders, die hun kinderen lieten gaan waar ze wilden, voor de gezondheid, veiligheid en zedelijkheid van deze laatsten zelfs een gunstig
gevolg, aangezien, blijkens een maatschappelijk onderzoek het milieu
waarin ze een onderkomen hadden gevonden hen meer levenskansen
bood dan het milieu waar ze uit voortkwamen.

(r) Pari. Besch., Senaat, r967-rg68, biz. r68. Aangestipt wordt dat hier voor het eerst
in het burgerlijk wetboek het begrip .,jeugd in gevaar" tekstueei is opgenomen (zie o.m.
DEWULF, C., in zijn referaat voor de vergadering van de unie der jeugdrechters, 3 r mei
rg6g, onuitg.).
·
(2) Jrb. Mechelen, 24 juni 1970, Doc. ]eugdb., I, r88; Brussel, 8 juni 1972, Rev. dr. fam.,
1972, nr. 2, biz. 31.
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Tegen de stelling, dat een der voorwaarden noodzakelijk maar voldoende is, kan dan weer worden ingebracht dat de bevoegdheid van
de rechtbank om kinderen aan hun ouders te ontnemen te ruim is.
Op die marrier komt men overigens voor de weinig logische toestand
te staan, dat voor ontzetting van de ouderlijke macht zwaardere eisen
worden gesteld dan voor het ontnemen van een kind door adoptie,
dat toch ook met verlies van de ouderlijke macht gepaard gaat. Immers, in het eerste geval is vereist dat de vader of moeder door slechte
behandeling, misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of erge
nalatigheid, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het
kind in gevaar brengt (artikel 38 wet jeugdbescherming). In het geval
van de adoptie daarentegen kan het voldoende zijn dat de ouders
zich om het kind niet bekommeren, ook zo het daarvan geen nadeel
ondervindt. Het parallellisme tussen beide wetgevingen, dat v66r
het amendement van de heer Rolin door de verslaggever van de
commissie werd geloofd, is thans verbroken (1).
Het is mijn mening, dat door het aannemen van dit amendement
de oorspronkelijke optiek van het adoptievonnis als een sanctie tegen
de onwaardige ouder is verlaten. Deze oorspronkelijke optiek van de
wetgever vindt men terug in de commentaar van de Commissie van
Justitie van de Kamer, waarin ter verdediging van het t~nma.lige
artikel 352, dat de beide vereisten cumuleerde, werd gezegd dat
,de weigering van de ouders alleen dan ongewettigd kan worden verklaard, wanneer zij het kind aan zijn lot overlaten; dit nu kan eveneens
grond opleveren om hen uit de ouderlijke macht te ontzetten en de
adoptie tot stand te brengen met toestemming van de familieraad" (2).
10.

1 1. Maar de wetgever is nog verder gegaan, en indien de bewaring
van het kind aan een der ouders is toevertrouwd met uitsluiting van
de andere, kan de adoptie worden uitgesproken tegen de wil in van
deze laatste, zelfs zo deze zich om de persoon van het kind is blijven
bekommeren en diens gezondheid, veiligheid en zedelijkheid geenszins in gevaar heeft gebracht. Het volstaat dat de rechtbank de weigering onverantwoord acht. Tot deze uitkomst komt men, zo men de
tekst naar de letter neemt en een a contrario redenering toepast.
Volledig discretionair kan de rechtbank nochtans niet tewerk gaan:

(1) Pari. Besch., Senaat, 1967-1968, biz. 145.
(2) Versiag namens de Senaatscommissie voor de Justitie, 4 nov. 1967, Pari. Besch., Senaat,
nr. 358, biz. 28.
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sinds de wet van I969 moet de beslissing in elk geval met redenen
zijn omkleed en zal de motivering in de praktijk steeds steunen op
een onderzoek gedaan door de procureur des Konings, hetzij persoonlijk, hetzij door de hulpdiensten die hem ter beschikking staan (I).
Me dunkt dat de behandelde problematiek, scherp gesteld, hierop
neerkomt: is het te verantwoorden dat door de voorlopige toekenning
aan een der ouders van het recht van bewaring dat een attribuut is
van de ouderlijke macht, de andere van het toestemmingsrecht tot
de adoptie, dat eveneens deel uitmaakt van de ouderlijke macht sensu
lato wordt beroofd (in die zin dat hij het recht niet meer discretionair
kan uitoefenen, zoals de andere toestemmingsrechten), en dat deze
zich dus uiteindelijk de ganse ouderlijke macht kan zien ontnemen
door de adoptie vanwege een derde?
Mag het toestemmingsrecht in een adoptie, dat een uiting is van de
ouderlijke macht sensu lato bei:nvloed worden door een voorlopige
regeling van een attribuut van de ouderlijke macht sensu stricto?
Overigens kan de vraag worden gesteld, of het onderscheid tussen
de ouderlijke macht in de enge, en die in de brede betekenis van het
woord enige praktische relevantie heeft dan wei !outer een kwestie
is van terminologie. Hierop wordt verder nader ingegaan.
12.

13. Uit het vorige nummer blijkt dus het grote belang van de vraag

naar de betekenis en de inhoud van het recht van bewaring, waar de
ganse regeling van artikel 353, § I tweede lid om draait. Hierover
wordt in een tweede hoofdstuk uitvoeriger gehandeld. Eerst wordt
nog enige aandachi: besteed aan een vergelijking met het vroegere
recht, met het adoptierecht van enige andere landen en met het artikel
I6obis B.W., dat handelt over het aanverwante probleem van de
weigering toe te stemmen in het huwelijk.
Afdeling B

GENESIS VAN ARTIKEL 353 B.W.

§

1.

Vergelijking met het voormalige artikel 346 B.W.

14. De betwiste adoptie, die door de rechtbank wordt uitgesproken
over de weigering tot toestemming vanwege de ouders heen, is pas
door de wet van I969 in ons burgerlijk wetboek ingevoerd en was
onder het oude recht volslagen onbekend (2).
(r) VAN MALDEREN, C., o.c., biz. r76, nr. 207.
(2) VAN LooK, o.c., biz. 360.
II

Zal men hieruit afleiden dat in het bestudeerde geval (weigering vanwege de ouder die het kind niet onder zijn hoede heeft om toe te
stemmen in de adoptie door degene met wie de voormalige echtgenoot
is hertrouwd) de adoptie v66r 1969 dus geen doorgang kon vinden?
Deze redenering gaat niet op, omdat, onder het voormalige recht, de
toestemming van diegene van de ouders aan wie het kind na echtscheiding niet was toevertrouwd, niet vereist was.
Het voormalige artikel 346, derde lid beschikte namelijk in vrij
laconieke bewoordingen aldus: ,In geval van echtscheiding of van
scheiding van tafel en bed, kan worden volstaan met de toestemming
van degene der ouders die het recht van bewaring over het kind
uitoefent".
15. Zo komt men tot de bevinding dat het onderscheid tussen de
ouders, gebaseerd op de toekenning van het recht van bewaring, dat
hestand in het oude artikel 346 B.W., niet voorkomt in het nieuwe
artikel 348 B.W. dat met het oude correspondeert en eveneens over
de toestemming van de ouders spreekt, doch dat het bedoelde onderscheid opnieuw opduikt in artikel 353 B.W. (1). Tussen de nieuwe
regeling en de oude bestaat nochtans een duidelijk verschil, naast
een treffende gelijkenis. Deze twee worden thans achtereenvolgens
behandeld.

16. Het verschil blijkt niet bij een oppervlakkige lezing: de gewezen
echtgenoot die de bewaring heeft is opnieuw bevoordeligd tegenover
de andere, en op het eerste zicht lijkt het dat de wetgever, door de
gebruikte omweg (art. 348: algemeen beginsel, art. 353: uitzondering)
weinig heeft veranderd aan de vorige toestand. En tach bestaat er
een duidelijk verschil tussen het oude recht, dat gewoon geen toestemming vroeg, en het nieuwe, dat wel de toestemming vereist doch
de gebeurlijke weigering aan de appreciatie van de rechter onderwerpt.
Het feit dat het onderscheid tussen beide ouders is weggebannen in
het beginselartikel 348 B.W. moet er de rechter toe aanzetten met
de grootste omzichtigheid van zijn appreciatievermogen gebruik
te maken. Het lag immers in de bedoeling van de wetgever aan beide
ouders op voet van gelijkheid het toestemmingsrecht te geven, en

J., Aper9u sur l' adoption et Ia legitimation par adoption entre Belges en Belgique
apres Ia loi du 21 mars 1969, Ann. Not., Enr., 1969, biz. 185-288, vooral biz. 210, nr. 41;Zie oak DALCQ-DEPOORTER, J., Adoption, Considerations sur !'application de Ia loi du
21 mars 1969, R.Not.B., 1972, biz. 274-298, vooral biz. 284, nr. 13.
(1) CANIVET,
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de correctie van artikel 353 B.W. is slechts een in de loop van de
besprekingen bijgevoegde aanpassing aan de helaas te vrezen onenigheid tussen de ouders, die met elkaar in een proces waren betrokken.
In tegenstelling met vroeger wordt thans aan de ouder-zonder-bewaring wel zijn mening gevraagd, maar wordt die mening door de
rechtbank eventueel onverantwoord geacht - in welk geval het
vonnis op dit stuk voornamelijk met redenen zal dienen omkleed
te zijn (I, 2).

17. De gelijkenis tussen heide regelingen is gelegen in die ene term,
waarop het ganse onderscheid in de behandeling van de ouders is
gebaseerd: het recht van bewaring.
Wat hieronder diende verstaan was door de vroegere rechtspraak en
rechtsleer nooit geheel in het reine getrokken. De Kamercommissie
wilde aan al deze betwistingen een einde maken en voorzag geen
onderscheid tussen de ouders op grond van het bewaringsrecht. Hoe
dit toch weer opdook wordt straks onderzocht. Nu reeds kan worden
gezegd dat de gelijkluidendheid van het woord ,bewaring" in de
oude en de nieuwe wet voor gevolg heeft dat de vroegere betwistingen
omtrent de betekenis van dit woord aktueel blijven. Overigens steekt
reeds in de eerste commentaren op de nieuwe wet de onenigheid
weer haar kop op (3).
§

2.

De voorbereidende werken

18. Het is bijzonder interessant na te gaan hoe het door rechtsleer
en rechtspraak zo betwiste criterium van de bewaring, dat in artikel
348 werd gewraakt, tenslotte in artikel 353 weer in onze adoptiewetgeving is opgedoken.
19. In het Kamerontwerp, zoals het op I I februari I965 wordt voorgelegd luidt het artikel 352 B.W. (thans 353) als volgt: ,De recht-

bank kan de adoptie uitspreken indien zij oordeelt dat de weigering
tot toestemming van een der ouders of van heiden een misbruik uitmaakt, ingeval degene die weigert toe te stemmen zich zo weinig

(1) VERHEYDEN-}EANMART, o.c., biz. 202.
(2) Voor de moeilijkheden ontstaan tijdens de overgangsfase (d.i.: akte opgesteld v66r,
gehomologeerd na de wet van 21 maart 1969) zie Jrb. Brussel, 16 okt. 1969, ]. T., 1970,
biz. 50 met noot CAN1VET,
(3) Vergelijk bijvoorbeeld VAN LooK, o.c., biz. 372, voetnoot (3) met VAN MALDEREN,
o.c., biz. 169-171, nr. 200 en biz. 177, nr. 209.
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om het kind bekommerd heeft dat diens zedelijkheid, gezondheid of
opvoeding gevaar loop". Door mevrouw De Riemaecker-Legot, verslaggeefster van de kamercommissie, wordt duidelijk verklaard dat
ook in geval van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed,
zowel op grond van bepaalde feiten als door onderlinge toestemming,
vereist wordt dat beide ouders in de adoptie zouden toestemmen.
Op die manier hoopt de Commissie de betwistingen te beslechten
omtrent de interpretatie van de woorden ,recht van bewaring",
begrip dat thans uit het, ontwerp is verdwenen. De rechter kan de
adoptie slechts uitspreken zo aan drie voorwaarden tegelijk is voldaan: de weigering moet een misbruik zijn, de weigerende partij
moet zich om het kind niet bekommeren, ze moet diens zedelijkheid ... in het gedrang brengen (1).
20. Door de Senaatscommissie worden aanzienlijke tekstwijzigingen
aangebracht, die nochtans de kern van de zaak niet raken.
Wel valt het m.i. op, dat thans gesproken wordt van een onverantwoorde weigering, waar het Kamerontwerp eiste dat de weigering
een misbruik was, terwijl de Franse tekst onveranderlijk van een refus
abusif blijkt spreken (2).
21. Op de vergadering van 13 december 1967 wordt dan in de Senaat
over de toestemming na echtscheiding uitgebreid g~redetwi~t. Aan~
leiding hiertoe is een amendement ingediend door de heer Rolin.
Volgende tekst wordt ter discussie voorgelegd: Artikel 353, 1°:
,Wanneer de toestemming vereist door artikel 348 wordt geweigerd,
kan de rechtbank de adoptie uitspreken, indien zij deze weigering
onverantwoord acht.
Gaat de weigering echter uit van beide ouders of een van hen, dan
kan de adoptie, behalve wanneer het gaat om een nieuwe adoptie,
slechts worden uitgesproken indien hij die zijn toestemming weigert
zich zo weinig om de te adopteren persoon bekommerd heeft dat
diens gezondheid, veiligheid of zedelijkheid in gevaar wordt gebracht''.

