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DEEL I

STAAT VAN DE PERSOON

HooFDSTUK

I

STAAT VAN DE PERSOON IN DE NATIE
AFDELING

I

NAAM EN VOORNAAM

§ I. F AMILIENAAM
I. -

Verkrijging van de familienaam- Adoptie - zie gevolgen van adoptie.

2. - Gehuwde vrouw - gehuwde man - Ingevolge een aloude gewoonte mag
de gehuwde vrouw gebruik maken van de familienaam van haar man,
rnits die naam voorafgegaan wordt door een of andere aanwijzing waardoor
zij haar hoedanigheid van gehuwde vrouw bekend maakt. Algemeen wordt
aanvaard dat de weduwe de naam van haar overleden echtgenoot mag
blijven vermelden (Brussel, 12 februari 1965, Pas., I966, II, 48 : zelfs voor
handelsdoeleinden). Daar het gaat om een louter gebruik, als gevolg van
het huwelijk, houdt die mogelijkheid op te bestaan bij de ontbinding van
het huwelijk door echtscheiding (R.P.D.B., Compl. I, Tw., Divorce et separation de corps, nr. 467 en 555). Of dit verenigbaar is met de sociale weerslag
van het gebruik van de naam is betwijfelbaar. In ons recht is er geen regeling voorhanden zoals die welke in het Nederlandse B. W. bestaat. Het
Nederlandse recht laat aan de vrouw na echtscheiding nog de bevoegdheid
om de naam van haar man te voeren, tenzij zij een tweede huwelijk aangaat ;
de man kan enkel om gegronde redenen de rechtbank verzoeken de vrouw
verbod op te leggen nog langer zijn naam te gebruiken en dit slechts zo er
geen afstammelingen zijn (art. 9 Ned. B.W.; zie Petit, Ch., Het naamrecht
van de gescheiden vrouw, N.].B., 1970, I I36; vgl. art. 264 C.c., gewijzigd bij
de wet van I I juli I975, ].0., 12 juli 1975).
Helemaal buiten de bepalingen omtrent de naam als bestanddeel van de
staat moet de regeling worden gezien van het gebruik van de naam van
de medeechtgenoot in beroeps- en handelsbetrekkingen (art. 216-217
B.W). Wanneer de ene echtgenoot in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit gerechtigd is, overeenkomstig artikel 2I6 B.W., de naam van de
medeechtgenoot aan de zijne toe te voegen, pleegt hij niet het wanbedrijf
- een valse naam in het openbaar gedragen te hebben - wanneer de
sarnenstelling door een verbindingsteken wordt aangegeven. Het verbindingsteken rnoet doen uitkomen dat de aldus gedragen naam uit de
eigen familienaam en uit die van de medeechtgenoot is samengesteld ;
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anders is er overtreding van artikel I van het decreet van 6 Fructidor
jaar II, houdende dat de burger geen andere naam of voornaam mag dragen
dan die welke in zijn akte van geboorte zijn vermeld (Cass., 6 februari I967,
R. W., I967-I968, I07I; Pas., I967, I, 687; R.P. Not., I968, 30, met
noot F.L.; bevestiging van Luik, 7 juni I966, R.P. Not., I968, 26, met
noot J,B,). Om onsamenhangende en onaannemelijke toestanden te vermijden
moet die regeling noodzakelijk gelden voor de gehele uitoefening van de
beroepsactiviteit van de belanghebbende, met inbegrip, wanneer het,
zoals terzake, om een notaris gaat, van wat het voornaamste deel van
zijn activiteit vormt, zijnde het opmaken van de akten van zijn ambt
(zie noot onder Cass., 6 februari I967, gecit.. Anders: Luik, 7 juni I966,
gecit.).
Na de echtscheiding kan de ene echtgenoot door de rechter niet meer gemachtigd worden om de naam van zijn medeechtgenoot aan de zijne toe.te
voegen voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteit: de artikelen 216
en 2I7 B.W. zijn niet meer van toepassing na de ontbinding van het huwelijk (Rb. Brussel, I4 januari I972, ]. T., I972, 2I I; - De Page, H., I,
nr 296 en 969). Deze regel is niet van openbare orde zodat de ex-medeechtgenoot mag dulden dat de andere echtgenoot zijn naam gebruikt,
maar deze toelating is dan wel precair (zelfde vonnis). Van zodra de exmedeechtgenoot een vordering instelt om de andere echtgenoot het gebruik van zijnnaam te verbieden, vervalt de toelating (R.P.D.B., Compl. IV,
nr. SI). Evenwel kunnen uitzonderlijke omstandigheden leiden tot het
behoud van het gebruik van de naam van de ex-medeechtgenoot in handelszaken; dit is onder meer het geval wanneer de vrouw de handelszaak voortzet onder de naam ,anciens etablissements epouse X" met toevoeging van
haar familienaam; deze vermelding sluit elke mogelijke verwarring met
de naam van de man uit (Gent, I9 december I927, B.]., I928, 622. Vgl.
Bordeaux, I4 juni I973, Rep. Defrenois, I973, I I07: na echtscheiding mag
de handelszaak onder de naam van de medeechtgenoot, niettegenstaande
diens verbod, worden voortgezet daar de naam deel uitmaakt van het
handelsfonds).
3· - Kenmerken van de familienaam - De familienaam is ondeelbaar, onbeschikbaar, onverjaarbaar en kan niet eigenmachtig veranderd worden.
Aanlopen (van, der, de), die bestanddelen zijn van de naam, kunnen
zonder meer niet toegevoegd, weggelaten of veranderd worden. Waar
zekere rechtspraak wel toelaat dat die aanlopen met een kleine letter worden
geschreven omdat er geen wettelijke regel is om uit te maken of de naam met
een hoofdletter dan wel met een kleine letter client geschreven te worden
(Delva, W., en Baert, G., Overzicht van rechtspraak, Personen~ en familierecht, I960-I963, T.P.R., I964, blz. 232), achtte de rechtbank te leper
een vordering tot verbetering van de schrijfwijze van de naam, ingeleid met de bedoeling in het voorvoegsel van de naain de hoofdletter
door een kleine letter te vervangen, wel ontvankelijk: de naam wordt
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immers niet aileen door de gelijkluidendheid, maar oak door de schrijfwijze
van alle elementen, letters, verbindingstekens, accenten en grafische tekens
geindividualiseerd (Rb. leper, 28 juni 1967, R. W., 1967-1968, 654;
R.P.D.B., Tw. Nom et prenom, nr. 67 e.v.). Deze zienswijze wordt onrechtstreeks bevestigd doordat in artikel 249 van het wetboek op de Registra~ie-,
Hypotheek- en Griffierechten, voorzien is dat een recht client betaald te
worden wanneer de vergunning om de familienaam te wijzigen de vervanging van een hoofdletter door een kleine letter toelaat (Kluyskens, A.,
Personen en familierecht, nr. 34).
Alhoewel de adellijke titel geen deel uitmaakt van de familienaam, moet
hij in de akten van de burgerlijke stand worden opgenomen omdat hij
tot identificatie bijdraagt (Rb. leper 28 juni 1967, gecit.; - Rb. Luik,
10 november 1972, ].B., 1973, 268; zie oak Cass., 7 april 1927, Pas.,
1927, I, 194).
4· - Rechtsbescherming van de familienaam - De dragers van een naam
kunnen er een bijzonder belang bij hebben, op grand van het eigen recht
dat de familienaam hun toekent, persoonlijk op te treden teneinde zich
tegen het wederrechtelijk gebruik van die naam door een handelsvennootschap te verzetten: zij kunnen de handelsvennootschap vervolgen tot
stopzetting van het gebruik ervan, zelfs buiten elke mogelijke verwarring;
het zedelijk belang is voldoende om hun eis te rechtvaardigen (Cass.,
4 februari 1965,-R. W., 1965-1966, 536; Pas., 1965, I, 56).

5· - Naamverandering
Om gegronde redenen kan door de regering naamverandering worden
toegestaan: een gemotiveerd verzoekschrift wordt door de belanghebbende
of door het Openbaar Ministerie naar de minister van Justitie gezonden,
die, na onderzoek door de procureur des Konings en op verslag van de
procureur-generaal, in een K.B. de naamverandering toelaat; dit K.B.
heeft slechts uitwerking r jaar na de publikatie in het Belgisch Staatsblad,
op voorwaarde dat intussen tegen de voorgenomen naamverandering geen
verzet werd aangetekend door de belanghebbenden, d.w.z. door hen die
reeds die naam dragen. Verzet tegen de naamverandering moet gedaan
worden bij de Koning, niet bij de Raad van State (R.v.St., 21 juni 1954,
Pas., 1955, IV, 129).
Een bijzonder geval van verzet werd behandeld door de jeugdrechtbank
te Verviers. lngevolge het verzet van de feitelijk gescheiden man om de naam
van het kind te wijzigen, legde de vrouw het geschil aan de jeugdrechtbank
te Verviers voor in toepassing van artikel 373 B.W. (oud). De jeugdrechtbank heeft zich ratione materiae onbevoegd verklaard : de aanvragen tot
wijziging van de naam behoren expressis verbis (art. 4 wet II-21 Germinal,
jaar XI) tot de uitsluitende bevoegdheid van de uitvoerende macht (Jrb.
Verviers, 25 maart 1969, ]. T., 1969, 352). De jeugdrechtbank had de

vordering echter ontvankelijk moet verklaren, want hierdoor aileen werd
de familienaam niet gewijzigd. De jeugdrechtbank had enkel moeten
onderzoeken of er in het belang van het kind reden was om de vrouw
te machtigen een verzoekschrift tot de Koning te richten met het oog op
de wijziging van de naam (Vieujean E., Examen de jurisprudence, R.C.].B.,
1970, 395, nr. 2). Sedert de wet van r juli 1974 op de ouderlijke macht
(zie verder) kan de moeder dienaangaande zonder enige machtiging te
behoeven een verzoekschrift bij de Koning indienen.
Bij verandering van naam is de regering enkel gebonden door de grondvereisten en de procedure voorzien in de wet rr-21 Germinal, Jaar XI,
en niet door de wetgeving inzake taalgebruik. Bijgevolg kan een plaatsnaam
worden toegelaten waarvan de orthografische schrijfwijze verschilt van deze
van de gebruikelijke naam of van de officiele naam wanneer het om een
gemeente gaat (Rev. Adm., 1969, 21).

§

2.