Voornamelijk drie stellingen worden verdedigd (3).
I. De heer Rolin stelt voor in lid twee de woorden ,of een van hen"
te vervangen door ,of van die ouder aan wie de bewaring van het

(1) Pari. Besch., Kamer, 1964-1965, blz. 26, versiag van mevrouw DE RrEMAECKER-LEGOT.
(2) Pari. Besch., Senaat, 1966-1967, biz. 53·
(3) Pari. Besch., Senaat, 1966-1967, biz. 172.
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kind is toevertrouwd" (1). Het door hem ingediende amendement
strekt er dus toe, de toepassing van het tweede lid te beperken tot
de ouders die de bewaring hebben van de kinderen. Alleen in dat
geval, moet de rechter nagaan of een van de twee in dat lid opgesomde
voorwaarden is vervuld .
De heer Vermeylen van zijn kant gaat verder en stelt eenvoudig
de schrapping voor van het ganse tweede lid.
Volgens hem moet de rechter vrij kunnen oordelen of de weigering
al dan niet verantwoord is, en past het niet deze appreciatiebevoegdheid te beperken.

.2.

J. Daartegen wordt dan weer door een aantal senatoren aangevoerd
dat zodoende al te veel familiebanden ter beoordeling aan de rechtbank worden overgelaten. Het belang van het kind is niet het enige
punt waarmee rekening client te worden gehouden, ook de rechten
van de oorspronkelijke familie en inzonderheid van de ouders moeten
worden gevrijwaard.
In die zin minister van justitie Wigny: ,J' estime que les liens de
famille sont suffisamment importants pour qu'un pere puisse justifier
sa position, en affirmant simplement qu' il desire rester le pere de
son enfant ... ".
En verder ook de belangrijke opmerking van de heer Hambye :
,Aussi longtemps que nous considerons qu'il y a lieu de respecter
!'institution familale, il faut limiter les pouvoirs d'intervention du
tribunal au sein de la famille".

De Senaat keurt tenslotte het amendement Rolin goed, en kiest dus
een middenweg tussen de stelling dat aan de rechter steeds, en de
stelling dat aan de rechter nooit de beperkingen moeten worden opgelegd voorzien in het tweede lid. Alleen bij de weigering door de
ouder-met-bewaringsrecht moet de rechtbank nagaan of deze zich
om het kind bekommerde en diens welzijn niet in het gevaar bracht.
Meteen kon de hele polemiek omtrent de inhoud van het bewaringsrecht worden verdergezet, iets wat men in den beginne v66r alles
wilde vermijden.

(1) ... naast de hager behandelde wijziging omtrent het loskoppelen van de twee voorwaarden van het tweede lid, zie nummer 9·

IS

Afdeling C

TOESTEMMING EN TOESTEMMINGSWEIGERING
IN ANDERE LANDEN
22. In deze afdeling wordt onderzocht, welk belang, in elk land, aan
de toestemming van de ouders wordt gehecht, en in welke omstandigheden een adoptie kan tot stand komen tegen de wil in van de
ouders.
23. NEDERLAND. Het Nederlandse recht heeft de adoptie steeds gewantrouwd (1). Pas in 1956 ingevoerd, is de adoptie ook volgens het
nieuwe Nederlandse burgerlijk wetboek aan vrij strenge voorwaarden
onderworpen, o.m. wat betreft de toestemming van de ouders.
Voorwaarde voor de adoptie is dat geen der ouders die met het kind
in familierechtelijke betrekking staan, het verzoek tegenspreekt.
Nochtans is de rechter niet verplicht het verzoek af te wijzen op grond
van de tegenspraak van een ouder ingeval meer dan twee jaar tevoren
op vraag van dezelfde echtgenoten (2) een geldig verzoek was ingediend (3). De ouders moeten daarenboven meerderjarig zijn.
In Nederland brengt de rechter de adoptie tot stand, anders dan in
Belgie waar hij louter homologeert (behalve ingeval van zogenaamde
betwiste adoptie) (4).

24. FRANKRIJK. De dragers van de ouderlijke macht moeten toestemmen. De rechtbank kan nochtans oordelen dat de weigering vanwege. de ouders een misbruik is, doch alleen wanneer deze zich om
het kind niet bekommeren en aldus diens gezondheid of zedelijkheid
in gevaar brengen (5). Twee bijzondere toestemmingswijzen worden
voorzien: betreffende de zgn. ,Pupilles de l'Etat" en de ,enfants
abandonnes". De rechtbank kan inderdaad, bij ontstentenis van uitdrukkelijke toestemming (6), het kind als achtergelaten beschouwen

(1) Nederland is eeuwenlag, samen met Portugal, het enige adoptieloze land in Europa

geweest, afgezien van het Franse intermezzo.
(2) In Nederland kunnen slechts twee echtgenoten samen adopteren.
(3) Voor meer details, zie artikel228 d. Ned. B.W.; voor een commentaar zie STEMPELS, A.,
Beschermd door anderen, Amsterdam, blz. 84 bovenaan : .,de mogelijkheid moest openblijven dat adoptie in het kennelijk belang van het kind kon worden uitgesproken zelfs
als een der oorspronkelijke ouders er bezwaar tegen zou hebben."
(4) STEMPELS, o.c., blz. 83.
(5) Artikel 348 - 6 C.civ.
(6) ... die immers, om geldig te zijn, bij authentieke akte dient gegeven (art. 348 - 3 C.civ.).
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indien de dragers van de ouderlijke macht sedert meer dan een jaar
klaarblijkelijk niet meer naar het kind hebben omgezien (r).
Sommige Belgische auteurs (2) stellen voor dat onze rechtspraak zich
voor de oplossing van bepaalde praktische problemen aan het Franse
recht zou inspireren, gezien de grote gelijkheid tussen beide wetgevingen. In de Franse wet van 1966 wordt nergens het bij ons betwiste onderscheid aangetroffen gebaseerd op het bewaringsrecht.
Voordien echter beschikte artikel 247, tweede lid van de Code Civil,
dat na echtscheiding de toestemming volstond van de onschuldige
echtgenoot aileen, zo deze de bewaring had van het kind. Een wetsdecreet van 1939 kende aan de and~r ouder nochtans het recht toe
zich te verzetten (3). De rechtbank deed dan uitspraak, na hem te
hebben gehoord (4).
In de bestudeerde rechtspraak werden verwijzingen naar het Franse
recht aangetroffen (5).
25. ZwiTSERLAND. Het Zwitsers wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat,
zo de adoptandus minderjarig is, zijn vader en moeder in de adoptie
moeten toestemmen, zelfs zo hij de jaren van onderscheid heeft bereikt. Bijzondere modaliteiten worden nochtans voorzien inzake toestemming tot de adoptie van kinderen toevertrouwd aan een ,autorite
tutelaire de surveillance" (6).
26. GRooT-BRITTANNIE. Het toestemmingsrecht van de ouders
onderging een zeer belangwekkende ontwikkeling. Aanvankelijk

(r) Art. 350 C.civ., dat nog meer voorwaarden stelt.
(2) Zoals PAUWELS, J., in zijn recensie betreffende het geciteerde boek van VAN MALDEREN, T.P.R., 1971, blz. 49·
(3) Art. 347, al. 2 (thans afgeschaft): .,Si les pere et mere sont divorces ou separes de corps,
le consentement de celui des epoux au profit duquel le divorce ou Ia separation de corps a
ete prononce et qui a Ia garde de !'enfant suffit; toutefois si !'autre parent n'a pas donne
son consentement, l'acte d'adoption devra lui etre signifie et !'homologation ne pourra
intervenir que trois mois au moins apres cette signification. Si dans !edit delai, !edit parent
a notifie au greffe son opposition, le tribunal devra !'entendre avant de se prononcer."
(4) Deze bepalingen verschillen op twee punten van ons oud artikel 346 B.W. Vooreerst
wordt aan de ouder-zonder-bewaringsrecht een informatierecht toegekend en het recht
gehoord te worden. Tweedens geldt de toestemming van de ouder-met-bewaringsrecht
slechts zo deze onschuldig is aan de echtscheiding. Daardoor bevatte de Franse wet ook
een grote lacune: quid zo de beide partijen schuldig waren, of zo het kind aan de schuldige
partij was toegekend? In dit geval werd door de rechtsleer (PLANIOL en RIPERT, Traite
de droit civil Frant;ais 1925, dl. II, blz. 878) en de rechtspraak (Parijs, 31 oktober 1942,
D.C., 1943, 66) aangenomen dat de beide ouders moesten toestemmen.
(5) Voor een mooi voorbeeld, zie het advies O.M., bij Brussel, 31 mei 1957, Ann. Not.
Enr., 1957, blz. 323.
(6) Art. 265, al. 2, Z.G.B.
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verschafte de ouderlijke macht aan de dragers ervan nagenoeg een
uitsluitend eigendomsrecht over de kinderen (1). Men stand dan ook
wantrouwig tegenover een zelfs vrijwillig gegeven toestemming (2).
In 1926 gaf een wet aan de rechtbank de macht, over een weigering
heen te stappen, zo deze uitging van een persoon die het kind in
de steek had gelaten of halsstarrig had geweigerd in diens onderhoud
te voorzien. In 1950 werden nieuwe uitzonderingen aangebracht, en
kon de rechter de toestemmingsvereiste achterwege laten zo deze op
onredelijke gronden werd geweigerd (3).
Een nieuwe stap werd gezet in 1958, wanneer bij wijze van algemene
regeling, een bepaling in de wet werd ingevoerd die toeliet over een
weigering heen te stappen indien de persoon van wie ze uitging
,has persistently failed, without reasonable cause, to discharge the
obligations of a parent or guardian", naast andere gevallen, zoals
verlating of verwaarlozing van het kind (4).
Deze bepaling was wellicht te algemeen en ongetwijfeld te vaag. De
House of Lords gaf volgende interpretatie : het is niet vereist dat een
schuldige nalatigheid aan de ouder ten laste wordt gelegd, noch dat
hij zich tegenover het kind onverschillig of ongevoelig gedroeg ; er
moet zelfs niet bewezen worden dat de ouder waarschijnlijk zijn
plichten niet zou nakomen of dat hij het kind in gevaar zou brengen (5).
Deze beslissing is de laatste in een reeks die steeds meer de ouderlijke
macht is gaan beperken (6).

27. ANDERE LANDEN. De toestemming vanwege de ouders wordt
ondermeer vereist door de wetgeving van de landen, die een groat
aantal te adopteren kinderen aan Belgie leveren. Zo bijvoorbeeld
Zuid-Korea (7), de Filippijnen (8) en Zuid-Vietnam (9).
(1) In die zin Olive Stone bij de toelichting van haar rapport ter gelegenheid van het

colloquium van de Commission Internationale de Juristes, Brussel, september 197z.
(2) Ze kon niet gegeven worden voordat het kind de leeftijd van 6 weken had bereikt; de
toestemming moest dikwijls worden herhaald in de loop van de procedure en kon op elk
ogenblik worden ingetrokken; de ander werd aan verschillende hearings onderworpen en
werd telkens gewezen op de mogelijkheid tot intrekking.
(3) .,unreasonable withheld".
(4) De aangehaalde wetten zijn achtereenvolgens: The Adoption of Children Act van
1926, The Adoption Act van 1950 en The Adoption Act van 1958; deze laatste wet werd
in 1960, 1964 en 1968 nag aangevuld.
(s) (1971) A.C. 682.
(6) Voor de evolutie in het Belgische recht, zie VAN GERVEN, W., o.c., biz. 172, nr. 66.
(7) Art. 670.
(8) Art. 340 (2) B.W.: niet aileen de ouders, doch ook zekere personen die het kind in
feite te hunnen laste hebben genomen, moeten toestemmen.
(9) Art. 137 wetsdecreet nr. 15 van 24 juli 1964.
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Omzichtigheid is nochtans geboden, aangezien in een aantal Ianden
bijzondere wetten bestaan (soms ingegeven door oorlogsomstandigheden) die de opname van verlaten kinderen door het buitenland vergemakkelijken (I). Merkwaardig is wei, dat een discriminatie tussen de
ouders na echtscheiding in Zuid-Vietnam wordt aangetroffen (2).

HooFDSTUK III

TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 353, § 1 TWEEDE LID
Afdeling A

PROBLEEMSTELLING

28. Het besproken artikel, waar het een onderscheid maakt alnaargelang de weigering al dan niet uitgaat van ,diegene van de ouders
aan wie de bewaring van het kind is toevertrouwd", laat na het juiste
toepassingsgebied van de regel te omlijnen. · Men kan zich inderdaad
zeer verscheidene toestanden voorstellen waarbij een der ouders met
uitsluiting van de andere het bewaringsrecht uitoefent, zoals na ontzetting van de ouderlijke macht, tijdens een feitelijke scheiding, in
de loop van een procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en
bed; of nog wanneer beide natuurlijke ouders het kind erkend hebben
doch niet met elkaar zijn gehuwd en niet samenwonen. Het kan zelfs
gebeuren dat de bewaring aan een derde is toevertrouwd, bijvoorbeeld
ingeval van pleegvoogdij, na echtscheiding of krachtens een beschikking van de voorzitter op grond van artikel 22I B.W.
De moeilijkheid ontstaat doordat artikel 353, § I tweede lid van het
burgerlijk wetboek niet meer, zoals het vorige artikel 346, uitdrukkeIijk vermeldt dat het onderscheid tussen de ouders op grond van het
bewaringsrecht enkel toepasselijk is na echtscheiding of scheiding
van tafel en bed (3).

(r) Zo bijvoorbeeld de Zuidkoreaanse uitzonderingswet van 30 september 1961, gewijzigd
op 23 februari 1966. Daarbij komt nog dat de wetgeving in deze Ianden nogal snel verandert.
(2) Herinnering aan de Franse Indochinese politiek? Artikel 137: na echtscheiding of
scheiding van tafel en bed stemt aileen de onschuldige toe, doch de andere wordt opgeroepen en gehoord.
(3) Tot de nieuwe wet van 1969 luidde artikel 346 als volgt: .,Ingeval van echtscheiding
of scheiding van tafel en bed, kan worden volstaan met de toestemming van degene der
ouders die het recht van bewaring over het kind uitoefent".
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Afdeling B

DE INHOUD VAN HET BEWARINGSRECHT

§

I.

De bewaring als attribuut van de ouderlijke macht

29. De ouderlijke macht wordt gewoonlijk omschreven als het geheel
van rechten die de wet toekent aan de ouders met betrekking tot het
bestuur van persoon en goederen van hun niet-ontvoogde minderjarige kinderen (1). Moeilijkheden ontstaan doordat deze machten
nergens in ons wetboek op overzichtelijke wijze worden gecatalogeerd.
Hier was dus een taak weggelegd voor de rechtsleer, die nochtans
niet tot eensgezindheid is gekomen met betrekking tot de plaats van
het bewaringsrecht in het geheel van het tableau. Klassiek is het
onderscheid tussen de ouderlijke macht sensu stricto, oak hoederecht
geheten en de ouderlijke macht sensu lata. Dit laatste begrip dekt een
aantal bevoegdheden van de ouders, die over de wetgeving liggen
verspreid en die voornamelijk neerkomen op toestemmingsrechten
(tot het huwelijk, het huwelijkscontract, de ontvoogding, de handelsbedrijvigheid van de ontvoogde, de adoptie) (2). Het eerste begrip,
het hoederecht dus, wordt op zijn beurt onderverdeeld in het recht
van bewaking, van toezicht en van medegaande tuchtiging, of anders:
het recht__yan be_w:<J.l<.ipg~nerzijc:l~, v~ opvoeding anderzijds (3).
Het hoederecht is verbonden aan de geda~ht~ van beschermTng en
houdt op bij de meerderjarigheid; de toestemmingsrechten daarentegen beantwoorden meer aan het begrip ouderlijk gezag, aan rechten
die voortvloeien uit de hoedanigheid van vader en moeder, en blijven
soms na de minderjarigheid bestaan (4).
30. Welke is nude inhoud van dat bestanddeel van het hoederecht,

dat gewoonlijk met het ,recht van bewaking" wordt aangeduid (5)?
(I) Aldus PAUWELS, J.. Familierecht, aantekeningen bij de colleges, Leuven I973, volume 3,
V, 59; DELVA, W., Personen en Familierecht, zesde uitgave, I972, biz. I94· Over de basis
hiervan (niet het huwelijk, wei de afstamming) zie voetnoot I.
(2) De opsomming van DE PAGE, H., Traite elementaire de droit civil belge, dee! I, derde
uitgave, Brussel I962, nr. 767, is gekend; KLUYSKENs' indeling van de algemene en de
sociale attributen is parallel met die van DEPAGE. - KLUYSKENS, A., Beginselen van Burgerlijk Recht, dee! VII, Brussel I942, nr. 623 e.v.
(3) Aldus DE PAGE, KLUYSKENS, DELVA, geciteerde vindplaatsen. Deze rechten worden
ondermeer gegrond op de artikelen 108, 448, 160, 371, 374, 477, 1338 B.W.
(4) Zo blijft bijvoorbeeld na de meerderjarigheid de verplichting bestaan bij een eerbiedige
akte de toestemming te vragen van de ouders in het huwelijk.
(5) In dit verband mag gewezen worden op het feit dat artikel 353 spreekt over het recht
van bewaring, terwijl de meeste auteurs spreken over bewaking. Het franse equivalent is
telkens garde.
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Het omvat ondermeer het recht (of de plicht, want inzake familierecht is het een correlarium van het ander, en mag men slechts wat
men moet) (1) de kinderen onderdak te verschaffen, toezicht uit te
oefenen op hun komen en gaan, op hun briefwisseling en ontspanning,
doch ook beslissingen te treffen inzake schoolkeuze, godsdienstige
opvoeding enz. Hieruit blijkt dat het bewakingsrecht een aantal
machten omvat die zeer uiteenlopend zijn omdat de ene veel dieper
ingrijpen in het !even van het kind dan de andere; dat slechts een
exemplatieve opsomming kan worden gegeven ; dat de concrete inhoud van het bewakingsrecht afhangt van wat men naast het bewakingsrecht beschouwd te behoren tot het hoederecht als tegenstelling tot de toestemmingsrechten; dat de hele kwestie dus !outer
theoretisch is tot op het ogenblik dat de vraag zich stelt omtrent de
uitoefening van de ouderlijke macht na echtscheiding of scheiding
van tafel en bed.
§

2.

Het bewaringsrecht bedoeld in artikel 353 B.W.

31. Het is zonder meer duidelijk, dat de bewaring waar het in artikel
353 B.W. om gaat, niet de feitelijke bewaring is doch wel het recht
van bewaring. Onder het oude stelsel van artikel 346 B.W. werden
voldoende argumenten aangehaald, die thans nog lijken te gelden.
De verslaggever van de wet van 1940 liet over de kwestie geen twijfel
bestaan: ,Il s'agit, bien entendu, du droit legal de garde et non pas
de la garde de fait de !'enfant". (2). Ook de rechtspraak sprak zich
in die zin uit, hierbij door de rechtsleer bijgetreden (3).

Afdeling C

GEVALLEN WAARIN HET BEWARINGSRECHT NIET AAN BEIDE
OUDERS TOEKOMT

§

1.

Ontzetting van de ouderlijke macht

32. Op dit punt bestaat eenstemmigheid: een vader of moeder die
van de ouderlijke macht is ontzet en die, bij veronderstelling, van

(1) PAUWELS, J., o.c., volume 3, V., biz. 59·
(2) Verslag Kamercommissie, Pasin., 1940, biz. 142, in diezelfde zin ook, parlementaire
vragen en antwoorden, Kamer van Volksvertegenwoordigers, vraag van de Heer DEMETS,
Bull., 2 juli 1957, biz. usx.
(3) Rb. Doornik, 13 september 1963, R.P.Not., biz. 415 met goedkeurende noot F.L.
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het recht van bewaring is beroofd, moet in het geheel niet toestemmen tot de adoptie (I).
Inderdaad, hij wordt beschouwd zich in de onmogelijkheid te bevinden zijn wil te kennen te geven en valt onder toepassing van artikel
348, § I B. W. De toestemming van de andere ouder volstaat, en is
oak deze ontzet, dan wordt de toestemming gegeven door de familieraad ..
Het zou verkeerd zijn te menen dat in dergelijk geval de provoogd
die het recht van bewaring uitoefent toestemming moet geven:
immers, hij is niet een persoon tegenover wie de afstamming van de
minderjarige vaststaat, wat een essentiele vereiste is om het toestemmingsrecht te hebben.
33. W elk argument wordt aangehaald om de toestand vah de ontzette ouder gelijk te stellen met de onmogelijkheid zijn wil te uiten ?
Men roept de voorbereidende werken in van de wet op de jeugdbescherming, waarin het geval uitdrukkelijk in die zin is behandeld (2).
Deze oplossing wordt door rechtspraak en rechtsleer bevestigd (3).
Deze oplossing lijkt logisch, en wel op grand van de volgende redenering: aan een ouder, die het bewaringsrecht uitoefent, kan een kind
door adoptie worden ontnomen, zo de rechtbank zijn weigeiing onverantwoord acht en die ouder zich om het kind niet bekommert
zonder dat het nochtans in gevaar wordt gebracht; immers, de twee
in het tweede lid van artikel 353, § I genoemde voorwaarden dienen
niet cumulatief te zijn vervuld. Zoveel reden te meer heeft men om
een ouder, die wel de gezondheid, veiligheid of zedelijkheid van het
kind in gevaar heeft gebracht en uit hoofde daarvan van de ouderlijke
macht is ontzet, niet om zijn toestemming te vragen (4).

(I) Zie de voorbereidende werken van de wet van I940, rapport Kamercomrnissie van
Justitie, Pasin., 1940, biz. I42: .,Quand l'adoptant est dechu de Ia puissance paternelle
pour le tout, Ia decheance emporte Ia perte du droit de consentir a !'adoption".
(z) Bespreking art. 38, Par!. Besch., Kamer, 196I-I962, nr. 2. biz. 20.
(3) Jrb. Brussel, 23 oktober I969, Doc. feugdb., I, ISI; Jrb. Luik, 21 december 1970,
Doc. feugdb., I, 21 I; PIRET, J .• La loi du 8 avril 1965 relative a la protection de la jeunesse,
les mesures a !'egard des parents, Ann. Droit, I966, biz. 16o.
(4) Over het feit dat in de oorspronkelijke optiek van de wetgever de voorwaarden voor de
ontzetting en de voorwaarden om over de weigering heen te stappen ongeveer gelijk liepen
werd hager reeds uitvoerig gehandeld; zie numrner 9·
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§

2.

Natuurlijke ouders

34· Op de vraag of de regel van artikel 353 B.W. oak toepasselijk
is op natuurlijke ouders die de bewaring van het kind niet hebben,
is door de wet van 1969 geen afdoend antwoord gegeven. De hele
moeilijkheid ontstaat doordat de wet thans niet meer zoals vroeger
uitdrukkelijk spreekt over het recht van bewaring ,na echtscheiding
of scheiding van tafel en bed" welke zinsnede natuurlijk de vraag
onmiddellijk in de negatieve zin zou doen beantwoorden (1). Werd
deze beperking opzettelijk weggelaten ?

35· Wanneer men slechts de wettekst leest, moet men vaststellen dat
het onderscheid met betrekking tot het bewaringsrecht zowel op
natuurlijke als op wettige ouders kan worden toegepast. In beide
gevallen is het bedoelde recht onget wijfeld een attribuut van de
ouderlijke macht, welke door beide ouders wordt uitgeoefend over
een door hen erkend natuurlijk kind (2). Alleen wanneer er zich
moeilijkheden voordoen, zal het de rechtbank toekomen het bewaringsrecht aan de ene of de andere toe te kennen. Deze oplossing
wordt thans eensgezind door de rechtslee;r bijgetreden (3) en door
de rechtspraak toegepast (4). Bij ontstentenis van dergelijke maatregel wordt het door heiden uitgeoefend en kan men zich moeilijk
in de toestand van artikel 353 bevinden, toestand namelijk van een
ouder~zonder-bewaring. Quid dus wanneer er wel een rechterlijke
toekenning van het bewaringsrecht aan een natuurlijke ouder is
geweest?
36. Volgens een eerste stelling moet men de weigering vanwege de
ouder aan wie het kind niet is toevertrouwd enkel toetsen aan het
in het eerste lid van artikel 353 voorziene criterium, en niet nagaan
of hij het kind aan zijn lot heeft overgelaten (tweede lid). Immers,
anders komt men ertoe de natuurlijke ouders meer rechten toe te
kennen dan de wettige.