VooRNAAM

6. - Keuze van de voornaam

V66r de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming behoorde de keuze
van de voornamen van het kind aan de vader, die tijdens het huwelijk
de ouderlijke macht aileen uitoefende. Wanneer hem die keuze werd ontzegd, diende zijn verzoek, om het kind andere voornamen te geven, te
worden ingewilligd (Rb. Gent, 30 juni 1965, R. W., 1966-r967, 1826,
bevestigd door Gent, 20 mei I966, noot bij Rb. Gent, 30 juni I965, gecit.).
Nadien is de keuze van de voornamen niet meer een prerogatief van de vaderlijke macht maar behoort toe aan beide ouders. Wanneer de gegeven naam
niet beantwoordt aan de wil van de ouders moet rectificatie worden toegestaan (Rb. Luik, 9 februari I973, ]. Liege, I973, 220). Zijn de ouders
het niet eens dan was de regel, v66r de nieuwe wet tot wijziging van artikel
373 B.W., dat de keuze van de vader doorslaggevend was maar de moeder
kon zich tot de jeugdrechbank richten. Zo werd ingevolge de miskenning
van de doorslaggevende keuze van de vader door het hof van beroep te
Brussel beslist de namen, door de vader gekozen, toe te voegen aan de
namen door de moeder aan het kind gegeven (Brussel, 29 juni 1967, Ann.
Not. Enr., I968, I8I, met noot Delnoy-Margreve Cl.; in eerste aanleg
werd de vordering van de vader, gesteund op de miskenning van zijn
rechten, afgewezen omdat het niet bleek dat hij v66r de geboorte een andere
voornaam dan deze, door de moeder gegeven, had vooropgesteld [Rb.
Brussel, 3 december 1966, Ann. Not. Enr., I968, I77]). Gelet op de omstandigheid dat de wil van de vader doorslaggevend was, hadden de door
hem gekozen namen in de plaats moeten komen van deze door de moeder
aan het kind gegeven, eerder dan eraan te worden toegevoegd (DelnoyMargreve Cl., noot onder Brussel, 29 juni I967, hager geciteerd). Sedert
de wet van I juli 1974 (B.St., I augustus 1974) tot wijziging van artikel
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373 B. W. betreffende de ouderlijke macht wordt er ten aanzien van de
vader en de moeder geen onderscheid meer gemaakt om het keuzerecht
zijnde een attribuut van de ouderlijke macht, uit te oefenen: ,Gedurende
het huwelijk en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, oefent
een van de echtgenoten het gezag uit over de persoon van de minderjarige
kinderen behoudens het recht van de andere echtgenoot zich tot de jeugdrechtbank te wenden, uitsluitend in het belang van het kind". Voortaan
is het de ene of de andere ouder die het kind zijn voornamen geeft (behalve
bij feitelijke scheiding: art. 373, tweede lid, B.W.), maar meestal zal het
de vader zijn door de aangifte van de geboorte (art. 56 B.W.).
7• Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand ten onrechte door
zedelijke dwang de vader ertoe gebracht heeft af te zien van de gekozen
naam en een andere te aanvaarden is de vordering van de vader tot verbetering van de geboorte-akte gegrond, aldus de rechtbank te Mechelen
(Rb. Mechelen, 3 april 1967, R. W., 1967-1968, 98). In casu had de ambtenaar van de burgerlijke stand de naam Koenraad opgedrongen in plaats
van de naam Kurt, welke een vervorming ervan is. Welnu het voorschrift
dat aileen namen die voorkomen op de gebruikelijke kalenders en die van
bekende personen uit de oude geschiedenis als voornamen kunnen gegeven
worden (art. 1 wet 11-21 Germinal jaar XI) client niet naar de letter te
worden geinterpreteerd maar veeleer naar de geest ervan, die het geven
van een belachelijke of onb_etamelijke naam heeft willen verbieden. Bijgevolg behoeft de schrijfwijze van de namen zoals. die in de kalenders of
in de geschiedenis voorkomen niet gevolgd te worden; nevenvormen door
afkorting of vervorming zijn toegelaten (Rb. Mechelen, 3 april 1967,
hager geciteerd). De ambtenaar van de burgerlijke stand mag evenmin,
zonder toestemming van de vader, de voornamen van het kind vertalen
(Rb. Dendermonde, 20 januari 1966, R. W., 1966-1967, 182!). In voorkomend geval moet de rectificatie van de voornaam bevolen worden zonder
dat het zelfs nodig is na te gaan of de onnauwkeurigheid vrijwillg of tengevolge van dwaling werd gepleegd. De onnauwkeurigheid mag door aile
rechtsmiddelen bewezen worden (zelfde vonnis).
8. Wijziging van de voornaam

In haar vonnis dd. 12 november 1965 heeft de rechtbank te Tongeren bevolen dat de voornaam van de minderjarige zoon van verzoeker, zijnde
1,Zdzislaw"- voornaam die verzoeker, toen hij nog Pool was, had gegeven
.terwijl hij nu Belg is en het kind eveneens de Belgische nationaliteit bezitzal worden vertaald in , Ghislain". De Belgische openbare orde heeft er
volgens de rechtbank geen belang bij dat een persoon, die de Belgische
·nationaliteit bezit, een vreemde voornaam blijft dragen, die bovendien
aanleiding zou kunnen geven tot foutieve spelling en verwarring; de omzetting van zulke voornaam in een der landstalen is integendeel een psychologische factor, die van aard is om de integratie van de betrokkene te ge-

gunstigen (Rb. Tongeren, 12 november 1965, R. W., 1965-1966, 1812; idem Rb. Luik, 12 november 1965, ]. T., 1966, 467). Deze beslissing is
ongetwijfeld niet verenigbaar met de toen geldende Belgische wetgeving,
volgens welke de voornamen onveranderlijk waren (wet van 6 Fructidor
Jaar II; behoudens in geval van adoptie: art. 360 en 370 § 2 B.W.). De
rechtbank heeft de wijziging van de voornaam toegestaan omdat er geen
discordantie bestond tussen het voorwerp van de aanvraag en de Belgische
openbare orde. Inderdaad is de openbare orde niet geschaad wanneer deze
naamswijziging wordt toegestaan. Maar het is onaanvaardbaar dat de omstandigheid dat het verzoek niet onverenigbaar is met de eisen van de
openbare orde, een wettekst, welke zelf van openbare orde is, zou primeren
(Eeckhout, ]., noot onder Rb. Tongeren, 12 november 1965, ]. T., 1966,
468). Bijgevolg was de vertaling van de voornaam langs gerechtelijke weg
juridisch niet verantwoord (Lehrer,]., A propos des changements de prenoms,
]. T., 1967, 218. Anders: Mahillon, P., De !'interdiction de traduire les prenoms, Ann. Not. Enr., 1964, 113). De wijziging van de voornaam bij wege
van gerechtelijke verbetering kon enkel geschieden wegens materiele vergissing of om redenen van openbare orde (Rb. Brussel, 14 mei 1966,
T.Not., 1966, r86; - Rb. Luik 10 november 1972, ]. Liege, 1973, 69; Luik 28 februari 1973, ]. T., 1973, 213; ~ Bruyneel, A., Les changements
de prenoms, ]. T., 1967, r8, nr. 4). Aangenomen werd dat een belachelijke
of onbetamelijke voornaam op die wijze kon veranderd worden (Rb.
Brussel, 5 november 1965, Pas., 1966, III, 90 : de naam Eliasz, die deed
denken aan een persoon veroordeeld wegens incivisme, valt daaronder
voor een Israelische familie, welke het slachtoffer is geweest van vervolgingen), doch niet de voornamen van een transsexueel (Brussel, 7 mei 1974
R.Not., 1975, 137 met noot Kluger, L. en Maes, ]. ; ]. T., 1974, 713).
De vertaling van de voornaam van een vreemdeling kon ook niet langs
administratieve weg gebeuren up grond van de duidelijke bewoordingen
van de wet 6 Fructidor Jaar II (R.v.St., 19 mei 1953, Pas., 1954, IV, 115).
Vandaar dat de motivering van de beslissing van de rechtbank te Luik
onjuist was. De vertaling van de voornaam werd niet toegestaan omdat,
volgens deze rechtbank, de voornaam enkel kon gewijzigd worden langs
administratieve weg (Rb. Luik, 24 december 1971, ]. Liege, 1972, 293).
9· Reeds lang werd er aangedrongen op de wijziging van de wetgeving
II-21 Germinal Jaar XL Bij de wet van 2 juli 1974 (Staatsblad, r augustus
1974) werd de wet van 11-21 Germinal Jaar XI (r april 1803) betreffende
de voornamen en de veranderingen van naam aangevuld met het oog op
de voornaamsverandering: elke persoon die enigerlei reden heeft om zijn
naam of voornamen te veranderen, moet daartoe tot· de regering een met
redenen omklede aanvraag richten. Op grond ·van deze nieuwe wetgeving
kan een vreemdeling, die Belg is geworden, een aanvraag om zijn voornaam te veranderen indienen, wil hij zich zo volledig mogelijk in onze
gemeenschap integreren (Parlem. Besch., Senaat, Bijz. Zitt. 1974, 243, nr. 2);
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I. VRIJE WOONPLAATS

xo. - Onderscheid woonplaats - verblijfplaats - Het burgerlijk begrip
,woonplaats" (art. 102 B.W.) moet onderscheiden worden van het administratief begrip ,verblijfplaats" (wet van 2 juni 1856 betreffende de bevolkingsregisters, en de uitvoering: K.B., 1 april 1960, gewijzigd bij K.B.,
28 oktober 1971). Aan dit laatste begrip beantwoordt de plaats waar men
moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, zijnde de gemeente van
het werkelijk ,gewoon verblijf". Krachtens het ministerieel rondschrijven
van 31 december 1970, houdende Algemene onderrichtingen betreffende
het houden der bevolkingsregisters (Staatsblad, 26 januari 1971), moet als
gewone verblijfplaats worden beschouwd ,het verenigingscentrum van het
gezin waar dit uit verscheidene personen is samengesteld". In geval van een
schijnverblijf (een niet op de realiteit steunende inschrijving in de bevolkingsregisters), hetgeen gepaard gaat met een strafbaar verzuim van de
inschrijving in de gemeente van het werkelijk ,gewoon verblijf", kan deze
laatste gemeente zich richten tot de Minister van Binnenlandse zaken. De
beslissing, waarbij de Minister van Binnenlandse zaken de gemeente aanduidt waar iemand in de bevolkingsregisters client te worden ingeschreven,
is -geen beslissing die op zichzelf doorslaggevend- is- voor het bepalen van
de woonplaats in de zin van artikel 102 B.W. e.v. (R.v.St., 29 juni 1965,
Arr.R.v.St., nr. 11365; Pas., 1966, IV, 31; R. W., 1964-1965, 1353). Deze
beslissing door de Minister van Binnenlandse zaken genomen is van zuiver
administratieve aard; zij heeft niet tot onvermijdelijk gevolg dat de woonplaats van de betrokkene, in de zin van artikel 102 B.W., niet in een andere
gemeente is gevestigd (R.v.St., 30 juni 1964, Arr.R.v.St., nr. 10751 en
10752). Bijgevolg heeft de annoteur bij het arrest van de Raad van State
dd. 22 januari 1974 (R. W., 1973-1974, 2213, met noot Herman A. Cousy)
verkeerdelijk gesteld dat de woonverplichting, door een bepaalde gemeente
opgelegd aan haar personeel, beantwoordt aan het burgerrechtelijk domicilie-begrip van artikel 102 B.W. Dit arrest is verder uiterst belangrijk
omwille van de daarin genomen principiele beslissing : een statuutbepaling
die een woonverplichting inhoudt kan door een gemeentebestuur enkel
worden opgelegd - behoudens uitdrukkelijk wettelijke voorzieningen of
machtigingen - in het belang van een goede dienstvervulling, meestal
voor dit soort van ambten waarvan de aard meebrengt dat het tot de
normale dienstverplichtingen van de titularis ervan behoort dat hij aan
onverwachte oproepingen dadelijk gevolg moet kunnen geven om zijn
ambt waar te nemen; dit is niet het geval voor het ambt van kleuteronderwijzeres (in tegenstelling met vroegere rechtspraak R.v.St., 21 april
1960, Arr.R.v.St., nr. 7809: ,de verplichting om de gemeente te bewonen
is gesteld met het oog op het belang van het onderwijs, hetwelk, om regel340

matig en permanent te zijn, een doorlopende aanwezigheid van het peroneel
veronderstelt").
Alhoewel het begrip woonplaats een specifieke inhoud heeft, wordt het
vaak verkeerd gehanteerd. Zo moet het woord ,woonplaats" in een verzekeringscontract dat voorziet in een kapitaalsuitkering wanneer een student, die in het buitenland gedomicilieerd is, het slachtoffer wordt van een
ongeval tijdens het zich begeven van zijn woonplaats naar de universiteit
en omgekeerd, worden gei:nterpreteerd als zijnde de plaats waar de student
verblijft om de lessen te kunnen volgen van de instelling waar hij is ingeschreven (Gent, 23 juni I967, Pas., I968, II, 48). Bovendien is de verwarring met de echtelijke verblijfplaats, bedoeld in artikel 2I3 B.W.,
schering en inslag (Kart ged. Luik, 3 februari I966, ]. Liege, I96S-I966, 189).
Vestiging van de woonplaats - De woonplaats in de zin van artikel
I02 B.W. is, aldus het hof van cassatie, de plaats waar iemand voor het
rechtsverkeer zijn hoofdverblijf heeft, maar het is niet noodzakelijk de
plaats waar hij effectief woont (Cass., 27 april I967, Pas., I967, I, IOI6; De Page, H., I, 307-308). In casu ging het om een verdeling van een nalatenschap van een Belgische dame die in een rustoord ergens in Frankrijk
overleed : aanlegster beweerde dat de Belgische rechtbanken onbevoegd
waren om reden dat de dame haar woonplaats in Frankrijk zou hebben
gehad. De bewering werd van de hand gewezen omdat de dame formeel te
kennen had gegeven haar woonplaats in de Brusselse agglomeratie te behouden : aan haar mandataris had zij opdracht gegeven om haar in te
schrijven in de bevolkingsregisters van St. Joost-te-Node. Haar verblijf in
Frankrijk was niet voldoende om een verandering van woonplaats te weeg
te brengen: de intentie om daar haar hoofdverblijf te :vestigen was er niet
(in dezelfde zin Rb. Brussel, IS september I967, Pas., I968, III, 4S, bevestigd door Brussel, 3 mei I968, ]. T., I968, 63o).
De vraag waar iemand zijn woonplaats heeft is een feitenkwestie, overgelaten aan de souvereine beoordeling van de rechter, die zijn beslissing
op voldoende wijze moet motiveren: de inschrijving in de bevolkingsregisters is op zich zelf zonder bewijskracht (Rb. Brussel, IS september I967,
hager geciteerd). Volgens de rechtbank te Brussel is het de plaats waar
iemand meestal verblijft en waar het centrum is van zijn affectieve belangen
(Rb. Brussel, 4 maart I966, R.P.N., I966, 444). Nochtans kan het voorkomen dat iemand zijn woonplaats heeft daar waar hij zelden verblijft
maar waar hij voortdurende contacten heeft: een beroepsmilitair verblijvend met zijn gezin in Duitsland behoudt zijn wettige woonst in Belgie
zolang hij zijn voornemen niet te kennen heeft gegeven zijn domicilie in
Duitsland te vestigen (Vred. Rouse, I2 november I968, T. Vred., I969, s8).
De woonplaats is niet noodzakelijk de plaats waar iemand werkelijk ve!!blijft: de verblijfsverandering moet gepaard gaan met het inzicht er zijn
hoofdverblijf te vestigen (zelfde vonnis). Wanneer het effectief wonen niet
voldoende is om de woonplaats te bepalen moet er rekening gehouden
II. -
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worden met het centrum van de vermogensrechtelijke en de morele belangen (Rb. Bergen, I I september I969, ]. T., I969, 586). Voor de Belgische
diplomatieke ambtenaren is de regel zelfs zo dat zij hun woonplaats in
Belgie behouden ook wanneer zij er geen contacten meer hebben (Brussel,
2 november I973, Pas., I974, II, 44).
12. - Verandering van de woonplaats - De verandering van woonplaats
wordt teweeggebracht door werkelijk te gaan wonen in een andere plaats,
samen met het voornemen om aldaar zijn hoofdverblijf te vestigen (art.
103 B.W). Het bewijs van dit voornemen wordt, bij gebreke van de uitdrukkelijke verklaring waarvan sprake in artikel I04 B.W., afgeleid uit
de omstandigheden (Cass., 20 april I970, R. W., I970-I97I, I75; T. Vred.,
I 97 I, I 92 ; - Dembour, P., Les personnes et les procedures particulieres
relatives aux personnes et la cour de Cassation, blz. 38). Uit de vaststelling
dat een persoon aan de gemeentelijke administratie zijn wil heeft te kennen
gegeven om zijn woonplaats in deze gemeente te vestigen, dat hij er in de
bevolkingsregisters is ingeschreven en dat niets aanwijst dat hij zijn woonplaats elders zou hebben gevestigd, kan besloten worden dat hij zijn
woonplaats in die gemeente heeft gevestigd (Cass., 2 maart I97I, Pas.,
I97I, I, 595). Evenwel is er van verandering van woonplaats geen sprake
als men wegens redenen van voorbijgaande aard een tijdelijke verblijfplaats heeft, mits men alles in het werk stelt om terug te keren naar de
gemeente waar men ingeschreven is gebleven en men er werkelijk banden
is blijven mee behouden (Best. Dep. Antwerpen, I augustus I973, R.W.;
I974-1975, I82, met noot).
Indien het bewijs van de verandering van de woonplaats niet voldoende
naar rechte wordt geleverd (art. I03-I05 B.W.) moet het behoud van de
vroegere woonplaats worden vermoed, tenzij men op de hoogte is van de
nieuwe woonplaats (Rb. Brussel, 30 december I964, Bull. Belast., I965,
2I38; - Corr. Rb. Luik, 7 oktober I965, ]. T., I966, 135).

13. - Eenheid van woonplaats - Ieder individu kan maar een woonplaats
hebben (met uitzondering van de gekozen woonplaats): een onderscheid
tussen privaat domicilie en beroepsdomicilie bestaat nog niet (Cass.,
30 oktober I969, ]. T., I970, 27; Pas., I970, I87; Arr. Cass., I970, 2IO
De lege ferenda zou de wetgever zich kunnen inspireren aan het Duitse
recht (B.G.B. § 7), het Nederlandse recht (art. 14 B.W.) en het Zwitsers
recht (art. 23 B.G.W.) waar een dubhe! domicilie erkend wordt.

14. - Onderscheid burgerlijke - gerechtelijke woonplaats - Het burgerrechtelijk begrip .,woonplaats" is aan belang gaan inboeten door het overnemen in het gerechtelijk wetboek van het hager omschreven administratief begrip: onder .,woonplaats" moet worden verstaan de plaats waar
iemand in de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn
hoofdverblijf (art. 36 Ger.W.; toepassing: Luik, 20 juni I973, ]. T., I974,
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roo). Het woonplaatsbegrip, zoals gedefinieerd in het gerechtelijk wethoek, is enkel van toepassing op proceshandelingen voorzien in het
gerechtelijk wetboek (Rb. Hoei, 8 november 1972, ].L., 1972-73, 83).
Voor de gevallen waarin door het B.W. verwezen wordt naar het begrip
, woonplaats", is de bepaling van artikel r 02 B. W. toepasselijk: de gerechtelijke bevoegdheid ten aanzien van vorderingen tussen legatarissen
en erfgenamen wordt in artikel 627 Ger.W. niet bepaald naar de woonplaats van de erflater, maar naar de plaats waar de erfenis is opengevallen;
daar de plaats waar de erfenis is opengevallen krachtens artikel uo B.W.
bepaald wordt door de woonplaats, vindt het begrip woonplaats uit artikel
102 B.W. terzake toepassing (Gent, 4januari 1973, R. W., 1973-1974, r 162).
Het onderscheid tussen het burgerrechtelijk en het gerechtelijk domiciliebegrip zou moeten weggewerkt worden in de zin van een aanpassing van
het burgerlijke wetboek aan het gerechtelijk wetboek (Van Reepinghen,
Ch., Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, I, 62) want dan kan de
localisatie van een persoon, wat belangrijk is voor het rechtsverkeer, op
een vrij eenvoudige wijze geschieden: door raadpleging van de bevolkingsregisters.

§

2. VERPLICHTE OF WETTELIJKE WOONPLAATS

15.- Verplichte of wettelijke woonplaats van de niet-ontvoogde minderjarigeKrachtens artikel ro8 B.W. heeft de niet-ontvoogde minderjarige zijn
woonplaats bij degene die zijn wettelijke beheerder is; hebben de ouders
geen gemeenschappelijke woonplaats en zijn heiden wettelijk beheerder
van de niet-ontvoogde minderjarige dan heeft hij zijn woonplaats bij zijn
vader. Deze regel moet thans samengelezen worden met het door de wet
van I juli 1974 gewijzigde artikel 389 B.W., d.w.z. dat in geval van feitelijke scheiding het niet-ontvoogd minderjarig kind zijn woonplaats heeft
bij degene van de ouders die de materiele bewaring heeft, daar sinds deze
wet die ouder alleen het wettige beheer over de goederen van de. minderjarige uitoefent.
Het niet-erkend onwettig kind dat niet ontvoogd is heeft zijn woonplaats
bij de door de familieraad aangewezen voogd (art. 405 B.W.; art. ro8,
tweede lid, B.W.). Maar waar is zijn woonplaats alvorens een datieve
voogd wordt aangeduid : immers, de familieraad tot aanduiding van de
voogd, moet worden bijeengeroepen door de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige ? Volgens de rechtbank te Brussel is dan de
woonplaats van het kind deze van de persoon die hem verzorgt (Rb. Brussel
21 januari 1972, ]. T., 1972, 230).
§ 3·

GEKOZEN WOONPLAATS

16. - Gekozen woonplaats in het burgerlijk recht en in het procesrecht - Het
hof van cassatie oordeelde in zijn arrest van ro december 1971 dat het
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begrip gekozen woonplaats niet · noodzakelijk hetzelfde betekent in het
burgerlijk recht (art. III B.W.) als in het procesrecht (art. 40 Ger.W.):
in het contractenrecht gaat het om een wilsovereenstemming, terwijl in
het procesrecht het een eenzijdige handeling is (Cass., IO december I97I,
R.W., I97I-I972, II43 en I742 met noot W. Melis-W. Brone; Pas.,
I972, I, 356, met noot E. Krings). De feiten waren de volgende: een
Belgische firma werd bij verstek veroordeeld. De eisende partij, een Duitse
firma, liet het vonnis betekenen met vermelding dat zij ten einde dezer
woonstkeuze deed bij haar raadsman te Sint-Niklaas, alsmede ter studie
van de instrumenterende deurwaarder. Ondanks deze vermelding liet de
firma verzet betekenen in de vormen, bepaald door het verdrag tot stand
gekomen tussen Belgie en D.B.R. dd. 25 april I959. dit is aan het Ambtsgericht te Moosburg, door tussenkomst van de procureur des Konings
te Mechelen (art. 40, eerste lid Ger.W.). In eerste aanleg en in hoger beroep wierp de Duitse firma de niet-ontvankelijkheid op van het verzet
zich daarbij steunende op artikel 40, laatste lid Ger.W.: de woonstkeuze
was in Belgie gedaan en de verzetdoende partij kende deze woonst. De
Belgische firma antwoordde daarop dat geen woonstkeuze was geschied
omdat de woonstkeuze, indien zij buiten overeenkomst ontstaat, door de
tegenpartij moet aangenomen worden om geldig te zijn (art. I I I B.W.).
Het hof van cassatie heeft het arrest van het hof van beroep dd. I 4 januari
I970 (Pas., I970, II, 86) volgens hetwelk de woonstkeuze van de ene partij,
behoudens wanneer zij voorzien is in een wet of in een overeenkomst, door
de andere iJartiT moet · aanvaard worden, verbroken: een procespartij die
kennis heeft van de woonstkeuze in Belgie gedaan door een in het buitenland
wonende procespartij moet deze woonstkeuze volgens artikel 40, laatste lid
Ger.W. eerbiedigen; een betekening in het buitenland is bijgevolg nietig.
Daaruit volgt dat in het procesrecht de keuze van de woonplaats eenzijdig kan
zijn en dat het volstaat dat de tegenpartij kennis heeft gehad van de eenzijdig gekozen woonplaats (zie de noten onder Cass., Io december I97I, gecit.).
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STAAT VAN DE PERSOON IN DE FAMILIE
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HUWELIJK