(1) Over de vraagstelling, zie CAN1VET, J., Aperfu sur !'adoption et la legitimation par
adoption entre Belges en Belgique apnls Ia loi du 21 mars 1969, Ann. Not. Enr., 1969, biz.
185-288, biz. 21 I.
(2) PAUWELS, }., o.c., volume 3, V., biz. 67.
(3) DE PAGE, Traite, dl. I, nr. u84; - meer gedetailleerd: RmAux, J., Le statut juridique
de l' enfant nature!, biz. 26, noot 64.
(4) Brussel, 8 augustus 1864, Pas., 1865, II, 32; Brussel, II mei 1898, Pas., 1898, II, 325;
Brussel, 16 juni 1926, Belg. ]ud., 1927, biz. 68 en voor een recent geval: Brussel, 18 november 1966, J.T., 1967, biz. 101,
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Enerzijds zou men over de toestemmingsweigering van een natuurlijke ouder-zonder-bewaring slechts heen kunnen stappen zo hij het
kind aan zijn lot overliet. Anderzijds zou dezelfde weigering, uitgaande
van een wettige ouder, door de rechter enkel aan zijn ,verantwoord
zijn" worden getoetst, zonder verdere restrictie.
Deze stelling, die ondermeer door Verheyden wordt verdedigd,
komt er dus toe artikel 353 zonder aanzien des persoons zowel op
wettige als natuurlijke ouders toe te passen (1). Dezelfde opvatting
wordt ook door Dalcq-Depoorter voorgehouden (2).
37. Andere auteurs daarentegen stellen vast dat in de voorbereidende
werken enkel over de toestand na echtscheiding of scheiding van
tafel en bed werd gehandeld (hetgeen veronderstelt dat er een huwelijk is geweest en dus de kinderen wettig zijn) ; dat men dus moet
aannemen dat enkel tengevolgz van een onoplettendheid vanwege
de heer Rolin, van wie het amendement uitging dat tenslotte artikel
353 B.W. is geworden, de zinsnede werd weggelaten die het toepassingsgebied in die zin had moeten beperken (3). In die zin spreken
zich ondermeer Van Malderen en Canivet uit (4).
38. Mij lijkt het argument van de gelijkberechtiging van natuurlijke
en _wettige .ouders, zoals_het door \LeJ:"heyden ~ordt yerclecligd,. n_ochtans sterker (5). Weliswaar is het een feit dat het vijftal sprekers,
die aan .de debatten deelnamen, enkel de toestand na echtscheiding
of scheiding van tafel en bed uitdrukkelijk hebben behandeld.
Standen zij - onbewust - nog al te zeer onder de invloed van het
oude artikel 346 B.W.? Of was de beperking dan toch gewild?
Zo ja, waarom? (6).

(1) VERHEYDEN-JEANMART, o.c., bJz. 203, nr. 15,
(2) DALCQ-DEPOORTER, o.c., biz. 284, nr. 15.
(3) Bij de lezing van de Voorbereidende Werken is het mij overigens opgevallen dat de
heer RoLIN nog een andere onoplettendheid beging, toen hij in zijn amendement vergat
de toestand te vermelden in geval van een nieuwe adoptie; door de Voorzitter hierop attent
gemaakt, geeft hij toe: ,C'est un oubli; vous pouvez retablir ce texte" (Parl. Besch., Senaat,
1967-1968, biz. 174.
(4) VAN MALDEREN, o.c., biz. 176; CANIVET, o.c., biz. 21 r, die zonder enige motivering
verklaart : ,Eventuellement d'aucuns soutiendront, abusivement nous semble-t-il, qu'il
doit s'appliquer aux parents naturels qui ont ou n'ont pas Ia garde effective de !'enfant".
(5) Op voorwaarde evenwel dat de toekenning van het bewaringsrecht aan een van de
natuurlijke ouders nochtans gerechtelijk is geschied I
(6) Pari. Besch., Senaat, 1967-1968, biz. 172; Is het niet merkwaardig dat VERHEYDEN,
na lezing van dezelfde Voorbereidende Werken tot het besluit komt: ,Rien, dans les travaux preparatoires, ne permet de repondre par !'affirmative ou par Ia negative". (VERHEYDEN-JEANMART, O.C., bJz, 203)?
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§ 3· Na echtscheiding of scheiding van tafel en bed
Men weet dat na echtscheiding het recht van bewaring aan een van beide ouders (of aan een derde) wordt toegekend
uit hoofde van een van de volgende beslissingen (r).
39·

ALGEMEEN.

a. Ingeval van echtscheiding op grond van bepaalde feiten zal het
geregeld worden bij een overeenkomst, tussen de gewezen echtgenoten
gesloten en bekrachtigd door de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg; ofwel door een bevelschrift van dezelfde rechter, afgeleverd
overeenkomstig artikel r 273 Ger. W. ; ofwel, zo geen van beide
rechtshandelingen plaatsvond, door het vonnis van echtscheiding
zelf, doordat namelijk het kind van rechtswege aan de onschuldige
echtgenoot wordt toevertrouwd (2, 3).
Het overwicht van de onschuldige ouder is sterk afgezwakt vergeleken
bij het oude artikel 302 en speelt eigenlijk nog slechts een subsidiaire
rol (4).
b. Ingeval van echtscheiding door onderlinge toestemming zal het
bewaringsrecht geregeld worden bij een overeenkomst, tussen de
scheidende echtgenoten gesloten en aan de procureur des Konings
overgemaakt, overeenkomstig de artikelen 1288 en 1292 Ger. W. (5).
In beide gevallen kan de jeugdrechtbank op ieder ogenblik in het
belang van de kinderen de getroffen maatregelen wijzigen.
Voor de echtscheiding door onderlinge toestemming wordt dit soms
betwist (6). Thans slaat de discussie vooral op de bevoegdheid van
de jeugdrechtbank terzake (7).
(r) Voor een duidelijke en kritische uiteenzetting van deze aangelegenheid, die in deze
verhandeling slechts occasioneel aan bod komt, zie KEBERs, A., Les dispositions de droit
civil relatives aux mineurs, Ann. Droit, 1966, biz. 35-126; - zie ook RrGAUX, F., Les Personnes, dl. I, Les relations familiales, Brussel, 1971.
(2) V66r de wet op de jeugbescherrning van 1965 was dit de regel; d'i! thans geldende
regeling daarentegen streeft ernaar het lot van de kinderen los te maken van de ontknoping
van het echtscheidingsvonnis.
(3) Het gaat hier dan in feite om een vermoeden, dat deze ouder waardiger is (,presume
sans reproche"); toch mag de toekenning niet aanzien worden als een beloning voor de
onschuldige of een straf voor de schuldige;- zie DELVA en BAERT, o.c., biz. 415; KEBERS,
A., o.c., biz. ro2; LAURENT, o.c., biz. 340.
(4) RIGAUX, o.c., nr. 3108.
(5) ... zoals gewijzigd door de wet van r juli 1972, Staatsblad, r8 juli 1972.
(6) Pro : Brussel, I juli 1957, Rev. dr. Fam., 1957, biz. 253; Brussel, 21 mei 1958, J. T.,
1958, biz. 622; DELVA, W., Personen- en Familierecht, 1972, II, biz. r6o : het belang van
het kind moet de richtsnoer zijn.
(7) Volgens ondermeer GERARD, J., moet men aannemen dat, gezien de beginselen van de
wet op de jeugdbescherming en van het gerechtelijk wetboek, en gezien de noden van de
praktijk, de Jeugdrechtbank bevoegd is (GERARD, J., Competence du tribunal de la Jeunesse
relativ~Wtent d la modification du droit de garde des enfants apn!s divorce par consentement
mutuel, Rev. dr. Fam., 1969, biz. 7-II).
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40. Hieruit blijkt, dat het bewaringsrecht nu eens wordt toegekend
door een vonnis, dan weer wordt geregeld bij wijze van een tussen
de scheidenden getroffen overeenkomst.

In het eerste geval heeft een tegensprekelijk debat plaats, waarbij de
ene ouder het hoederecht afdwingt van de andere; het tweede daarentegen is een voorbeeld van oneigenlijke rechtspraak, waarbij ofwel
de voorzitter van de rechtbank een getroffen overeenkomst al dan
niet officialiseert, daarbij aile lichamelijke en zedelijke belangen van
het kind voor ogen houdend (1), ofwel waarbij de procureur des
Konings een toezicht uitoefent · (echtscheiding door onderlinge toestemming, artikel 1292 Ger. W.).
41.

GELDT ARTIKEL

353 B.W.

INGEVAL

VAN REGELING

VAN RET

De toepasselijkheid van de
ongelijke behandeling van de ouders na echtscheiding door onderlinge
toestemming was onder het oude recht reeds zeer betwist. De problematiek is grotendeels gelijkaardig indien na echtscheiding op grond
van bepaalde feiten het hoederecht bij overeenkomst is geregeld ; wat
in dit en de volgende nummers wordt gezegd geldt dus, naar een
bepaalde opvatting, mutatis mutandis ook voor dit geval.
Rechtspraak en rechtsleer verkondigden enigszins tegengestelde opvattingen, en het laat zich aanzien dat door de opname van het woord
bewaring tengevolge van het amendement Rolin deze betwistingen,
die men in het oorspronkelijke ontwerp v66r ailes wilde vermijden,
hun voile actualiteit behouden (2).
De rechtsleer is in twee kampen verdeeld. Volgens een eerste theorie,
die een enge interpretatie geeft, is de ongelijkbehandeling van de
ouders inzake het toestemmingsrecht tot adoptie enkel toepasselijk
zo het bewaringsrecht, waar het in artikel 353 B.W. om gaat, na een
tegensprekelijk debat aan een van beide ouders is toegekend - en
dus niet na echtscheiding door onderlinge toestemming, waarbij het
hoederecht bij overeenkomst is vastgelegd. Waar in het bewuste
artikel gesproken wordt van ,de ouder aan wie het kind werd toevertrouwd", moet dit volgens hen gelezen worden als ,de ouder
aan wie het kind gerechtelijk werd toevertrouwd' '.
BEWARINGSRECHT BIJ OVEREENKOMST?

(r) ... en onder meer indachtig zijnde dat het in het belang van het kind kan zijn, dat de
ouders betreffende hem tot eensgezindheid zijn gekomen (KEBERS, o.c., biz. 962 e.v.).
(2) Zie nr. r8 e.v.
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In tegenstelling tot deze enge interpretatie, wordt door andere schrijvers daarentegen voorgehouden dat de voorrang voor de ouder die
de bewaring heeft zowel geldt na echtscheiding of scheiding van tafel
en bed door onderlinge toestemming als op grond van bepaalde
feiten.
Aanhangers van de eerste mening (enge interpretatie) zijn ondermeer
Van Malderen (1) en Renard (2). De ruime interpretatie wordt daarentegen voorgestaan door Dekkers (3) en Van Look (4).
42. DE RECHTSPRAAK. De eerder schaarse rechtspraak is al evenzeer
verdeeld over de enge en de brede interpretatie. In het rechtsgebied
van het hof te Brussel wordt ook na echtscheiding door onderlinge
toestemming meer belang gehecht aan de toestemming van de met
de bewaring belaste ouder (s). Het hof te Luik van haar kant behandelde beide ouders op voet van gelijkheid en eiste van heiden de
toestemming (6). De argumenten, uit deze rechtspraak geput, dienen
in elk geval met omzichtigheid behandeld.
Door de rechtspraak wordt soms een middenweg gekozen (7).

43· DE vooRBEREIDENDE WERKEN. Het eerste argument dat door de
aanhangers van de ruime interpretatie naar voor wordt gebracht om
artikel 353 B.W. onveranderlijk toe te passen op beide vormen van
echtscheiding en scheiding van tafel en bed, is gelegen in de redactie

(r) VAN MALDEREN, C., Het adagium .,Nemo potest auctor esse in rem suam" en de artikelen
346 en 354 B. Wop de kinderaanneming, T. Vred., 1965, biz. 41-70, vooral biz. 68, nr. 36;
Adoptie en wettiging door adoptie, A.P.R., biz. 177, nr. 209.
(2) RENARD, Cl., Examen de jurisprudence (1956-196o), Personnes et Biens, R.C.].B.,
1962, biz. 143 en 144; L' epoux divorce par consentement mutuel qui s' est vu confier Ia garde
de !'enfant peut-il consentir seul d !'adoption?, R.C.].B., 1960, biz. 191-203, vooral biz. 193·
(3) DEKKERS, R., L' article 346 du Code Civil s' applique-t-il au divorce par consentement
mutuel?, Ann. Not. Enr., 1957, biz. 467-474.
(4) VAN LooK, M., Evolutie van het Belgische adoptierecht, historische en rechtsvergelijkende
benadering, T.P.R., 1970, biz. 345-418, vooral biz. 372.
(5) Rb. Brussel, 17 november 1961, onuitg., geciteerd door Van Malderen, o.c., biz. 170,
nr. 200- Rb. Brussel, 22 december 1961, Ann. Not. Enr., 1962, biz. 143- Rb. Brussel
22 juni 1962, biz. 696 - Brussel, 27 juli 1962, onuitg., geciteerd door Van Malderen, o.c.,
biz. 170, nr. 200 - Brussel, 8 maart 1973, Doc. ]eugdb., I, 265, R.Not.B., 1973, biz. 373·
(6) Verviers, 28 januari 1957, ]. Liege, 1956-1957, biz. 203; R.C.].B., 1960, biz. 191,
bevestigd door het hof van beroep te Luik, onuitg., geciteerd door Van Malderen, Adoptie ...
o.c., biz. 170.
(7) In een bepaald geval werd weliswaar het onderscheid verworpen tussen de toestand
na echtscheiding op grond van bepaalde feiten en die na echtscheiding door onderlinge
toestemniing, doch schorste de rechter zijn beslissing tot homologatie tot het kind de
leeftijd zou hebben bereikt om een redelijk advies te geven; - zie Jrb. Bergen, 31 juni
1967, Doc. ]eugdb., I, 45, voor de uitspraak in beroep, Brussel, 9 november 1967, Doc.
]eugdb., I, 46; voor een kritiek zie VAN LooK, o.c., biz. 370, noot 3, en nr. 64.

zelf van het artikel, dat geen onderscheid maakt (r). Waarom, zo
wordt beweerd, de tekst niet nemen zoals ze is, dus algemeen ?(2)
Ubi· lex non distinguit nee nos distinguere debemus!
Daartegen wordt dan weer aangevoerd, dat het in de geest en de
bedoeling van de wetgever lag het toepassingsgebied zoveel mogelijk
te beperken. Dat deze beperking niet uitdrukkelijk is neergeschreven
wordt uitgelegd door de beschouwing dat de wetgever onmogelijk
alle praktische toepassingen van artikel 353 B.W. kon voorzien of
zelfs vermoeden.
Itnmers, uit de voorbereidende werken v66r het amendement Rolin
blijkt ten overvloede, dat het toestemmingsrecht initiaal geen invloed
mocht ondergaan van de echtscheiding der ouders.
Slechts in allerlaatste instantie werd een toegeving gedaan ten gunste
van de ouder die na echtscheiding de bewaring heeft, maar deze toegeving moet zo eng mogelijk worden gei:nterpreteerd. Zo mag men,
volgens deze auteurs, de discriminatie op grond van het bewaringsrecht slechts handhaven wanneer de toekenning van dit recht met
de nodige waarborgen is geschied wat volgens hen het geval niet is
na echtscheiding door onderlinge toestemming. Tegenover het hoger
aangehaalde adagium stellen ze er een ander: Ubi cessat legis ratio,
ibi cessat ejus dispositio (3).
En op--het argument; dat-de wet het-onderscheid niet-met zoveel
woorden maakt, antwoorden ze dat de wet dit onderscheid niet heeft
kunnen maken omdat ze gewoon de hypothese van de echtscheiding
door onderlinge toestemming niet onder ogen heeft genomen.
Hier ligt dan, volgens deze opvatting, een ruim beoordelingsterrein
voor rechtspraak en rechtsleer: deze zullen artikel 353 B.W. niet
toepassen ingeval van regeling van het bewaringsrecht bij overeenkomst, aangezien dit artikel slechts een uitzondering uitmaakt op het
beginsel van de onschendbaarheid der ouderlijke macht, en dus noodzakelijk op enge wijze zal worden gei:nterpreteerd overeenkomstig het
adagium odiosa sunt restringenda (4) (5).
(1) ... en dat zelfs haar toepassingsgebied niet uitdrukkelijk beperkt tot de toestand na
echtscheiding (zie nr. 38).
(2) Aldus DEKKERS, o.c., biz. 470.
(3) RENARD, L'epoux divorce ... , o.c., biz. 196 : ,aussi est-ce un jeu facile que d'opposer
a un adage un autre adage".
(4) VAN MALDEREN, A.P.R., o.c., biz. 177, nr. 209.
(5) Zeer treffend zijn in dit verband de overwegingen van de rechtbank van Verviers,
hager geciteerd: ,Attendu que !'exception apportee ( ... ) doit etre interpretee restrictivement en raison de son caractere exorbitant et qu'il ne faut l'appliquer qu'au cas prevu
avec certitude par le legislateur".

lmmers, zo vervolgt men, volgens de algemene interpretatiregelen
zal de rechtsbeoefenaar, wanneer de wet zich niet uitdrukkelijk uitspreekt, een oplossing zoeken die verenigbaar is met de geest van de
wet, de voorbereidende werken, de beginselen van gemeen recht en
de wetten van gelijkwaardige draagwijdte (1).
44· ANALOGIE MET HE'!; FRANSE RECHT. Vroeger kon, tot staving van
de enge interpretatie een beroep worden gedaan op een zekere analogie met het Franse recht. Men kon namelijk aanvoeren dat het toenmalige artikel 346 B. W. sterk geinspireerd was op het (inmiddels ook
reeds afgeschafte) artikel 348, al. 2 Frans burgerlijk wetboek; dat
in het Franse systeem alleen dan de toestemming van de ouderzonder-bewaring niet vereist was indien deze daarenboven schuld
had aan de echtscheiding (2); dat hieruit bleek dat in artikel346 B.W.
de aan ons echtscheidingsrecht zo eigen schuldgedachte doorklonk;
dat dit artikel dus niet moet toegepast worden zo die schuld niet
bestond, d.i. na echtscheiding door onderlinge toestemming (3).
Volgens deze opvatting had onze wetgever zich zodanig geinspireerd
aan het Franse recht, hetwelk de echtscheiding door onderlinge toestemming niet kende, dat hij ook voor de Belgische regeling deze
echtscheiding gewoon over het hoofd heeft gezien. Een passage uit
de voorbereidende werken van de voormalige adoptiewet werd aangehaald (4).
45. De kritiek op de opvatting, dat de toekenning van het kind aan
de onschuldige echtgenoot een straf is voor de andere, werd hoger
gemaakt (5). Hieruit kan worden afgeleid, dat het huidige artikel
353 B.W. met het schuldbeginsel van ons echtscheidingsrecht in
beginsel geen uitstaans heeft (6), behalve onrechtstreeks en bij ontstentenis van overeenkomst tussen de partijen, of van een bevelschrift
afgeleverd overeenkomstig 1273 Ger. W., wanneer het kind van
rechtswege aan de onschuldige ouder wordt toevertrouwd in overeenstemming met artikel 302 B.W.

(1) Aldus DE PAGE, I, nr. 214 B en C over de interpretatie van de wet in het algemeen.
(2) Zie nr. 24.
(3) RENARD, L' epoux divorce ... , o.c., biz. 201.
(4) Ibidem: zie ook de argumentatie van Verviers, 28 januari 1957, hoger geciteerd :
,attendu que ces declarations demontrent que le legislateur n'a vise que Ia garde confere
par le tribunal a I' epoux le plus digne ... ".
(s) Zie hoger nr. 2.
(6) DEKKERs, L'article 346, o.c., biz. 472.
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46. H:ET OVER:EENKOMSTELIJK KARAKTER VAN ARTIKEL 1288 GER. W.
(EN EVENTUEEL 302 B.W. EERSTE LID). Door de voorstanders van de
enge interpretatie (niet toepassing van artikel 353 B. W. ingeval van
regeling van het hoederecht bij overeenkomst) wordt ook de volgende
redenering gevolgd : het toestemmingsrecht tot de adoptie, dat ingeval van wettiging door adoptie neerkomt op een vrijwillige afstand
van het kind zonder kans op herroeping, is een zo belangrijke aangelegenheid, dat ze slechts van de toekenning van het bewaringsrecht
afhankelijk kan worden gemaakt, indien deze toekenning met de
nodige waarborgen voor het belang van het kind geschiedde.
Die waarborgen zullen alleen dan voorhanden zijn, en alle intrigues
tussen de echtgenoten uitgesloten worden, zo de toekenning gerechtelijk geschiedde, na een voor de rechter gehouden tegensprekelijk
debat waarbij de ,ene ouder de hoede over de kinderen van de andere
moet afdwingen" (r).
Dit argument geldt niet meer op dezelfde wijze sedert de wijziging
van artikel302 B. W. door de wet van 8 april 1965 ook bij echtscheiding
op grand van bepaalde feiten een regeling van het hoederecht bij
overeenkomst mogelijk maakt (2).
47· Hiertegen kan dan weer worden aangevoerd dat ook na echtscheiding door onderlinge toestemming een gerechtelijk toezicht op het
bij overeenkomst geregeld hoederecht is voorzien. Artikel r 292
Ger. W., schrijft namelijk de overmaking voor aan de procureur des
Konings van de overgelegde stukken. Deze zal de overeenkomst
nader onderzoeken en met name nagaan of ze voldoende rekening
houdt met de belangen van de minderjarige kinderen; is zulks niet
het geval, dan zal hij zijn toevlucht nemen tot de maatregelen voorzien in de wet op de jeugdbescherming (vooral artikel 30 of 36, 2°)
of de rechtbank verzoeken de getroffen maatregelen te wijzigen (3).
48. Door de voorstanders van de enge interpretatie wordt nochtans
een tweede argument geput uit het overeenkomstelijk karakter van
de regeling van het hoederecht op grand van artikel rz88 Ger. W.
(en eventueel art. 302 B.W., eerste lid). Kan men beweren dat een
overeenkomst tot voorwerp kan hebben de toekenning van een zo
(1) VAN MALDEREN, Adoptie, o.c., nr. 209.
(2) Jrb. Bergen, 12 juni 1967, Doc. ]eugdb., I, 45·
(3) Voor dit iaatste punt, zie MATTHIJS, J., De civielrechtelijke bepalingen betreffende de
minderjarigen in de nieuwe wet jeugdbescherming, T.P.R., 1965, biz. 310-415, vooral biz.
363, nr. 55· Voor de ganse problematiek van het toezicht op de overeenkomst bedoeid
in artikei 1288 Ger. W., zie, KEBERS, o.c., biz. 109.
-
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belangrijk onderdeel van de ouderlijke macht als het toestemmingsrecht, zo men weet dat deze macht tot de openbare orde behoort ?
Krachtens een algemene regel zijn overeenkomsten betreffende het
hoederecht over kinderen, overigens zonder enig gevolg ( 1) ; op die
regel wordt door artikel 1288 Ger. W. een uitzondering aangebracht,
maar deze moet (steeds volgens deze opvatting) beperkt worden tot
het materieel hoederecht zonder, enige relevantie dus met betrekking
tot de ouderlijke macht (2).
Kan men nochtans niet met evenveel recht beweren dat de ganse
instelling der echtscheiding door onderlinge toestemming, waarvan
artikel 1288 B.W. slechts een aspect belicht, juist gekenmerkt wordt
door het feit dat de echtgenoten hun wil opdringen aan de rechter
op een gebied dat tot de openbare orde behoort (3)? En kan op de
overweging van de rechtbank van Verviers ,que les droits et les
devoirs de la puissance paternelle sont d'ordre public et qu'il ne
peut y etre deroge par une convention privee" niet worden geantwoord met het dictum van de rechtbank van Brussel, waar deze aanneemt ,qu'une exception a ce principe apparait toutefois normale
lorsque le consentement des parties, exprime dans les formes legales,
met fin au mariage, institution de droit public" ? (4).
Overigens is het niet duidelijk, welke bestanddelen van de ouderlijke
macht het voorwerp uitmaken van de overeenkomst bedoeld in
artikel 1288 Ger. W., en evenmin of deze bestanddelen dezelfde
zijn als diegene die door artikel 302 B.W. worden geregeld. Oak
op dit punt bestaat onenigheid, en deze wordt thans onderzocht.
49• DE HOOFDVRAAG: DE AARD VAN HET BEWARINGSRECHT NA ECHTSCHEIDING. Hoger werd reeds aangegeven, dat de bewaring waar het
in artikel 353 om gaat, niet de feitelijke bewaring is, doch wel het
recht van bewaring.
Twee vragen stellen zich dan oak desbetreffend in verband met de ·
behandelde problematiek, te weten: de vraag naar de aard van het
bewaringsrecht na echtscheiding, en de kwestie of het bewaringsrecht
dat na echtscheiding op grand van bepaalde feiten aan een van de