§I

WEZEN VAN HET HUWELIJK

17. - Recht om te huwen- Het recht om te huwen omvat twee aspecten
die, alhoewel complementair, toch duidelijk van elkaar kunnen onderscheiden worden (Benabent, A., La liberte individuelle et le mariage, Rev.
trim. dr. civ., I973, 440).
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Vooreerst is er de vrijheid om de gehuwde staat te kiezen hoven het celibaat
of het concubinaat. Dit vrij recht op huwelijk is een fundamenteel persoonlijkheidsrecht, dat de openbare orde aanbelangt en niet vatbaar is
voor vervreemding noch voor verminking. Elk beding waarbij deze vrijheid rechtstreeks of onrechtstreeks wordt belemmerd, moet krachtens
artikel 6 B. W. als nietig en onbestaande worden beschouwd. Dientengevolge is nietig de clausule welke bepaalt dat de arbeidsovereenkomst
een einde neemt ingeval van huwelijk van een vrouwelijke bediende
(W.R. Ber., Brussel, 20 januari 1967, R. W., 1966-1967, 1923; T.S.R.,
1967, 203, met noot R.V.). Deze bepaling is niet aileen strijdig met de
openbare orde maar ook met, de goede zeden, daar zij min of meer een
aansporing is om in concubinaat te gaan Ieven wil. men zijn betrekking
niet verliezen (zelfde arrest; - zie ook Arbrb. Luik, 7 juni 1971, ].L.,
1971-1972, 295; - Arbh. Luik, 10 januari 1972, ].L., 1972-1973, 242
met noot Helin; Arbh. Luik, 28 november 1974, ].L., 1975, 275). V66r
de wetswijziging van 1969 was de rechtspraak verdeeld over het aldan niet
geldig zijn van een beding in een arbeidsovereenkomst dat een huwelijksverbod oplegt. Het hof van cassatie heeft deze ontbindende voorwaarde
aanvaard voor zover zij bedongen werd met het oog op de noodwendigheden eigen aan de functie (Cass., 2 mei 1969, R. W., 1968-I969, I930,
met conclusies adv.-generaal F. Duman; Pas., I969, I, 78I; - Cass.,
16 september I969, Arr. Cass., I970, so; R. W., I969-I970, 893, met
conclusies adv.-generaal F. Duman; - Cass., I 5 februari I973, Pas.,
I973, I, 570; Arr. Cass., 1973, 599). Deze zienswijze van het hof van
cassatie is verbazingwekkend. Dergelijk beding is beslist strijdig met de
openbare orde en de goede zeden, vermits het van aard is om het concubinaat in de hand te werken (Delva, W., en Baert, G., Overzicht van
rechtspraak, personen- en familierecht I960-I963, T.P.R., 1964, 244).
Thans is het probleem van de juridische draagkracht van de celibaatsclausule op wettelijk vlak opgelost geworden. Om zich te schikken naar
de aanbeveling nr. I I 9 van de lnternationale Arbeidsconferentie d.d. 26 juni
I963 te Geneve (Conventions et recommandations, Geneve, B.I. T., I966,
1203), welke bepaalt dat de echtelijke staat geen geldige reden tot ontslag
vormt, heeft de wet van 2I november I969 (Staatsblad, 9 januari I970)
elk beding waarin het huwelijk als ontbindende voorwaarde van de arbeidsovereenkomst gesteld wordt gesanctioneerd met de nietigheid
(art. I9quinquies wet van IO maart 1900 op de arbeidsovereenkomst,
ingevoerd bij art. I I wet van 2I november I969; - art. 2Ihis van de
bij K.B. d.d. 20 juli I955 gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract, ingevoegd bij art. 5 I van de wet van 2 I november
I969).
Weliswaar werd door de wet van 2I november I969 de toestand in het
openbaar ambt niet geregeld. Oak daar kan niet ontkend worden dat,
alhoewel de vrijheid om in het huwelijk te treden volledig blijft bestaan,
de aanwezigheid van een celibaatsclausule druk uitoefent - verlies van
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betrekking in geval van huwelijk- welke de vrijheid om in het huwelijk
te treden in belangrijke mate schaadt (Huet, A., Les atteintes d. Ia liberte
nuptiale dans les actesjuridiques, Rev. trim. dr. civ., 1967, 45). Zelfs wanneer
de huwelijksbeperking ingegeven wordt door objectieve beweegredenen
- onverenigbaarheid van de gehuwde staat met de functie- dan nog moet
de nadruk liggen op het resultaat ervan, namelijk de krenking van een recht
essentieel voor de waardigheid van de menselijke persoon. Dit resultaatscriterium levert meer waarborgen op ter bescherming van het recht om
te huwen dan het criterium van het doel van de huwelijksbeperkingen,
hetwelk van toepassing is in de franse rechtspraak (Voirin, P., Marion
pleure, Marion erie, Marion veut qu'on la marie, D., 1963, Chr., 249).
Bij K.B. 13 april 1973 (Staatsblad, 3 mei 1973) werd het statuut van de
diplomatieke ambtenaren gewijzigd, en blijft een vrouwelijk diplomaat
die huwt in haar functie.
18. - Vrije keuze van de huwelijkspartner- Een ander aspekt van de huwelijksvrijheid is de vrije keuze van de huwelijkspartner. Telkens wanneer
de belanghebbende druk ervaart om niet te huwen met degene die hij
verkiest, wordt er inbreuk gepleegd op zijn persoonlijkheidsrecht. Dit is
het geval voor de leerkrachten van het vrij katholiek onderwijs, aan wie
door de inrichtende macht beperkingen inzake keuze van huwelijkspartner
worden opgelegd omwille van de eigen aard van het katholiek onderwijs
(zie Vandermeulen, G., Arbeidsovereenkomsten en huwelijksbeperkingen,
R. W., 1974-1975, 231).
Nochtans worden, door bepaalde rechtspraak, deze beperkingen niet
beschouwd als zijnde in strijd met de openbare orde wanneer zij door een
,rechtmatig belang" zijn ingegeven. Het opleggen van de eerbiediging
van de katholieke moraal en van de naleving van de kerkelijke wetten vormt
voor het katholiek onderwijs een rechtmatig belang, omwille van het imago
van het confessioneel-gericht onderwijs. Door het huwelijk van een onderwijzeres van een katholieke school met een burgerlijk gescheiden man,
wordt dit rechtmatig belang geschonden en bijgevolg ontstaat door dit
huwelijk een ernstige contractuele tekortkoming, welke de ontbinding
van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt, zelfs zonder uitdrukkelijk
ontbindend beding (Arbrb. Hasselt, 16 april 1973, R. W., 1973-1974,
391). Volgens de werkrechtersraad van beroep te Antwerpen moet dergelijke verbreking beoordeeld worden in het licht van de evolutie die de
katholieke moraal en de wetten van de katholieke kerk in het jongste verleden doormaakten (W.R. Ber. Antwerpen, 24 maart 1969, R. W., 19701971, 91 I); hetgeen de arbeidsrechtbank te Hasselt, wegens het principe
van de scheiding der machten, heeft beschouwd als liggende buiten haar
bevoegdheid (Arbrb. Hasselt, 16 april 1973, gecit.). Minder categoriek
is een beslissing van de arbeidsrechtbank te Charleroi, volgens dewelke de
algemene bekendheid van het burgerlijk huwelijk van een froebelonderwijzeres met een uit de echt gescheiden man een rechtvaardiging vormt

voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst om dringende reden
(Arbrb. Charleroi, 7 juli 1970, T.S.R., 1970, 223). De motivering van dit
vonnis berust op de algemene bekendheid, zijnde de bijzondere omstandigheden van het geval. Niettegenstaande de omstandigheid dat leerkrachten
en leerlingen hun goedkeuring hadden laten blijken met het huwelijk van
een onderwijzeres met een burgerlijk gescheiden man, oordeelde de
arbeidsrechtbank te Bergen dat het huwelijk tach een zware fout was die
absoluut en onmiddellijk de verdere contractuele betrekkingen onmogelijk
maakte (Arbrb. Bergen, 10 juni 1971, T.S.R., 1971, 165 met advies van
O.M.; hervormd door Arbh. Brussel, 19 juni 1972, onuitg.: de onmiddellijke verbreking om die reden is.in strijd met de openbare orde). Of het
huwelijk met een uit de echt gescheiden man onverenigbaar is met de
wetten van de katholieke moraal moet, volgens de rechtbank te Mechelen,
door de inrichtende overheid van het vrij katholiek onderwijs bewezen
worden (Arbrb. Mechelen, 4 september 1973, R. W., 1974-1975, 499).
In het Algemeen Reglement van het lekenpersoneel van het gesubsidieerd
vrij onderwijs maakt, volgens de arbeidsrechtbank te Gent en het arbeidshof te Luik, niet het huwelijk als zodanig de ontbindende voorwaarde van
de overeenkomst uit, maar wel de onverenigbaarheid van de persoonlijkeof de gezinstoestand van de leerkracht met de voorwaarde vereist voor
het vervullen van de opgedragen taak gelet op de eigen aard, de bijzondere
noodwendigheden of de ideologische strekking van het te geven onderwijs
(Arbrb. Gent, 12 april 1974, R. W., 1974-1975; - in dezelfde zin Arbh.
Luik, 27 juni 1974, ].Liege, 1974-1975, so met afwijkend advies van de adv.generaal). Ook een vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen d.d.
31 maart 1971 (T.S.R., 1971, 129, met noot H. De Meester; R.W., 19711972, 1862) sluit aan bij deze zienswijze. Dit vonnis werd door het arbeidshof te Brussel vernietigd: de clausule, waarbij bepaald wordt dat een
persoonlijke- of gezinstoestand, die onverenigbaar is met de wetten van de
katholieke moraal, een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, is in
strijd met artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden aangezien zij de inrichtende macht toelaat in te grijpen in het prive-leven van het personeel:
een dergelijke ontbindende voorwaarde druist in tegen de openbare orde
(Arbh. Brussel, 4 mei 1973, R. W., 1973-1974, 382; - in dezelfde zin
Arbh. Brussel, 23 december 1974, onuitg., hervorming van het vonnis van
Arbrb. Mechelen, 18 december 1973, R. W., 1974-1975, 502 met noot T).
Verder oordeelde het arbeidshof te Brussel dat het voornemen van een
lerares in het katholiek onderwijs, om te huwen met een niet-gedispenseerd
Rooms katholiek priester, niet onder de toepassing valt van de uitdrukkelijk
bedongen ontbindende voorwaarde : deze heeft slechts definitieve toestanden op het oog.
De vraag of een op zichzelf gerechtvaardigde clausule - verbod tot voorhouden van stellingen strijdig met de eigen filosofische opvattingen van
de inrichting- aanleiding mag geven tot ingrijpen in het prive-leven van

347

de betrokkene is een uiterste delicate kwestie. Stelt men zich op het standpunt dat de huwelijksvrijheid als hoogst persoonlijk recht op generlei wijze
in het gedrang mag komen, dan kan geen enkele beperking dienaangaande
uit welke hoofde ook geduld worden. Gelet op de bijzondere aard van de
arbeidsovereenkomst tussen het onderwijzend personeel van het katholiek
onderwijs en de inrichtende overheid, met name het geven van kristelijk
onderwijs aan kristelijke kinderen in het raam van een vrij onderwijs gewaarborgd door de grondwet, kan dergelijk absoluut standpunt niet aanvaard worden. Evenals van een geengageerd journalist of een permanent
vertegenwoordiger van een politieke partij niet kan geduld worden dat hij
stellingen zou verdedigen in strijd met die van het dagblad of van de
politieke partij, die hem heeft aangeworven, moet het onderwijzend personeel van het katholiek onderwijs zowel in het prive-leven als in het onderwijs getuige zijn van de kerkelijke leer, waartoe het zich verbonden
heeft (Arbh. Luik, 27 juni 1974, ].Liege 1974-1975, so; f. T. T., 1974,
217).
19. - Concubinaat - Een man en een vrouw die in concubinaat leven kunnen ten aanzien van elkaar - met uitzondering van bepaalde sociale wetten
- geen rechten doen ontstaan. Ieder van hen blijft eigenaar van de door hem
verworven goederen (Brussel, 8 juni 1972, R. Not. B., 1972, 459). Maar
wanneer zij zich tegenover derden voordoen als echtgenoten en door hun
handelingen en verklaringen deze derden in de waan laten dat zij wettelijk
gehuwd zijn;- moeten zij de gevolgen hiervan dragen- : derden te goeder
trouw mogen zich op de in het leven geroepen schijn beroepen om de man
gehouden te achten door verbintenissen van de bijzit (Vred. Antwerpen,
I I juni 1969, T. Vred., 1971, ss). Deze derden mogen de door de concubinerenden verwekte schijn van huwelijk, en de daaruit vloeiende schijn
van huishoudelijk mandaat, voor werkelijkheid nemen (Van Gerven, W.,
Algemeen deel, I, blz. 217).
Het komt voor dat de in concubinaat levende man of vrouw een gebouw
optrekt op een terrein dat de eigendom is van de andere partner. Bij
het einde van de concubinaatsverhouding rijst de vraag of vergoeding
kan gevorderd worden op grond van artikel 555 BW. Het hof van beroep
te Luik heeft dergelijke eis van de concubinerende man afgewezen omdat
hij niet voor eigen rekening maar voor rekening van de concubine had
gebouwd (Luik, 28 april 1966, R.P.Not., 1966, 436; f. T., 1966, 424).
Inderdaad kan artikel 555 B.W. niet worden toegepast op personen die
bouwen voor rekening van de eigenaar krachtens een contract of quasicontract (Derine, R., Overzicht van rechtspraak, Zakenrecht, (1965-1968),
T.P.R., 1969, 715, nr. 40). Nochtans kan het afwijzen van elke eis tot vergoeding, waardoor de bijzit zich onrechtmatig verrijkt heeft, niet gebillijkt
worden: in de gegeven omstandigheden lijkt een vergoeding op grand
van artikel 1375 B.W. (zaakwaarneming) dan ook verantwoord te zijn
(Derine, R., o.c., I.e.). Het hof van beroep te Luik heeft elk recht op vergoeding geweigerd wegens de ongeoorloofde toestand van het concubinaat.
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De contracten tussen personen die buiten het huwelijk geslachtsbetrekkingen onderhouden zijn niet nietig enkel en aileen uit hoofde van dergelijke
betrekkingen; zodanige overeenkomsten hebben echter een ongeoorloofde
oorzaak en zijn derhalve nietig, indien de doorslaggevende beweegreden
of een der determinerende beweegredenen is geweest het tot stand brengen,
het in stand houden of het vergoeden van buitenechtelijke sexuele betrekkingen (zie geciteerde rechtspraak bij Kruithof, R., Moons, H., en
Paulus, C., Overzicht van rechtspraak, Verbintenissen, T.P.R., 1975,
blz. 492-493; adde Rb. Brussel, 14 februari 1974, Cah. dr. Jam., 19731974, nr. 4, 28).
Waar in het verleden de civielrechtelijke waardering van het concubinaat
nihil was, is er. in de h,uidige rechtspraak een ten dens waar te nemen om
niet aile vormen van concubinaat als strijdig met de openbare orde en de
goede zeden te beschouwen. Bij arrest van 20 maart 1967 (oriuitgegeven)
kende het hof van beroep te Brussel schadeloossteiling toe aan een vrouw
die enkel kerkelijk gehuwd was, en dit naar aanleiding van het overlijden
van haar man bij ongeval door een niet-betwiste fout van een derde. Volgens
het hof was dit religieus huwelijk, zonder er wettelijke waarde aan toe te
kennen, een bewijs dat de vrouw en de overledene aan hun betrekkingen
een bestendig en blijvend karakter hadden wiilen geven, hetgeen normaal
bij het burgerlijk huwelijk komt. Dit betekent dat het hof impliciet in
feite heeft vastgesteld dat de band tussen de vrouw die gehuwd was met
een Israeliet volgens de Mozaische wet, ofschoon niet erkend bij de wet,
niet in strijd was met de openbare orde of de goede zeden. Het cassatieberoep tegen voormeld arrest, gesteund op de afwezigheid van rechtmatig belang in hoofde van de vrouw, werd door het hof afgewezen met de overweging dat uit de omstandigheid, dat een in Belgie voltrokken religieus huwelijk er geen wettelijke waarde heeft, niet noodzakelijk voortvloeit dat het
voordeel uit het gemeenschappelijk leven door de vrouw die dit religieus
huwelijk aanging, onwettig is. Door impliciet in feite te hebben vastgesteld dat de band tussen heiden niet strijdig was met de openbare orde of
de goede zeden, heeft de rechter wettelijk kunnen beslissen voor de toepassing van artikel 1382 B.W. dat het voordeel, dat aan de vrouw werd
ontnomen door de schuld van een derde, geen onwettig voordeel was (Cass.,
26 juni 1967, R. W., 1967-1968, 786; Pas., 1967, I, 1260; vgl. CaGs.,
4 december 1972, Pas., 1973, I, 1). In een recent commentaar op dit arrest
weigert de auteur deze samenleving van een kerkelijk gehuwde man en
vrouw als een vorm van concubinaat te beschouwen. Volgens hem gaat het
eerder om een huwelijk dat enkel kerkelijk gesloten werd (Schuermans, L.,
Overzicht van rechtspraak, Onrechtmatige daad, (1961-1968), T.P.R.,
1969, 76). Deze mening kan moeilijk gedeeld worden: naar burgerlijk
recht is deze samenleving niets anders dan een concubinaatsverhouding
welke zich door afwezigheid van een formeel element - verschijning
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand - van het huwelijk onderonderscheidt. Het bestaan van de affectio marital is tussen de concubineren-
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den schijnt ook voor de rechtbank te Hasselt doorslaggevend te zijn geweest om een eis tot schadeloosstelling ontvankelijk te verklaren. De
echtgenote ,in feite" van een in Belgie bij een ongeval omgekomen Turk
vorderde schadevergoeding. Man en vrouw waren enkel kerkelijk gehuwd.
Volgens het recht in Turkije worden aan de samenleving als man en vrouw
bepaalde wettelijke gevolgen verbonden, zodanig dat het uit deze verhouding geboren kind het statuut van wettig kind heeft. Uit dit alles bleek dat
de betrokkenen een met het huwelijk gelijkstaande bestendige samenleving
beoogden (Rb. Hasselt, 9 juni I969, R. W., I972-I973, 520).
In haar vonnis dd. I I mei I973 kende de politierechtbank te Namen aan
een concubine, slachtoffer van een ongeval, schadevergoeding toe wegens
werkonbekwaamheid niet aileen als werkneemster maar ook als huishoudster. De rechtbank wees op de huidige tolerantie in de rechtspraak
ten aanzien van sommige concubinaatsvormen (Pol. rb. Namen, I I mei
I973, ]. Liege, I973, 287). Inderdaad is zekere rechtspraak toegevend
ten aanzien van niet-overspelige concubinaatsverhoudingen die alle waarborgen van stabiliteit bieden (Rb. Brussel, 27 juni I972, ]. T., I973, I83).
Deze nieuwe zienswijze heeft nochtans bepaalde rechtspraak niet kunnen
overtuigen om de opvatting over de immoraliteit van het concubinaat te
wijzigen. Volgens het hof van beroep te Brussel is het concubinaat, zelfs
wanneer het niet onder de toepassing valt van de strafwet, een ongeoorloofde en onzedelijke feitelijke toestand, die in strijd is met de regelen van
het burgerlijk recht. De uit deze samenleving voortspruitende materiele
en morele voordelen zijn derhalve onwettig en het verlies ervan kan geen
recht op schadevergoeding verantwoorden (Brussel, 8 november I969,
R. W., I969-I970, 626 - in dezelfde zin: Brussel, 10 februari 1972, onuitgegeven, gecit. door Dalcq, R.O., Examen de jurisprudence, R.C.].B.,
I974, 278, toch bij uittreksel gepubliceerd in]. T., 1975, 157; Corr. Rb.
Brussel, 6 oktober I972, Bull. Ass., 1973, 623). Hetzelfde hof heeft in
een ander geval de eis tot schadevergoeding van de zwangere bijzit, die
drie dagen na het dodelijk ongeval in het huwelijk zou zijn getreden, ontvankelijk verklaard (Brussel, 3 november I967, R.G.A.R., 1969, 8308).
In wezen trad de bijzit niet op in haar hoedanigheid van concubine maar
als verloofde, waarvan met zekerheid kon vastgesteld worden dat het huwelijk met het slachtoffer gepland was. Bijgevolg blijven beide arresten de
door het hof van cassatie in I958 gestelde zienswijze (Cass., 2I april I958,
Pas., 1958, I, 92I) volgen. Onlangs nochtans heeft het hof het cassatiearrest van 1967 overgenomen (Brussel, 27 juni 1973, R.G.A.R., 1974,
9184, met noot Y. Fonteyne: ook vergoeding van de morele schade; en
in dezelfde zin Corr. Rb. Brussel, 22 mei 1974, ]. T., 1975, 380, met eensluidend advies van het O.M.; anders voor wat betreft de vergoeding van
de morele schade, Brussel, 24 oktober 1974, R. Not. B., 1975, 245; ]. T.,
I975, 156). Wel mag de concubine de door haar betaalde begrafeniskosten
van de aansprakelijke derde niet terugvorderen; daar zij een last van de
nalatenschap zijn is de concubine enkel gerechtigd de door haar betaalde

350

~~---------

=:-.::.L::_ __::::::_::_~~-~=-~--

begrafeniskosten van de nalatenschap terug te vorderen en dit dan op
grand· van zaakwaarneming (Brussel, 30 maart 1973, R.G.A.R., 1973,
908, met noot Y. Fonteyne; - R. W., 1973-1974, 663, met noot: in casu
ging het om een gehuwde concubine, wier eis om wegens morele schade
vergoed te worden werd afgewezen omdat de aantasting van de genegenheidsbanden tussen de gehuwde bijzit en haar gezel geen verlies van een
rechtmatig voordeel betekent). Men zou kunnen aannemen dat de begrafeniskosten een persoonlijke schade betekenen voor de concubine,
wanneer zein feite deze kosten gedragen heeft (in die zin reeds, Corr. Rb.
Charleroi, 6 mei 1943, Pas., 1943, III, 85; - Ronse, J., Schade en Schadeloosstelling, A.P.R., nr. 815)
Het antwoord op de vraag in hoeverre de aanspraak van de concubine als
rechtmatig moet worden beschouwd, is afhankelijk van het oordeel over
de geoorloofdheid van deze buitenechtelijke verhouding. Vandenberghe
stelt in zijn werk ,De juridische betekenis van het concubinaat" (Leuven,
1970, biz. 193 e.v.): ,Niet aile concubinaatsverhoudingen kunnen de
plano als immoreel bestempeld worden. De bestendigheid, de duurzaamheid van de verhouding, of de vrij wisselvallige levensomstandigheden die
de concubinerenden ertoe gebracht hebben niet te huwen, zijn feitelijke
aanwijzingen waardoor de rechter tot de overtuiging kan komen het geldend
praetoriaans automatisme van de immoraliteit van het concubinaat op
te schorten. Het door het overlijden van een der concubinerenden veroorzaakte morele en materiele leed is voor schadeloosstelling vatbaar, omdat
de niet-overspelige concubinaatsverhouding, ofschoon niet erkend door
de wet, niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden". In die
zin tendeert de franse rechtspraak (Cass. fr., 27 februari 1970, D., 1970,
201, met noot Combaldieu; Rev. trim. dr. civ., 1970, 353; - Cass. fr.,
20 april 1972, Rev. trim. dr. civ., 1972, 781; - Cass. fr., 14 juni 1973,
D., 1973, 585; Rev. trim. dr. civ., 1974, 413: zelfs een ,overspelige"
concubinaatsverhouding van meer dan 35 jaar werd niet meer als onwettig
beschouwd).
AI is het concubinaat niet per se in aile omstandigheden immoreel toch
is het strijdig met de openbare orde. Opdat het samenleven van man en
vrouw juridische gevolgen zou hebben eist de civiele wetgever er de
vormgebonden totstandkoming van (art. 191 B.W.).

§ 2.

fuNGAAN VAN HET HUWELIJK

Verloving - Het verbreken van een huwelijksbelofte, zelfs om
,niet ernstige redenen", kan op zichzelf niet een fout uitmaken in de zin
van artikel 1382 B.W. Deze stelling steunt op artikel 180 B.W., volgens
hetwelk de huwelijkstoestemming volledig vrij moet blijven tot aan het
huwelijk. Bijgevolg heeft elk van de verloofden het recht om de belofte te
verbreken. Slechts dan kan de verbreking van de huwelijksbelofte aanleiding
geven tot toepassing van artikel 1382 B.W. wanneer de omstandigheden
20. -
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waarin of de wijze waarop zij gedaan werd van die aard zijn dat zij beledigend en schadelijk zijn, aldus het hof van cassatie (Cass., 17 maart 1967,
R. W., 1966-1967, 1951; Pas., 1967, I, 867; zie Cass., fr., 18 januari
1973, ].C.P., 1974, J. 17794, met noot). Hiermede wordt de zienswijze
bevestigd dat de verloving geen overeenkomst is en dus geen contractuele
verbintenissen kan doen ontstaan. Het is louter een feitelijke toestand
(Rigaux, F., Les personnes, I, 1970, 234, nr. 820). Wanneer de huwelijksbelofte uitgaat van een persoon die nog in de echt verbonden is en zijn
gehuwde staat verborgen heeft gehouden, kan de verbreking van de belofte
niet foutief zijn. Enkel de bedrieglijke belofte geeft aanleiding tot schadevergoeding (Rb. Brussel, 17 januari 1969, R.G.A.R., 1969, 8279 met
noot Y. Fonteyne). Voor het geval dat de gehuwde staat gekend mocht zijn,
moet de vordering tot schadevergoeding worden afgewezen op grand van
het adagium nemo auditur turpitudinem suam allegans (Paris, 25 october
1963, ].C.P., 1963, II, 13455).
De burgerlijke rechtbank te Brussel beschouwde het laattijdig verbreken
van de huwelijksbelofte, zonder enige wettige reden op te geven, als een
onrechtmatige daad (Rb. Brussel, 26 april 1968, Pas., 1969, III, 28). De
man had de verloving verbroken omwille van de omstandigheid dat hij
eerst bij publicatie van de afkondiging vernomen had dat zijn verloofde
een natuurlijk kind was en negen jaar na haar geboorte geadopteerd werd
door de echtgenoot van haar moeder. Het criterium van afwezigheid van
eefl. aannemelijke reden als grondslag voor- de- quasi-deliktuele aansprakelijkheid bij een laattijdige verbreking van de verloving komt zeer gepast voor.
Alhoewel de verloving geen juridisch bindend karakter heeft, kan zij tach
onder bepaalde omstandigheden onrechtstreeks gevolgen sorteren: de
verloofde kan van hem, die de dood van haar toekomstige echtgenoot
veroorzaakt heeft, schadevergoeding eisen (Carr. Rb. Aarlen, 17 december
1969, ].Liege, 1969-1970, 205: in casu was de verloofde zwanger).
Wachttijd. Regel - Voor de wet van 30 juni 1956 werd door de
wetgever aan de vrouw een volstrekt verbod opgelegd om een nieuw
huwelijk aan te gaan binnen de tien maanden na de ontbinding van het
vorig huwelijk. Sedert de wetswijziging in 1956 is er ten aanzien van de
wachttijd een versoepeling ingetreden. Enerzijds neemt deze wachttijd
automatisch een einde vanaf de bevalling; dus ook wanneer de vrouw een
miskraam heeft gehad (teleologische interpretatie). Anderzijds kan de
vrouw verkorting vragen van de termijn als zij het bewijs levert van een
voortdurende natuurlijke of morele onmogelijkheid tot cohabitatie welke
tenminste driehonderd dagen geduurd heeft (art. 228 B.W.).
21. -