(1) R.P.D.B., Tw., Divorce et separation de corps, nr. 513; DELVA, W. en BAERT, G., Overzicht van rechtspraak, T.P.R., 1964, biz. 351-481, vooral biz. 417.
(2) RENARD, L' epoux divorce, o.c., ,.Que Ia loi eut pu permettre, par simple convention,
de bouleverser Ia puissance paternelle, est absolument exclu a notre avis". (blz. :zoo).
(3) PAUWELS J., Familierecht, aantekeningen bij de colleges, Leuven, 1973, val. 2, III, 114.
(4) Verviers, 28 januari 1957, ]. Liege, 1956-1957, biz. 203; - Rb. Brussel, 22 december
1961, Ann. Not. Enr., 1962, biz. 143.
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ouders wordt toegekend hetzelfde is als het bewaringsrecht na echtscheiding door onderlinge toestemming.
so. Er wordt algemeen aangenomen dat na echtscheiding de beide
ouders de ouderlijke macht blijven bezitten, die immers op de afstamming berust en niet op het huwelijk (1).
Toch zal de ontbinding van het huwelijk, of beter het uiteengaan
van de ouders die er het gevolg van is, noodzakelijk een wijziging in
de uitoefening ervan teweegbrengen. De ouders wonen inderdaad
niet meer samen en tussen hen bestaat onenigheid (2). Welke bestanddelen van de ouderlijke macht blijven bij beide ouders, en dus ook
bij die-zonder-bewaringsrecht; welke daarentegen worden overgedragen op de ouder ,die het bestuur over de persoon en de goederen
van de minderjarige heeft"?
Vooreerst is men het erover eens dat beide ouders alle attributen van
de ouderlijke macht lata sensu (3) blijven behouden, alle attributen
dus die door uiteenlopende wetsbepalingen uitdrukkelijk worden
geregeld zonder rekening te houden met de bijzondere toestand van
het kind wiens ouders gescheiden zijn (4). Deze categoric omvat
hoofdzakelijk de zogenaamde toestemmingsrechten.
Een toestemmingsrecht nochtans werd v66r 1969 uitsluitend toegekend-aan de oucler clie na-de-echtscheiding de bewaring had van
het kind: de toestemming in de adoptie. Sedert de nieuwe adoptiewet heeft ook de andere dit recht, zij het dan in afgezwakte vorm.
51. Over wat dan wel uitsluitend toekwam aan een van de ouders na
echtscheiding bestond geen eensgezindheid. Integendeel werd de
onenigheid in de hand gewerkt door de vage formulering van het
toenmalige artikel 302 B.W.: ,De kinderen zullen toevertrouwd
worden aan ... ". Sommige auteurs stellen vast dat deze nochtans
belangwekkende vraag in de rechtsleer eerder schaars wordt behandeld (s).

(I) DELVA, W. en BAERT, G., Overzicht van rechtspraak, T.P.R., I964, biz. 35I-48I,
vooral biz. 4I5.
(2) PAUWELS, o.c., val. 2, III, III.
(3) DE PAGE, o.c., nr. 988 C.
(4) CANIVET, J., Etendu du droit de garde apres divorce, Rev. dr. Jam., I962, biz. I93;
CouTURIER, A., noot onder Brugge, I8 maart I959, Ann. Not. Enr., I963, biz. I36;- DEKKERS, L'article 346 ... , biz. 473;- RENARD, L'epoux divorce, o.c., biz. I95;- RmAux, A.,
o.c., biz. 759, nr. 3u8.
(5) RENARD, Examen de jurisprudence, o.c., biz. I93·

32

Verschiilende meningen werden geopperd omtrent de omvang van
het bewaringsrecht na echtscheiding. Volgens sommigen ging het
hier enkel om een soort materiele bewaring, namelijk het recht (of de
plicht ... ) het kind onderdak te verschaffen (r), en er de zorgen-vanelke-dag aan te besteden; een soort recht dus van ,depot", dat op
geen titel berustte en geen verantwoordelijkheid met zich bracht.
Men citeert graag de definitie van Pierard, volgens wie de bewaring
aileen slaat op ,le fait d' avoir 1' enfant sous son toit et de lui donner
des soins" (2).
Daartegenover stond de genuanceerde opvatting van De Page, die
een onderscheid maakte alnaargelang het kind aan de schuldige of
de onschuldige echtgenoot was· toevertrouwd : de eerste kan aileen
de materiP:le hoede hebben, de tweede tevens de juridische hoede (3).
52. AI deze steilingen werden in de loop der jaren verlaten (4). Het
belang van het kind vereist, zo redeneert men thans, dat de ouder
aan wie het wordt toevertrouwd meer mag dan aileen maar kost en
inwoon verschaffen (5). En sommige auteurs nemen een extreem
standpunt in. Pasquier vertolkt hun opvatting : ,1' epoux qui a la
garde de 1' enfant apres divorce est investi des droits qui concernent
la personne et les biens de !'enfant" (6).
De wetgever heeft deze evolutie enigszins bezegeld, door eerst in
1965 voor de echtscheiding op grond van bepaalde feiten, daarna
in 1972 (7) voor de echtscheiding door onderlinge toestemming de
formulering ,de kinderen worden toevertrouwd" te vervangen door
,het bestuur over de persoon en de goederen van de kinderen komt
toe aan ... ".
Talrijke schrijvers waarschuwen hun lezers nochtans voor een al te
ruime overdracht van rechten aan de ene ouder. Zo legt bijvoorbeeld
Rigaux zeer sterk de nadruk op het feit dat slechts beide ouders gezamenlijk kunnen beslissen over een aantal aangelegenheden, door
hem genoemd ,les options fondamentales de 1' education"' zoals de

(r) ,.le droit d'heberger son enfant".
(2) PIERARD, P., Divorce et separation de corps, dl. II, nr. 783.
(3) DE PAGE, dl. I, nr. 988; welke is dan echter de oplossing als de beide echtgenoten schuldig zijn?
(4) Zie CANIVET, Etendu du droit, o.c., biz. 193.
(5) Zie in dit verband de noot van F. L. onder Rb. Doornik, 13 sept. 1963, R.P.Not.,
biz. 415.
(6) PASQUIER, 0., Precis du divorce et de Ia separation de corps, Brussel, 1959. nr. 460.
(7) Wet van I juli 1972, Staatsblad, r8 juli 1972.

33

keuze van het onderwijs, van de taal, van de godsdienst (I). Voor de
uitoefening van de rechten die de toekomst van het kind bepalen en
diens opvoeding in haar geheel betreffen, past het beide ouders op
voet van gelijkheid te behandelen, overeenkomstig artikel 303 B.W.
Ingeval van onenigheid beslist dan de rechtbank (2, 3). Sommige
auteurs tenslotte merken, m.i. terecht, op dat het tweede lid van
artikel 302 B.W. ruimer is dan het eerste. Het is inderdaad logisch
te zeggen dat, zo de wet het aan de partijen of aan de voorzitter van
de rechtbank overlaat het bestuur te regelen, dezen dit bestuur min
of meer uitgebreid kunnen nemen; bepalen ze niets, dan geldt het
wettelijk maximum van het tweede lid (4).
Uit wat voorafgaat blijkt in elk geval, dat de aard en de omvang van
het hoederecht na echtscheiding een zeer betwiste en delicate aangelegenheid blijft, die noch door de rechtspraak noch door de rechtsleer op eensluidende wijze wordt opgelost.
53. Aan deze betwisting moet, in het kader van deze verhandeling,
niet Ianger aandacht worden besteed. Wei relevant is de vraag of
de begrippen ,bewaring" uit artikel 353, § I tweede lid en ,bestuur
over de persoon en goederen" uit artikel 302 elkaar dekken. In het
eerste geval, ZO werd hoger in nummer 3 I gezegd, gaat het om het
wettelijk of juridisch bewaringsrecht, het ,droit legal de garde".
Correspondeert dit begrip met het ,bestuur over de persoon en de
goederen" uit artikel 302 ? Deze vraag wordt veelal bevestigend beantwoord (5): al hebben beide uitdrukkingen niet juist dezelfde
inhoud, dan moet toch worden aangenomen dat de ongelijkbehandeling der ouders inzake toestemming tot de adoptie, gebaseerd op het
,bewaringsrecht" van artikel 353, afhankelijk is van de vraag aan wie
het ,bestuur over de persoon en goederen" is toegekend overeenkomstig artikel 302 B.W., dat handelt over de echtscheiding op grond
van bepaalde feiten. Meteen rijst echter de vraag, of de discriminatie
van artikel 353 ook geldt wanneer, na echtscheiding door onderlinge
toestemming, het bestuur over de kinderen werd geregeld volgens
(1) RIGAUX, o.c., nr. 3102, biz. 755·
(2) Idem., nr. 3106, biz. 755·
(3) Voor andere twistpunten omtrent de aanvang van het bewaringsrecht, bijvoorbeeld
zo het aan een derde is toegekend; RmAux, o.c., nr. 3091 e.v., biz. 752.
(4) RwAux, o.c., nr. 3114, biz. 758.
(5) DEKKERs, L'article 346, o.c., biz. 47o; - CANIVET, J., Etendue du droit de garde apres
divorce, Rev. dr. Jam., 1962, biz. 193-197, vooral biz. 194; - voor een toepassing door
de rechtspraak, zie Rb. Doornik, 13 september 1963, R. P. Not., 1963, biz. 415, met goedkeurende noot F. L.
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artikel 1288 Ger. W. Hierbij moet nochtans worden opgemerkt dat
sommigen oak bij echtscheiding op grand van bepaalde feiten een
onderscheid wensen te maken alnaargelang een overeenkomst, dan
wel een rechterlijke beslissing het hoederecht toekende (I).
Met andere woorden : is in beide echtscheidingsvormen het hoederecht dat aan een der ouders wordt toegekend, van dezelfde aard,
van dezelfde omvang ?
54· Volgens zekere auteurs bestaat er geen reden het bewaringsrecht
anders te behandelen in beide echtscheidingsvormen (2). Sedert de
recente wetswijziging waarbij de formulering van artikel 1288, 2 Ger.
W. gelijkluidend werd gemaakt met die van artikel 302 B.W., heeft
deze stelling een argument bijgewonnen. Nochtans gebruiken oak
v66r de wet van 8 april I965 de beide corresponderende artikelen
dezelfde term (3). Slechts in de tussentijd, van 8 april I965 tot I juli
I972 werd in het ene geval gesproken van het ,toevertrouwen van
het kind", in het andere over het ,bestuur over de persoon van het
kind".
55· De aanhangers van de enge interpretatie stonden dus voor de
zware taak te bewijzen dat, ondanks de gelijkluidendheid van de
wetsartikelen, het bewaringsrecht dat rechterlijk wordt geregeld het
in artikel 353 B.W. bedoelde ,Droit legal de garde" was, het bewaringsrecht dat bij overeenkomst wordt geregeld enkel een ,garde
materielle" dat met artikel 353 geen uitstaans had. Volgende argumenten worden aangehaald :
Vooreerst is er het overeenkomstelijk karakter van de regeling zelf
die allerlei gevaren inhoudt van bei:nvloeding en druk zodat alleen
reeds van moreel standpunt uit de waarde ervan kon betwist worden.
Verder is het, steeds volgens deze opvatting, onaannemelijk dat de wet
zou toelaten bij wijze van eenvoudige overeenkomst belangrijke bestanddelen van de ouderlijke macht, die van openbare orde is, onder
partijen te laten regelen, zodat de overeenkomst hoogstens een materiele bewaring tot voorwerp kan hebben. Daarbij komt nag dat de
ouderlijke macht eigenlijk v66r alles een plicht is (4), en het dus val-