22. - Wachttijd - Verkorting of vrijstelling van wachttijd wegens morele
onmogelijkheid tot cohabitatie in het geval van echtscheiding of scheiding
van tafel en bed op grand van bepaalde feiten.
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Op verzoek van de vrouw kan door de rechtbank verkorting of eventueel
vrijstelling verleend worden als het bewijs wordt geleverd van de morele
onmogelijkheid om gemeenschap te hebben ten gevolge van het feit dat
zij in de loop van het echtscheidingsgeding dat tot de ontbinding van het
huwelijk heeft geleid, of in de loop van een geding tot scheiding van tafel
en bed, dat bij het overlijden van de man nog hangende was, door de
rechter werd gemachtigd _om afzonderlijk verblijf te houden (art. 228,
vierde lid, B. W.). Bij teleologische interpretatie van artikel 228, vierde
lid, B. W. is de rechtspraak van de drie hoven van beroep definitief gevestigd in de zin dat met de woorden ,door de rechter gemachtigd om
afzonderlijk verblijf te houden" moet worden gelijkgesteld: het procesverbaal van niet-verzoening opgesteld de dag dat de procederende echtgenoten ter verzoening v66r de voorzitter van de rechtbank verschijnen
overeenkomstig artikel I2S8, 2e lid Ger.W. Deze strekking in de rechtspraak
vindt haar fundering in de bepalingen van artikel 313, tweede lid B.W.
(in verband met de ontkenning van vaderschap) en artikel 331 B.W.
(wettiging van technisch in overspel verwekte kinderen) waarbij het vertrekpunt van de zedelijke onmogelijkheid tot cohabitatie samenvalt met
het proces-verbaal van niet-verzoening (Luik, 3 maart 1971, ].Liege,
I971-1972, 9 met noot; Luik, 21 maart 1966, ].Liege, 1967-1968, 313;
Pas., 1967, II, 49, met noot; - Luik, 24 december 1968, ].Liege., 19681969, ISS; Pas., 1969, II, 72; - Gent, 14 november 1961, R. W., 19611962, 19S3; - Brussel, 7 december 1963, ]. T., 1964, 107). Met deze brede
interpretatie, die het gehaald heeft op de strikt exegetische uitlegging van
de wet, wordt de doelgerichtheid van de wet volkomen bereikt.
23.- Wachttijd- Verkorting van de termijn wegens morele onmogelijkheid
tot cohabitatie in geval van echtscheiding door onderlinge toestemming.
De burgerlijke rechtbank te Marche-en-Famenne stelt dat in geval van
echtscheiding door onderlinge toestemming er geen sprake kan zijn van
morele onmogelijkheid tot cohabitatie: in de loop van deze procedure
wordt door de rechter geen machtiging verleend om afzonderlijk verblijf
te nemen vermits het de echtgenoten zijn die zelf kiezen waar zij zullen
verblijven tijdens de echtscheidingsprocedure (Rb. Marche-en-Famenne,
19 mei 1971, ].Liege, I971-1972, 13; - 7 november 1974, ].Liege, I974I97S, 149). Deze beslissing is niet in overeenstemming met de juiste
zienswijze van het hof van beroep te Brussel. Volgens het hof moet met
de rechterlijke machtiging om afzonderlijk verblijf te houden (art. 228,
vierde lid, B.W.) worden gelijkgesteld: het proces-verbaal van verschijning
van de echtgenoten v66r de voorzitter van de rechtbank, in welke akte
(bedoeld bij art. 284 B.W., het huidig artikel 1292 Ger.W.) melding wordt
gemaakt van de keuze van verblijf die de echtgenoten hebben gedaan voor
tijdens de procedure; deze overeenkomst brengt vanaf de eerste verschijning de schorsing mee van de samenwoningsplicht, omschreven in
artikel 212 B.W. (Brussel, 2S januari 1964, ]. T., 1964, 36S met noot
Rigaux, F.; Brussel, 30 juli 1964, Pas., 196s, II, 201; Brussel, 24 maart
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I965, ]. T., I965, 405; zie Vieujean, E., Impossibilite morale de cohabitation
et delai de viduite, ]. T., I965, 70I; Rb. Hasselt, 26 januari I974, ].Liege,
I975, I88).
24. - W achttijd - Bevoegdheid van de rechtbank ratione materiae en
ratione loci. - Geen enkele onzekerheid bestaat over de bevoegdheid van
de rechtbank ratione materiae. Wanneer in beroep de echtscheiding wordt
toegestaan, is het hof niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering
tot verkorting van de termijn; wei en alleen de rechtbank van eerste aanleg
(Brussel, 28 november I969, Pas., I970, II, 53).

Aangaande de bevoegdheid ratione loci werd beslist, dat na de echtscheiding
door onderlinge toestemming de vordering tot verkorting van de termijn
niet noodzakelijk moet ingeleid worden bij de rechtbank die de echtscheiding heeft toegestaan : dit kan ook bij de rechtbank van de woonplaats
van de eiser (Rb. Hasselt, 26 februari I974, ].Liege, I975, I88: voor de
echtscheiding op grond van bepaalde feiten geldt art. 296, tweede lid,
B.W.).
25. - Wachttijd - Verkorting van de wachttijd voor het huwelijk van de
overspelige echtgenoot met de medeplichtige. - Het is nodeloos de rechtspraak dienaangaande te onderzoeken vermits de wet van IS mei I972
(Staatsblad, 2 juni I972) artikel 298 B.W. heeft afgeschaft. Naar het
voorbeeld van buitenlandse wetgevingen werd dit artikel, waarbij bepaald
werd dat de overspelige echtgenoot en zijn medeplichtige eerst na verloop
van een termijn van drie jaar, te rekenen van de echtscheiding, een huwelijk
met elkaar mochten aangaan, afgeschaft omdat het al te zeer het concubinaat na echtscheiding in de hand werkte. Daarenboven werd het verbod omzeild door overspel te kwalificeren als grove belediging.

De bijzondere procedure tot verkorting van de termijn bepaald in artikel
298 B. W. (laatste drie leden) was van toepassing op de verkorting van de
termijn bepaald in artikel 228 B. W. In de voorbereidende werken van de
wet van IS mei I972, waarbij artikel 298 B.W. werd afgeschaft, wordt
over deze kwestie niet gehandeld: in ieder geval is artikel 298 B. W. volledig afgeschaft en bijgevolg is voor artikel 228 B. W. het gemeenrecht
inzake rechtspleging van toepassing.
26. - Wachttijd na nietigverklaring van het huwelijk - De vraag of artikel
228 B. W. van toepassing is op de vrouw die na de nietigverklaring van
haar huwelijk opnieuw huwt, wordt door de rechtsleer bevestigend beantwoord (De Page, H., I, nr 6I6, 6°). De rechtbank te Luik oordeelde
nochtans dat, aangezien de nietigverklaring geen ontbinding is, artikel
228 B.W., dat volgt op het artikel 227 B.W. waarin de wijzen worden
opgesomd waarop het huwelijk ontbonden wordt, niet van toepassing is
(Rb. Luik, 26 februari I974, ].Liege, I973-I974, 211).
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27. - Toestemming van de ouders tot het huwelijk van de minderjarige Het huwelijk komt tot stand door de vrije wil van de huwenden. Deze
vrijheid is echter niet onbeperkt: voor de minderjarigen vereist de wet
de toestemming van de ouders (of van de personen die hen vervangen).
De wet van 8 april I96S op de jeugdbescherming (Staatsblad, IS april
I96S) bracht een aantal belangrijke wijzigingen aan dit toestemmingsrecht
waarbij definitief geopteerd werd voor het niet discretionair karakter ervan
(zie Van den Bossche, P., De toestemming van de ouders tot het huwelijk
van hun minderjarige kinderen, T.P.R., I968, ISS e.v.).
Wanneer de ouders het niet eens zijn inzake de toestemming tot het
huwelijk blijft de vroegere regeling, ingevoerd bij de wet van I4 juli I9S3,
van kracht, behoudens dat het meningsverschil voor de jeugdrechtbank
moet worden gebracht in plaats van voor de rechtbank van eerste aanleg
(art. I48, tweede lid, B.W.): een verzoekschrift dienaangaande bij de
rechtbank van eerste aanleg ingediend, client ambtshalve te worden afgewezen (Rb. Brussel, 29 september I967, D.M.]., IV, 41).
Het meest voorkomend geval van onenigheid bestaat na echtscheiding.
Ook dan moeten beide ouders in het huwelijk toestemmen. Het toestemmingsrecht is immers een attribuut van de ouderlijke macht lata
sensu, welke na echtscheiding door de beide ouders verder wordt uitgeoefend ter uitzondering van het hoederecht of de ouderlijke macht
stricto sensu. Nochtans komt het niet redelijk voor dat de ouder aan wie
het hoederecht niet werd toegewezen ten aanzien van het kind nog dezelfde rechten kan Iaten gelden. Om deze reden heeft de jeugdrechtbank
te Brussel toestemming tot het huwelijk gegeven - in het belang van het
kind - toen zij constateerde dat de uit de echt gescheiden vader, die de
toestemming had geweigerd, zich niet meer om het kind had bekommerd
(Jrb. Brussel, 27 november I969, D.M.]., I, I6o). In een gelijkaardig
geval heeft de jeugdrechtbank te Gent uitspraak gedaan en eveneens toestemming gegeven in het belang van het kind : de uit de echt gescheiden
vader weigerde toestemming te geven tot het huwelijk van de persoon
waarvan hij beweerde niet de vader te zijn, en hij motiveerde zijn weigering
door erop te wijzen dat het verlenen van toestemming een impliciete
aanvaarding van zijn vaderschap zou betekenen (Jrb. Gent, 22 januari
197I, D.M.]., I, 202: de bevoegde jeugdrechtbank ratione loci is deze van
de plaats waar de bewaring over het kind in feite geschiedt - vgl. art. 44
wet 8 april I96S). AI deze moeilijkheden zouden zich niet meer voordoen
indien onze wetgeving zou worden gewijzigd in de zin van de Franse wet
van 4 juni I970 betreffende de ouderlijke macht: krachtens artikel 372
C.c. wordt de ouderlijke macht bij echtscheiding volledig overgeheveld
naar de echtgenoot aan wie, schuldig of niet, de rechtbank het hoederecht
heeft toegewezen.
Bij het oplossen van het geschil tussen de ouders schijnt ,het belang van
het kind" het doorslaggevend criterium te zijn (Jrb. Brugge, 9 november
I967, D.M.]., I, 43; - Jrb. Antwerpen, I9 december I967, D.M.]., I,
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s6; - Jrb. Dinant, 30 januari 1968, ].Liege, I968-I969, 287; - Jrb. Brussel,
12 juni 1968, R.P.Not., 1968, 386; - Jrb. Brussel, 7 maart 1974, D.M.].,
I, 291). Het is een fundamentele optie van de wetgever van 1965 dat het
kind in alle omstandigheden die zijn persoon, zijn toekomst, zijn fysische
en morele ontwikkeling en zijn opvoeding aanbelangen of in het gedrang
brengen, als rechtssubject zou worden beschouwd en behandeld, en niet
als rechtsobject waarop de meerderjarige nog steeds quasi absolute rechten
zou mogen uitoefenen (Matthijs, J., De civielrechtelijke bepalingen betre.ffende
de minderjarigen in de nieuwe wetjeugdbescherming, T.P.R., 1965, 315, nr. 7).
28.- Toestemming van de jeugdrechtbank- Wanneer de toestemming eensgezind door de beide ouders geweigerd wordt is ·de jeugdrechtbank, op
vordering van het Openbaar Ministerie, bevoegd om zelf de toestemming
tot het huwelijk van de minderjarige te verlenen (art. 16obis B.W.). Deze
grate innovatie, ingevoerd bij de wet van 8 april 1965, streeft naar een verder
doorgedreven controle op de ouderlijke macht. Meteen wordt er een punt
gezet achter en jarenlange discussie omtrent de vraag of, bij weigering van
de ouders om in het huwelijk toe te stemmen, het Openbaar Ministerie
de kwestie in het belang van de minderjarige bij de rechtbank aanhangig kon
maken (zie Delva, W., en Baert, G., Overzicht van rechtspraak, Personenen familierecht I960-1963, T.P.R., 1964, 247 e.v.).

Op grand van artikel I6obis B.W. kan de jeugdrechtbank op vordering
van net Openbaar Ministerie toesteiriining verlenen wanneef de-ouders
hun toestemmingsrecht hebben misbruikt. Wanneer kan er sprake zijn van
,misbruik van recht"? Dit is een feitenkwestie waarover de rechter soeverein oordeelt. In de rechtspraak is men het er over eens dat de weigering
van de ouders uit plagerij of die uit eigenbaat typische gevallen zijn van
rechtsmisbruik: zo ondermeer de weigering van de ouders met de uitsluitende bedoeling het kind zolang mogelijk thuis te houden om het
blijvend in het landbouwbedrijf te kunnen inschakelen (Jrb. Neufchateau,
8 oktober 1969, D.M.]., I, 150). Volgens het hof van beroep te Brussel
kan er alleen misbruik van recht zijn indien de ouders weigeren uit plagerij
of eigenbaat: bijgevolg is de weigering gegrond wanneer de ouders van
de jongen niet toestemmen, alhoewel het meisje zwanger is, omwille van
hun bekommernis dat bij te jeugdige leeftijd en gebrek aan maturiteit het
huwelijk voldoende soliditeit ontbeert om stabiel te kunnen zijn (Brussel,
Jdk., 9 februari 1967, ]. T., 1967, 537 met noot). Opdat de weigering alsdan gerechtvaardigd zou zijn volstaat het dat het huwelijk in de ogen
van de ouders onvoldoende waarborgen zou bieden. lmpliciet wordt
daarmee een recht op vergissing erkend (Ruelle, F., noot onder Brussel,
Jdk., 9 februari 1967, gecit.). Dit standpunt is niet aanvaardbaar. Het is
best mogelijk dat, alhoewel naar de mening van de ouders de weigering
aan het kind ten goede komt, daarmee in werkelijkheid juist wordt ingegaan
tegen zijn belang. Daarom mag het oordeel van de ouders niet soeverein
zijn. Trouwens, misbruik van recht bestaat niet enkel in het gebruik van
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het recht met het oogmer} om te schaden maar ook in het afwenden van
het recht van zijn sociale functie ; dit is het geval telkens wanneer de ouders
hun toestemming weigeren op gronden die vreemd zijn aan de stabiliteit
van het huwelijk (Masson, J.P., De l' article r6obis du code civil, ]. T.,
1973, 398 en 504).
Terecht werd als misbruik van recht aangezien, de weigering van de
ouders, niet ingegeven door eigenbaat of plagerij, maar gesteund op
redenen die volgens de rechtbank geen gevaar betekenen voor de stabiliteit
van het huwelijk: weigering enkel omwille van de te jeugdige leeftijd van
het kind (Jrb. Tongeren, r I februari 1971, D.M.]., I, 203; Jrb. NeuEchateau, 25 oktober 1971, D.M.]., I, 248), of weigering omwille van het
huwelijk van een minderjarig meisje met een uit de echt gescheiden man
die de echtscheiding had bekomen en aan wie het hoederecht over de twee
kinderen werd toegewezen (Gent, Jdk., 6 sepember 1968, R. W., 19681969, 226). In het laatste geval liet het hof zich o.m. leiden door het feit
dat het meisje zwanger was. Zekere rechtsleer ziet daarin terecht het gevaar
dat het kind, bij weigering van de ouders, zal zorgen voor een zwangerschap om alzo, langs artikel r6obis B.W., de toestemming tot het huwelijk
te verkrijgen (Kebers, A., Les dispositions de droit civil relatives aux mineurs,
Ann. dr., 1966, 90.
Wanneer de rechtbank vaststelt dat het belang van het kind zich verzet
tegen het huwelijk, kan de weigering van de ouders geen misbruik van
recht zijn (Jrb. Gent, 22 juni 1967, D.M.]., I, 14; - Jrb. Luik, r6 oktober
1967, D.M.]., I, 14; - Luik, Jdk., 20 maart 1968, D.M.]., I, 75; - Luik,
]dk., 24 juni 1971, D.M.]., I, 222.
Geen enkele weigering gesteund op een verschillende godsdienstgezindheid zal door de rechtbank aanvaard worden, omdat zij in strijd is met
de artikelen 12 en 14 van de Europese conventie ter bescherming van de
rechten van de mens. Dienvolgens werd door het hof van beroep als
misbruik van recht beschouwd, de weigering van ouders behorend tot
de sekte van de getuigen van Jehovah, omdat hun zoon, die niet meer tot
de sekte behoorde, wilde huwen met een meisje die tot een andere geloofsgemeenschap behoorde (Brussel, Jdk., 8 februari 1968, D.M.]., I, 77).
Niets belet de ouders de toestemming te weigeren wanneer, gelet op de
persoonlijkheid van het kind, het verschil in godsdienst een gevaar zou
kunnen betekenen voor de stabiliteit van het huwelijk (Masson, J.P.,
Chronique de Jurisprudence, Les personnes, 1970-1972, ]. T., 1973, 301).
De in artikel r6o bis B.W. bedoelde rechtsvordering berust aileen in handen van de procureur des Konings. De minderjarige is geen proces-partij
en heeft evenmin hoedanigheid om hoger beroep in te stellen (Brussel,
Jdk., 14 juni 1973, R. W., 1973-1974• 39; Pas., 1974, II, 12).
29. - Toestemming tot het sluiten van een huwelijkscontract door de minderjarige - Op grond van artikel r6obis B.W. kan de jeugdrechtbank
toestemming geven tot het huwelijk. De wet is echter onvolledig met
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betrekking tot het huwelijkscontract. Het probleem is te weten of deze
rechterlijke machtiging om te huwen ook de toelating impliceert tot het
sluiten van een huwelijkscontract. Naar voorschrift van artikel 1398 B.W.
kan de minderjarige, die bekwaam is om een huwelijk aan te gaan, een
huwelijkscontract sluiten op voorwaarde dat hij bijgestaan wordt door
degenen wier toestemming voor de geldigheid van het huwelijk vereist is.
Bovendien blijkt uit de combinatie van artikel 1398 B.W. met artikel 1095
en 1309 B.W. dat ook de toestemming van deze personen nodig is (Delva,
W., A.P.R., Tw. Huwelijksvermogensstelsels, I, nr. 47 e.v.). Wanneer de
jeugdrechtbank nu een huwelijk toelaat bij toepassing van de artikelen
148 en 152 B.W. moet aangenomen worden dat het volstaat dat alleen
de ouder, die wel in het huwelijk toegestemd heeft, machtiging geeft
en de minderjarige bijstaat bij het sluiten van het huwelijkscontract
(Delva, W., en Baert, G., Overzicht van rechtspraak, Personen- en familierecht I960-I963, T.P.R., 1964, nr. 26; - Adde: Jrb. Brussel, 12 juni 1968,
R.P.Not., 1968, 286, met noot F. Laene). In geval de jeugdrechtbank de
toestemming tot het huwelijk geeft bij toepassing van artikel r6obis B.W.
client logischerwijze ook de bijstand en de toestemming tot het huwelijkscontract door de jeugdrechtbank te worden gegeven (Renauld, ]., Droit
patrimonial de lafamille, I, nr. 417; Anders: Jrb. Antwerpen, 19 december
1967, D.M.]., I, 56).
De vraag is evenwel hoe de jeugdrechtbank zal toestemmen en bijstaan.
Volgens een vonnis van de jeugdrechtbank-te Gent d.d. r6 febmari 1967
(R. W., 1967-1968, rooo; T.Not., 1967, 92, met noot M.-E. Thuysbaert)
houdt de toestemming tot het aangaan van het huwelijk tevens een machtiging in om een huwelijkscontract te sluiten: habilis ad nuptias, habilis
ad pacta nuptialia. Deze opvatting kan moeilijk aanvaard worden: uit
artikel 1398 B.W. kan niet afgeleid worden dat de toestemming van de
rechtbank tot het aangaan van het huwelijk de toestemming en de bijstand
voor het sluiten van het huwelijkscontract impliceert. Dit vonnis houdt
blijkbaar geen rekening met het tweede lid van artikel 1398 B.W., hetwelk
juist in het belang van het kind is toegevoegd. Het is dus veel logischer
dat, naast de machtiging om te huwen, de jeugdrechtbank bij vonnis machtiging zou geven om het welbepaald huwelijkscontract te sluiten dat de
aanstaande echtgenoten in concept hebben voorgelegd (Eeckhout, J.,
Le conseil de famille est-il aboli en Belgique?, ]. T., 1966, 48; Renauld, J.,
Examen de jurisprudence, R.C.].B., 1969, 54, nr. 2). In die zin werd er
gevonnist door de jeugdrechtbank te Charleroi (20 juli 1968, R.P.Not.,
1968, 255). Voor het geval de machtiging met betrekking tot het huwelijkscontract later zou worden aangevraagd, kan dit niet op verzoekschrift
uitgaande van de minderjarige zelf : naar analogie met artikel I 6obis
B.W. kan dit enkel geschieden op vordering van het Openbaar Ministerie
dat alsdan in bezit client gesteld te worden van de ontworpen tekst van het
huwelijkscontract om bij de dagvaarding te worden gevoegd (Gerlo, J.,
De burgerrechtelijke bepalingen van de wet op de jeugdbescherming, T.P.R.,
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1973, 134, nr. 39). Toch is, volgens de jeugdrechtbank te Charleroi (gecit.), het verzoekschrift, ingediend door de aanstaande meerderjarige
medeechtgenoot, wei ontvankelijk; hetgeen om hager vermelde reden niet
kan bijgetreden worden. Of de minderjarige door het bekomen van de
goedkeuring van het huwelijkscontract wordt bijgestaan (vereiste van
art. 1398 B.W.), wordt betwist. Volgens een bepaalde strekking in de
rechtsleer veronderstelt ,bijstand" niet noodzakelijk de fysische aanwezigheid bij de rechtshandeling: het woord bijstand moet in een ruime
betekenis worden opgevat (R.P.D.B., Tw. Contrat de mariage, nr. 17).
Laurent darentegen is van oordeel dat men enkel kan bijstaan als men
aanwezig is op het kantoor van de notaris (Laurent, F., XXI, nr. 24; ook Casman, H., Over de bijstand en de toestemming vereist voor het sluiten
van een huwelijkscontract van een minderjarige, T. Not., 1974, 145). Een
andere praktische oplossing zou zijn dat, zo de jeugdrechter niet zelf
,bijstand" verleent, hij terzelfdertijd als hij zijn toestemming geeft tot
het sluiten van het huwelijkscontract, door de inhoud ervan goed te keuren,
een notaris zou aanduiden om in zijn plaats de bijstand te verlenen.
30. - Akte van eerbied - Ten aanzien van hun meerderjarige kinderen

beschikken de ouders over middelen om het huwelijk uit te stellen of te
verhinderen.
De meerderjarige, die niet de voile leeftijd van 25 jaar heeft bereikt, moet
zijn beide ouders om toestemming vragen. Wanneer hij ze niet bekomt,
moet hij hun een uitdrukkelijke akte van eerbied betekenen (art. 151 B.W.).
Naar het voorschrift van artikel 154 B.W. moet van de betekening door de
notaris een proces-verbaal worden gemaakt waarin hij het antwoord
van de ouders optekent. Het toevallig niet aantreffen van de ouders in
hun woonplaats geldt niet als een weigering, en bijgevolg is de aldus
opgemaakte akte van eerbied nietig (Rb. Bergen, 8 december 1965, Ann.
Not. Enr., 1966, 82).
De ouders kunnen binnen de 15 dagen na de betekening verhaal uitoefenen
indien ze gegronde redenen hebben en kunnen het huwelijk doen uitstellen tot het kind de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt; welke redenen,
overgelaten aan het discretionair oordeel van de rechters, als toetssteen
zouden moeten hebben: het belang van de trouwlustige (Rb. Luik, 21 december 1973, R. Not. B., 1974, 83: motiveringsplicht; Rb. Luik, 13 september 1974, ].Liege, 1975, 75). De rechtbank van Brussel (19 maart
1968, Pas., 1969, III, 14) heeft dit verhaal van de ouders afgewezen om
reden dat het verschil in leeftijd geen gevaar betekende voor de stabiliteit
van het huwelijk, daar de jonge man uit liefde zijn zwangere verloofde
wenste te huwen en zij over voldoende financiele middelen beschikten.
De motivering van het vonnis is goed te keuren, behalve het motief als
zou het huwelijk bovendien de eer van de familie niet in het gedrang
brengen. De rechter client enkel het belang van het kind voor ogen te
houden. Wei mag de rechtbank overwegen of, gelet op de persoonhjkheid