(x) VAN MALDEREN, Adoptie ... , o.c., biz. 177, nr. 209.
(2) Aldus vooral DEKKERS, o.c., biz. 471.
(3) De oude artikelen 302 en 280, B.W.
(4) Zie de merkwaardige conclusies van Procureur-Generaal M. TERLINDEN, Pas., I9I5I9I6, biz. 455 e.v.
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strekt ondenkbaar is de ouders toe te laten, bij WlJZe van loutere
bedingen, die plicht op elkaars rug te schuiven.
Volgens deze theorie dus moet de overeenkomst tussen de scheidenden
zowel op morele als op juridische gronden beschouwd worden als
zeer uitzonderlijk. Dus moet men haar beperkend interpreteren en
haar geen ander voorwerp toekennen dat ,le simple depot de !'enfant." (r)
Van Malderen voegt hier nag een overweging aan toe: de echtgenoten zullen, bij bet opstellen van de overeenkomst bedoeld in artikel
1288 Ger. W. (en eventueel art. 302 B. W., eerste lid), waarscbijnlijk
niet voor ogen bebben dat de bedongen toekenning van bet bestuur
aan een van heiden, oak gevolgen kan bebben voor wat de toestemming tot de adoptie betreft. De rechtbank daarentegen, bij uitspraak
ingeval van echtscbeiding op grand van bepaalde feiten, overweegt
nauwgezet alle gevolgen van baar vonnis, oak met betrekking tot de
adoptie.
Volgens deze redenering zou dus aan de toekenning van het bestuur
bij overeenkomst (ingeval van echtscheiding door onderlinge toestemming en eventueel oak in sommige gevallen van echtscheiding op
grand van bepaalde feiten (2)) niet het gevolg van artikel 353 B. W.
(met name de ongelijkbehandeling van de ouders) mogen worden
taegelreii.Cl~omda.t becde echtgen:oten. waarschijnlijk niet voor ogen
stand bij bet sluiten van de overeenkomst.
56. KINDEREN TOEVERTROUWD AAN EEN DERDE. Onder bet oude recht
werd in dit geval een adoptie door de recbtspraak onmogelijk geacht,
behalve indien beide ouders toestemden; dit werd door Van Malderen bijgetreden (3). Deze oplossing moet nocbtans getoetst worden
aan de nieuwe regeling. Twee beginselen dringen zich op: vooreerst
is het duidelijk dat de derde, die door geen afstammingsband met de
adoptandus is verbonden, niet moet toestemmen. Verder ziet men
niet in hoe aan een van beide ouders de voorkeur moet worden gegeven, aangezien geen van beide is ,de ouder aan wie de bewaring

(r) Tot deze conclusies komt RENARD in zijn beide artikelen (L'epoux divorce par consentement mutuel qui s' est vu confier la garde de l' enfant peut-il consentir seul a l' adoption?
R.C.J.B., 1960, biz. 193 en Examen de jurisprudence 1956-1960, Personnes et biens, R.C.J.B.,
1962, biz. 143 en 144·
(2) Zie in dit verband :VAN MALDEREN, Adoptie ... , o.c., biz. 177, nummer 209, die ook
bij de overeenkomst getroffen na echtscheiding op grand van bepaalde feiten artikel 353 § r
tweede lid niet zou toepassen l
(3) Rb. Brussel, 31 mei 1957, Rec, Gen; Enr. Not., 1957, biz. 322;- VAN MALDEREN,
Het adagium ... , o.c., biz. 65, nr. 31 C.

van het kind is toevertrouwd". Moet men hieruit a:fleiden dat de
rechtbank, bij weigering vanwege beide ouders, kan volstaan met deze
weigering onverantwoord te achten zonder ze te toetsen aan de
criteria van het tweede lid aangezien geen van beiden de bewaring
heeft ?" Of bevindt men zich precies in de hypothese van de aanhef
van hetzelfde tweede lid, dat immers luidt als volgt: ,gaat de weigering
uit van beide ouders ... " ? Deze tweede oplossing echter is niet zo
vanzelfsprekend als ze wei lijkt; immers, kan uit het vervolg van
hetzelfde lid niet worden afgeleid dat aileen het geval bedoeld wordt
waarin beide ouders het bewaringsrecht hebben ?
Deze kwestie werd, voorzover bekend, door de rechtspraak noch de
rechtsleer behandeld.
57· EcHTSCHEIDING TOEGESTAAN TEGEN BElDEN. Hoger werd reeds
betoogd, dat artikel 353, § 1 tweede lid in beginsel geen verband
houdt met de schuldigheidsvraag na echtscheiding (1).
De vraag wiens toestemming tot de adoptie het zwaarst zal doorwegen
is slechts subsidiair tegenover de vraag aan wie de bewaring van het
kind zal zijn toevertrouwd. De bijzondere moeilijkheid ontstaat door
het feit dat de wet geen regeling voorschrijft voor het geval beide
echtgenoten schuldig zijn, of, juister uitgedrukt, beide echtgenoten
de scheiding verkregen hebben (2).

sS.

Onder het oude recht werd
getwist over de toepasselijkheid van artikel 346 B.W. indien de echtscheidingsrechter zich nog niet definitief had uitgesproken over het
recht van bewaring (3).
Zoals bekend werd door de wet op de jeugdbescherming aile bevoegdheid omtrent het bestuur over de persoon en de goederen van de minderjarige aan de echtscheidingsrechter ontnomen (nieuw artikel3o2).
Quid zo op de oorspronkelijke eis van de echtgenoten een tegenvordering werd ingesteld en een van beide reeds gegrond werd verklaard, terwijl onder de andere nag geen uitspraak is gedaan ? Het
hof van cassatie nam, v66r de wijziging van artikel 302 door de wet
van 8 april 1965, aan dat in dergelijk geval het kind voorlopig nag
niet aan een van beiden exclusief kan worden toevertrouwd, ten minste
NaG GEEN DEFINITIEVE UITSPRAAK.

(1) Zie nummer 2; anders onder het vroegere Franse recht, zie nr. 24.
(2) Voor een algemene behandeling en de voorgesteide oplossing moge ik verwijzen naar
CANIVET, Etendue du droit ... , o.c., biz. 193; -PAUWELs, o.c., biz. III II3; - voor rechtspraak: Nijvel, 5 december 1967, Rec. fur. Niv., 1968, blz. 10.
(3) Zie VAN MALDEREN, Adoptie ... , o.c., blz. 170, nr. 200.
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niet op grand van artikel 302 tweede lid (1). Van Malderen schrijft
oak voor dat beide ouders voorlopig op voet van gelijkheid dienen
behandeld te worden met betrekking tot de toestemming in de adoptie (2).

HooFDSTUK

IV

BESLUIT
Afdeling A

TOEPASSINGSGEBIED

59· Uit wat voorafgaat blijkt dat het toepassingsgebied van het onderscheid tussen de ouders dat in het tweede lid van artikel 353,
§ 1 is gemaakt, wordt betwist. Het kan betreurd worden dat de wetgever, geplaatst tegenover deze betwistingen, de kwestie niet op uitdrukkelijke wijze heeft geregeld.
Integendeel, aan de aloude discussie omtrent de vraag of dit onderscheid oak toepasselijk is na echtscheiding of scheiding van tafel en
bed door onderlinge toestemming is thans, door de vaagheid van de
gebruikte termen, een tweede twistpunt toegevoegd :is artikel353 oak
toepasselijk op natuurlijke ouders ?
6o. Deze vaagheid heeft tot gevolg dat de oude betwistingen hun
valle draagwijdte behouden, wat de wetgever in zijn oorspronkelijk
antwerp v66r alles heeft willen vermijden (3).
Ongetwijfeld worden door de rechtspraak en de rechtsleer geldige
argumenten aangehaald tot staving van hun vaak tegengestelde beweringen. Doch door al deze argumenten heen klinkt tach de vraag
van familiale politiek; de vraag welke belangen afbreuk mogen doen
aan de natuurlijke bloedgemeenschapsbanden tussen ouders en
kinderen ; de vraag in hoeverre door de voorlopige toekenning van
een attribuut van de ouderlijke macht aan een der ouders, de andere
gedeeltelijk van zijn toestemmingsrecht word~ beroofd. En hoe men
de zaken oak voorstelt, men is ertoe genoopt vast te stellen dat alle
(I) Cass., I april I965, ]. T., I965, biz. 364; R.W., I965-I966, 343·
(z) VAN MALDEREN, Adoptie ... , o.c., biz. I79, nr. ZI3.
(3) Zie nr. I8 e.v.

auteurs huiverachtig staan tegenover deze vraag: mag men de gevallen uitbreiden waarbij het aan de rechter overgelaten wordt een
weigering te apprecieren met als enig criterium haar ,verantwoord
zijn", zo van de beslissing van de rechtbank afhangt of een ouder
feitelijk en definitief van de ouderlijke macht wordt ontzet (waar
adoptie door een derde toch op neerkomt), zonder zelfs te vereisen
dat die ouder zich om het kind niet bekommerde of dit in gevaar
bracht (wat voor de ,officiele" ontzetting wei vereist is), of zonder
dat hij aan de scheiding enige schuld had ?
Met andere woorden : maakt men ontzetting mogelijk zonder schuld ?
Roever reikt dan nog de eerbied voor de ouderlijke macht, die uit
de afstamming zelf voortvloeit en die aan de basis ligt van de wet op
de jeugdbescherming?
Afdeling B
AAN TE WENDEN CRITERIA

§

1.

Algemeen

61. Het is duidelijk dat het besproken artikel aan de rechtbank een
zeer ruime, haast discretionaire bevoegdheid geeft om de weigering
af te wegen uitgaande van de ouder die de bewaring van het kind
niet heeft (1). Deze bevoegdheid is niet zonder gevaren: sommige
elementen kunnen door de rechtbank niet altijd goed worden beoordeeld, zoals de persoonlijke gevoelens tussen ouders en kinderen.
Zo bestaat dan het gevaar dat de rechtbank bij haar beslissing al te
veel voortgaat op materiele aspecten en daarbij het moreel en sentimenteel belang van het kind en de betrokken ouders uit het oog
verliest (2).
Zekere waarborgen werden nochtans in de adoptiewet zelf ingebouwd,
zoals de mogelijkheid van hoger beroep en van voorziening in cassatie
en de verplichte motivering van het vonnis. Verder laat het zich aanzien dat de adoptierechter zijn beslissing vooral zal doen steunen op
de inlichtingen ingewonnen door de procureur des Konings en dezes
hulpdiensten.

(I) Zie VERHEYDEN-}EANMART,
MEYLEN in de Senaat: .,Je crois

o.c., biz. 205, alsmede de verklaring van de Heer VERqu'il vaut mieux laisser le juge libre", Pari. Besch., Senaat,

I967-I968, biz. I73·
Aldus de opmerking van de heer
het amendement RoLIN, ibidem.
(2)

VAN CAUWELAERT

in de loop van de bespreking van
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62. Welk is dan uiteindelijk het criterium waaraan de rechtbank haar
beslissing zal toetsen, ten aanzien van de weigering door de ouder aan
wie de bewaring niet is toevertrouwd ? Het werd door de heer Rolin
als volgt omschreven : ,Il faut que le tribunal, appreciant les circonstances dans lesquelles le refus est intervenu, arrive a la conclusion
que le refus a ete dicte par d'autres considerations que celle de l'inten~t de l'enfant. C'est en ce sens qu'il pourra etre considere comme
abusif" (r).
In elk geval zal de rechter niet eenvoudig zijn toestemming mogen
stellen in de plaats van die der ouders, want dit zou erop neerkomen
dezen te behandelen als de personen die enkel moeten geraadpleegd
worden (2).
§

2.

Vergelijking met de toestemming tot het huwelijk

63. Zoals bekend stelt artikel r6obis B.W. de jeugdrechtbank in
staat, een minderjarige toestemming te verlenen tot het huwelijk
tegen de weigering van de ouders in, zo ze deze weigering een misbruik acht te zijn. Twee verschilpunten bestaan tussen de artikelen
r6obis en 353 B.W.
Vooreerst kan bij adoptie het Openbaar Ministerie niet ambtshalye
optreden, waar integendeel de toestemming tot het huwelijk door de
jeugdrechtbank slechts kan worden gegeven op vordering van het
Openbaar Ministerie (3).
Verder lijkt het, dat de voorwaarden voor toepassing van artikel
353 B.W. op de weigerende ouders strenger zijn dan die van artikel
r6obis (4). De volgende argumenten worden aangehaald: bij het
adoptievonnis speelt niet alleen het belang van het kind een rol,
oak de natuurlijke bloedgemeenschapsbanden dienen geeerbiedigd.
Des te meer daar bij de adoptie, anders dan bij het huwelijk, dat
allereerst op het scheppen van nieuwe banden is gericht, de banden

(I) In die zin RoLIN tijdens de verdediging van zijn amendement, ibidem.
(2) VAN MALDEREN, Adoptie ... , o.c., biz. I76, nr. 207.
(3) Zie het belangwekkend artikel van DELNOY-MARGREVE, Cl., Ministere public et autorite
parentale apres !a loi du 8 avril I965, R.C.].B., I969, biz. 349-365, vooral biz. 355: de
auteur wijst er ondermeer op dat, zo het de partijen en niet het O.M. zijn die de zaak aanhangig maken, het O.M. nochtans zijn gewone zending te vervullen heeft, nl. advies geven
en inlichtingen inwinnen (artikelen 350, § 3 en 353, § 3).
(4) VAN LooK, o.c.; biz. 372, voetnoot I; -in diezelfde zin ook DEWULF, C., in het verslag
voor de vergadering van unie der jeugdrechters, 2I mei I969 (onuitg.).
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met de oorspronkelijke familie fel worden verzwakt, zoniet verbroken (r).
Volgens Van Malderen zou het verkeerd zijn enige analogie te zoeken
tussen de afdwingbaarheid van de toestemming in het huwelijk en
deze in de adoptie (2).
Men kan zich afvragen of dit onderscheid wel voldoende tot uiting
komt in de Franse tekst van beide artikelen, die telkens spreekt over
een refus abusij, terwijl de Nederlandse versie in het ene geval van een
onverantwoorde weigering spreekt, in het andere van een misbruik.

§ 3. Enige voorgestelde oplossingen
64. Door de rechtsleer werden enige maatstaven voorgesteld, die
nochtans slechts de waarde hebben van , vuistregels" v:oor de rechter
in zijn delicate taak. Zo bijvoorbeeld werd onder het oude recht door
Renard voorgesteld in bepaalde twijfelachtige gevallen de beslissing
uit te stellen tot de adoptandus de leeftijd had bereikt om zelf toe te
stemmen tot de adoptie, thans dus de leeftijd van rs jaar (3). Deze
opvatting, door de rechtspraak in een geval toegepast, wordt o.m.
door Van Look bestreden (4).
Zo ook houdt Verheyden voor, dat in geen geval de rechtbank een
wettiging door adoptie mag uitspreken tegen de onverantwoorde
weigering in van de ouder die, zelf zonder de bewaring van het
kind te hebben, niet heeft opgehouden zich erom te bekommeren (5).
In een dergelijk geval zou aileen de gewone adoptie aangewezen zijn,
die immers tegelijk tegemoetkomt aan de behoefte in het belang van
het kind een nieuwe afstammingsband te scheppen, zowel als aan het
verlangen van de ouder geen band te zien verloren gaan die de natuur
zelf heeft gecreeerd (6).

(1) VERHEYDEN, o.c., biz. 207; - in dezeifde zin ook, DALCQ-DEPOORTER, J., Adoption,
considerations sur !'application de Ia loi du 31 mars 1969, R. Not. B., 1972, biz. 274-298,
vooral blz. 285.
(2) VAN MALDEREN, o.c., biz. 171, nr. 202.
(3) RENARD, o.c., blz. 203.
(4) Voor toepassing door de rechtspraak, zie Jrb. Bergen, rr juni 1967, Doc. ]eugdb., I,
45; - Vergelijk nochtans : Brussel (Jdk.), 9 november 1967, Doc, ]eugdb., I, 46; - voor
een andere opvatting vanwege de rechtsieer leze men VAN LooK, o.c., biz. 370 en nr. 42.
(s) VERHEYDEN-]EANMART, o.c., blz. 207.
(6) ... alhoewei het de wens was van de wetgever dat de gewone adoptie de uitzondering
zouden zijn en de adoptieve wettigingen de algemene regei (zie verslag van Mw. DE
R1EMAECKER, Pari. Besch., Kamer, 1964-1965, blz. 28.
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In de recente rechtspraak werd een merkwaardige toepassing gevonden (r).

SOMMAIRE

L:E

DROIT DES PARENTS DE CONSENTIR A L'ADOPTION APRES DIVORCE

Depuis la loi du 21 mars 1969, en droit belge, un enfant peut etre adopte contre
la volonte de ses parents. Cette exception au principe du respect des liens de
filiation est soumise a une serie de conditions. Tout d'abord, le juge doit juger
abusif le refus de consentir. En second lieu, il doit apparaitre que celui des pere
et mere dont emane le refus, se desinteresse de l'enfant ou en compromet la
sante, la securite et Ia moralite. Le deuxieme alinea de !'article 353, § r, redige
en termes assez obscurs, prescrit cependant qu'il n'y a pas lieu de verifier si
le refus satisfait a Ia seconde serie de conditions s'il emane de celui des parents
qui n'a pas Ia garde .de I' enfant. De ce fait, il introduit entre les parents une
inegalite de traitement quant au droit de consentir a !'adoption suivant que celui
dont emane le refus a ou· non Ia garde de 1' enfant. Cette regie donne lieu a des
difficultes : le contenu de Ia notion de garde et done le champ d'application de
l'inegalite de traitement sont fortement contestes. Est-il opportun de faire
influencer le droit de consentir a !'adoption, qui est une manifestation de la
puissance parentale sensu lato, par un reglement provisoire du droit de garde, qui
est un attribut de Ia puissance parentale sensu stricto?
Des travaux preparatoires, il appert que le legislateur a surtout songe a Ia situation apres divorce : dans ce cas, il peut etre avantageux pour 1'enfant d' etre
adopte par le nouveau cof\ioint de celui des pere et mere a qui il a ete confie
pour entrer de Ia sorte dans un nouveau cadre familial.
Dans quelle mesure 1'autre parent devait-il y consentir? L' article analyse donne
une solution intermediaire : ce parent doit donner son consentement (contraire
ment a ce qui etait prevu dans !'ancien article 346 C.civ.), mais il est plus facile
d'enerver son refus que celui du parent-ayant-le-droit-de-garde.
Outre le divorce et la separation de corps et biens, il existe encore d'autres cas
ou l'un des pere et mere exerce le droit de garde a !'exclusion de !'autre : apres
decheance de Ia puissance parentale, en cas de separation de fait des epoux, en

(1) In eerste aanleg stelde een moeder haar toestemming in de adoptie afhankelijk van het
haar toekennen van een bezoekrecht; de rechter oordeelde dat het stellen van dit vereiste
gelijkstond met een toestemmingsweigering in de gevraagde wettiging door adoptie,
achtte deze weigering niet onverantwoord en homologeerde niet. In hoger beroep wordt de
eis omgezet in een eis tot gewone adoptie, zodat de betrekkingen tussen de moeder en het
kind gehandhaafd blijven; door de beroepsrechter wordt het handhaven van de weigering
thans als onverantwoord aanzien en wordt de adoptie uitgesproken; immers: .,attendu
que, vue Ia transformation de Ia demande exprimee par les appelants, les relations avec
son enfant, souhaitees par X., restent possibles ... ". Voor de uitspraak in beroep, zie Brussel,
18 maart 1971, Doc. Jeugdb., I, 199; het vonnis a quo werd naar mijn weten niet uitgegeven.
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cas de parente naturelle. Sur l'applicabilite de l'inegalite de traitement des parents
situations, les opinions sont partagees. Certains auteurs sont enclins a
refuser une extension des cas ou est accordee au juge competence pour apprecier
le refus de consentement, avec comme seule norme la question de savoir si ce
refus n' est pas abusif, sans exiger que le parent ait manque a ses devoirs parentaux en se desinteressant de I' enfant ou en en compromettant la sante, la securite
et la moralite. Un pouvoir d'appreciation aussi large, quasi discretionnaire comporterait certains dangers et devrait demeurer une exception au principe du respect de la puissance parentale.

a ces

ZUSAMMENFASSUNG
DIE

EINWILLIGUNG DER ELTERN IN DIE ADOPTION NACH
EHESCHEIDUNG

Seit dem Gesetz vom 2 I. Marz I 969 kann nach belgischem Recht ein Kind gegen
den Willen seiner Eltern an Kindes Statt angenommen werden. Diese Ausnahme
vom Prinzip der Achtung vor dem Abstammungsverhaltnis ist aber einer
ganzen Reihe von Bedingungen unterworfen.
Erstens muss der Richter die Verweigerung der Einwilligung nicht verantwortet
achten. Zweitens soli es sich herausstellen class der Elternteil, der seine Einwilligung verweigert, sich nicht mehr urn das Kind kiimmert oder dessen Sicherheit, Gesundheit und Sittlichkeit gefahrdet. Der zweite Absatz des Artikels
353, I, der ziemlich undeutlich abgefasst wurde, bestimmt aber class die zweite
Reihe von Erfordernissen nicht massgebend ist, wenn der nicht sorgeberechtigte
Elternteil seine Einwilligung verweigert. Auf diese Weise wird das Einwilligungsrecht zur Adoption, je nachdem der verweigernde Elternteil die Sorge tiber das
Kind hat oder nicht, von dieser Gesetzesbestimmung ungleich behandelt. Diese
Vorschrift hat zu Schwierigkeiten Anlass gegeben : die Bedeutung des Begriffs
.,Sorge", und somit des Anwendungsgebiets der darauf beruhenden ungleichen
Behandlung der Eltern, ist stark umstritten. 1st es angemessen class das Einwilligungsrecht zur Adoption, Folge der elterlichen Gewalt im weiten Sinne,
von einer vorlaufigen Regelung des Sorgerechts, Attribut der elterlichen Gewalt
im engen Sinne, beeinflusst wird?
Aus den Vorarbeiten geht hervor class der Gesetzgeber vor alleman die Situation
nach einer Ehescheidung gedacht hat : es kann fiir einen .,Scheidungswaise"
giinstig sein, wenn er vom neuen Ehegatten des sorgeberechtigten Elternteils
an Kindes Statt angenommen, und auf diese Weise in eine neue Familie eingegliedert wird.
In welchem Masse ist die Einwilligung des anderen Elternteils erforderlich?
Der 'kommentierte Artikel bietet dafiir eine Zwischenlosung; die Einwilligung
dieses Elternteils ist zwar erforderlich (was laut des friiheren Art. 346 des biirgerlichen Gesetzbuches (B.W.) nicht der Fall war), kann aber leichter als diese
des sorgeberechtigten Elternteils vom Gericht ersetzt werden.
Neben der Ehescheidung und der Trennung von Tisch und Bett gibt es noch
andere Falle in denen der eine Elternteil ausschliesslich das Sorgerecht ausiibt :
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namlich bei Verwirkung der elterlichen Gewalt, bei tatsachlicher Trennung der
Ehegatten, bei nichtehelicher Abstammung. Die Frage, ob die ungleiche Behandlung der Eltern auch auf diese TatbesUinde Anwendung findet, wird unterschiedlich beantwortet. Gewisse Verfasser widersetzen sich einer Ausbreitung
der Faile in denen es dem Richter iiberlassen wird die Einwilligung schon dann
zu ersetzen wenn diese unverantwortet ist, ohne class ausserdem erfordert wird
class der Elternteil seine Pflichten dem Kinde gegeniiber verletzt hat, wei! er
sich urn dieses nicht gekiimmert, oder dessen Gesundheit, Sicherheit und Sittlichkeit gefahrdet hat. Ein so umfangreiches, fast unbeschranktes richterliches
Ermessen enthalt gewisse Gefahren und sollte eine Ausnahme vom Prinzip
der Achtung vor der elterlichen Gewalt bleiben.

SUMMARY
DIVORCED PARENTS' RIGHTS OF AGREEMENT FOR ADOPTION

Since the law of 21st March 1969 a child can, under Belgian law, be adopted
against its parents' will. This exception to the principle of respect for family
relationships is subject to conditions. In the first place the judge must consider
the refusal of agreement, irresponsible. In the second it must be obvious that the
parent who disagrees takes no care of the child, whose safety, health or moral
safety are being endangered. The second part of article 353, I, B.W. which
is couched in very obscure terms, nevertheless maintains that the disagreement
must not be tested by the second group of conditions if it applies to the parent
who is -not-responsible-for-the child.-This-brings-about inequality_in_the right
to agree to adoption according to whether or not the parent who disagrees has
custody of the child. This rule leads to difficulties ; there is much argument about
the meaning of 'custody' and therefore about the field of application of the
inequality of treatment of the parents. Is it in fact fitting that agreement for
adoption, an expression of parental authority sensu lato, should be influenced by
a temporary rule about custody which is part of parental authority sensu stricto?
From parlementary debats on the subject it appears that the law has especially
considered the situation following a divorce : it can be favourable for the child
to be adopted by the new spouse of the parent to whom he or she has been
confided and thus to become part of a new family. How far is the agreement
of the other parent necessary ? The article discussed offers another solution;
this parent's agreement must be sought (in contrast with former article 346 B.W.)
but a refusal can more easily be dismissed than that of a parent with custody.
As well as divorce and separation there are other occasions when one parent
exerts custody to the exclusion of the other : following the loss of parental
authority, actual separation of the spouses, and in cases involving natural children.
Opinion is divided in these cases about the unequal treatment of the parents.
Some authors dislike the extension of cases left to the judge to decide on the
refusal of permission for adoption on grounds only of responsibility, without
demanding that this parent should have failed in his duties by failing to care for
his child or by endangering his health, safety or morals. Such broad, almost
discretionary powers of decision would involve certain risks and must remain
an exception to the principle of the respect for parental authority.
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