359

van de verloofden, een krenking van de eer van de familie geen gevaar
kan betekenen voor de stabiliteit van het huwelijk. De belangrijkheid van
het aangehaald vonnis is vooral gelegen in de afwijzing van het verzoek
om, tot nader bewijs van de gegronde redenen, een getuigenverhoor toe te
staan. De rechtbank steunt zich hiervoor enkel en alleen op de autoriteit
van De Page (I, 599 in fine). Ze heeft daarbij waarschijnlijk gedacht aan
de schending van de rechten op verdediging van de aanstaande medeechtgenoot (Vieujean, E., Examen de jurisprudence, R.C.].B., 1970, 426,
nr. 19). Nochtans kan dit euvel ondervangen worden door deze te laten
verschijnen om zijn opmerkingen bekend te maken (zie Rb. Luik, 22 februari 1963, ].Liege, 1962-1963, 226).
Een laattijdig verhaal is ook ontvankelijk. Het gaat hier niet om een rechtsmiddel zoals bedoeld in artikel 86o, tweede lid, Ger.W. (Brussel, 15 mei
1970, ]. T., 1970, 574; Ann. Not. Enr., 1970, 452 met noot J.P. Masson;
R. Not. B., 1972, 17, met noot F.L.).
31. - Verzet tegen een voorgenomen huwelijk - Meerderjarige kinderen
van meer dan 25 jaar oud hebben de toestemming van hun ouders niet
meer nodig. Ouders, en bij gebreke van de ouders de grootouders en
andere door de wet aangeduide personen, kunnen zich nog wel verzetten
tegen het huwelijk van trouwlustige kinderen en kleinkinderen. In tegenstelling tot het verhaalrecht moet het verzet steunen op een wettelijk
huwelijksbeletsel: de omstandigheid dat de aanstaande echtgenoet zich
slecht gedraagt is irrelevant (Rb. Brussel, 19 maart 1968, Pas., 1969,
III, 14). Uitzondering client evenwel gemaakt te worden voor het verzet
uitgaande van een ascendent, hetwelk niet op een wettelijk huwelijksbeletsel hoeft te steunen. De bedoeling van het opportuniteitsverzet is aan
de ascendent de mogelijkheid te geven om tijd te winnen en zo het kind
te doen nadenken over het voorgenomen huwelijk. Het verzet kan enkel
een uitstel van huwelijk tot gevolg hebben: wanneer het kind de opheffing
van dergelijk verzet in rechte vervolgt kan de rechtbank niet anders
dan de opheffing bevelen (Rigaux, F., Les personnes, I, blz. 336, nr. 1294;De Page, H., I, blz. 775, nr. 637bis;- Anders: Eeckhout, J., Une action sans
interet,]. T., 1971, 651). Dit geldend systeem doet zeer verouderd aan en
er zijn ernstige bezwaren tegen aan te voeren (zie Masson, J.P., Le
consentement des ascendants au mariage de leurs descendants, A.N.E., 1970,
316-317 en 324-335). Het Openbaar Ministerie mag ambtshalve optreden
wanneer de openbare orde bij het voorgenomen huwelijk betrokken is (art.
138, tweede lid, Ger.W.;- Cass., 29 november 1972, Pas., 1973, I, 305).
Bij de aanvraag van een der aanstaande echtgenoten tot gerechtelijke opheffing van het verzet, is het toch aan hem die verzet heeft aangetekend
om het bewijs te leveren van het bestaan van de wettelijke huwelijksbeletselen (Rb. Luik, 3 mei 1967, ]. T., 1967, 540). De vonnissen, waarbij de
opheffing bevolen wordt, zijn niet uitvoerbaar bij voorraad (zelfde arrest).
Deze rechtspraak is nu bevestigd geworden door artikel 1399 Ger.W.

Wanneer verzet is aangetekend omwille van krankzinnigheid (art. 174
B.W.) kan de opheffing bevolen worden, zelfs wanneer bij verwerping
van de vordering tot onbekwaamverklaring een onderzoek werd bevolen
in verband met de subsidiaire vraag om de persoon in kwestie onder een
gerechtelijk raadsman te stellen (Rb. Brussel, r december 1967, Pas.,
I968, III, 139).
Tegen het advies van het Openbaar Ministerie in heeft de rechtbank
te Nijvel (25 juni r968, Rec. fur. Niv., 1969, 131) de vordering tot opheffing ontvankelijk verklaard al was er reeds meer dan een jaar verlopen
sinds de publicatie van de huwelijksafkondiging: het verzet blijft de valtrekking van het huwelijk verhinderen zolang er geen vrijwillige of gerechtelijke opheffing is tussen gekomen. Volgens het Openbaar Ministerie
was deze aanvraag tot opheffing zonder voorwerp daar een jaar na de
publicatie de afkondiging vervalt.

§ 3·

NrETIGVERKLAR1NG VAN HET HUWELIJK

32· - Algemene beschouwingen ~ Overtuigde legalisten in ode I9e eeuw
hadden het probleem van de nietigverklaring van het huwelijk opgelost
aan de hand van het adagium ,en matiere de mariage pas de nullite sans
texte". Deze regel kon niet in al zijn consequenties worden volgehouden
(Van Gerven, W., Algemeen dee/, nr. r27, biz, 401): bepaalde huwelijksvereisten, waarvan het maar al te duidelijk was dat zij door een absolute
nietigheid moesten gesanctioneerd worden - zoals het behoren tot een
verschillend geslacht - , werden door de wet niet genoemd, laat staan
door nietigheid gesanctioneerd. Om de regel toch te kunnen behouden,
en niettemin de niet bij de wet voorziene maar toch voor de hand liggende
nietigheden een kans te geven, deed de rechtsleer een beroep op de ,onbestaande rechtshandeling". In de rechtspraak heeft deze thecirie omzeggens
geen ingang gevonden : hetzelfde geslacht, afwezigheid van toestemming
en simulatie leiden tot de nietigheid van het huwelijk en niet tot de vaststelling dat het huwelijk niet bestaat (Renard, C., en Vieujean, E., Nullite,
inexistance et annulabilite en droit civil belge, Ann. F. Dr. Liege, 1962, 243).
Deze zienswijze vindt zijn steun in de voorbereidende werkzaamheden:
,il y a toujours un titre et une apparance d detruire" (Locre, V 0 , II, biz,
36r, nr. 8).
33· - Afwezigheid van toestemming - Het hof van beroep te Brussel (30
juni 1966, Pas., 1967, II, r26) heeft eraan herinnerd dat het door een
krankzinnige aangegaan huwelijk, bij ontstentenis van enige toestemming,
absoluut nietig is (vroegere uitspraak: Cass., 28 mei 1958, R. W., 1957-1958,
2105, met advies van adv. gen. F. Dumon; R.C.].B., 1959, 5, met noot
Gevers M.; becritiseerd door Rigaux, F., La place de l' alienation mentale
parmi les causes de nullite du mariage, Album F. Van Goethem, Antwerpen,
1964, blz. 123 e.v.). Volgens dit hof mag de niet-consommatie van het

huwelijk niet weerhouden worden als grond tot nietigheid van het huwelijk
maar wei als bewijs van de toestand van de geestesstoornis. De omstandigheid dat voordien, door de man, een vordering tot echtscheiding werd
ingediend, houdt geen erkenning in ten aanzien van de geldigheid van het
huwelijk (hetzelfde arrest); immers een grond tot absolute nietigheid van
het huwelijk is niet vatbaar voor bevestiging (De Page, H., I, nr. 97).
De afwezigheid van toestemming, welke de absolute nietigheid van het
huwelijk tot gevolg heeft, kan, naast krankzinnigheid, ook dronkenschap
of gebruik van verdovende middelen als oorzaak hebben (Rb. Brussel,
31 maart 1970, ]. T., 1970, 513; relatieve nietigheid van een overeenkomst
in geval van dronkenschap, doch zulks buiten het domein van het huwelijk:
Cass., 21 oktober 1971, Pas., 1972, I, 174).
Er is eveneens gemis aan toestemming, wanneer de toestemming tot het
huwelijk enkel gegeven wordt met het oog op het bereiken van een gevolg
dat volledig vreemd is aan de echtverbintenis. Dit is het geval voor het
huwelijk, tussen een Engelsman en een Belgische, gesloten met het enig
oogmerk om de vrouw de Britse nationaliteit te doen verkrijgen en haar
zo in de mogf!lijkheid te stellen haar prostitutiebedrijvigheid in Engeland
voort te zetten zonder vrees uitgewezen te worden (Gent, 26 april 1973,
R. W., 1973-1974, 1886). Dergelijk huwelijk is een schijnhuwelijk, waarvan
het voornaamste kenmerk is dat de betrokken partijen aileen pro forma
in de echt willen treden : het wordt aangewend als middel tot verdere
wetsontduiking (in tegenstelling met het clandestien huwelijk, dat de
wetsontduiking zelf is).
34· - Gebrekkige toestemming als grand tot relatieve nietigheid van het
huwelijk - De toestemming mag, volgens algemene regel, niet aangetast
zijn door enig gebrek. Nochtans wordt de algemene theorie inzake de
wilsgebreken ten aanzien van het huwelijk op een zeer beperkte wijze
toegepast: de stabiliteit van het huwelijk is een vereiste van maatschappelijk
welzijn.
De uitdrukking ,dwaling in de persoon" (art. r8o B.W. tweede lid) wordt
dan ook in de rechtspraak zeer eng gei:nterpreteerd : de dwaling moet
slaan op de fysische en de burgerlijke eenzelvigheid van de persoon.
Waar de rechtspraak zeer weigerig staat om ,dwaling in de persoon"
lato sensu te interpreteren, is de rechtsleer voorstander om ook dwaling
omtrent de persoonlijke hoedanigheden, die bij het aangaan van het huwehjk determinerend zijn geweest, in aanmerking te nemen als grand tot
~ietigheid van het huwelijk, op voorwaarde dat de dwaling door bedrieglijke praktijken is ontstaan (Dekkers, R., En mariage il trompe qui peut,
R. W., 1957-1958, II77-II8o; - Derine, R., Het dwalingsgebrek in de
toestemming tot huwelijk, R. W., 1955-1956, 1326; - Goubeaux, G., noot
onder Parijs, 7 juni 1973, ].C.P. 1973, J., 17539;- Planiol, M., Ripert, G.,
en Boulanger, J., I, nr. II48 e.v.). In de recente franse rechtspraak wordt
dwaling omtrent een substantiele hoedanigheid van de persoon eveneens als

grond tot nietigverklaring van het huwelijk weerhouden, op voorwaarde
dat die hoedanigheid determinerend is geweest bij het aangaan van het
huwelijk, niet aileen in concreto, in de ogen van de eiser, maar ook in
abstracto, volgens de gangbare mening. Bovendien moet de dwaling voldoende zwaarwichtig zijn gelet op de gevolgen ervan tijdens het huwelijk
(Guiho, P., noot onder Parijs, 7 juni I973, D., I974, Jur., r74). Het verzwijgen van impotentie schijnt aan deze voorwaarden te voldoen en wordt
bijgevolg als nietigheidsgrond ,dwaling in de persoon" gequalificeerd
(Trib. civ. Grenoble, I3 mars et 20 novembre I958, D., I959, 495, met
noot G. Cornu; - Trib. grand inst. Lyon, 5 mei I97I, Ann. Fac. Lyon,
I972, r85; - Parijs, 7 juni r973, D., r974, Jur. I74; Gaz. Pal., I974,
]. 5r, noot Raymond, G.)*
Een wijziging van de Belgische rechtspraak, naar het voorbeeld van de
Franse rechterlijke uitspraken, zou op zijn minst billijk zijn (in die zin
reeds: Rb. Gent, 26 april I97I, onuitgegeven).
35· - Clandestiniteit - Wat in het clandestien huwelijk gesanctioneerd
wordt is niet de overtreding van de vormvereisten en evenmin de inbreuk
op grondvereisten, want die brengen op zichzelf niet altijd een zo zware
sanctie als de absolute nietigheid met zich mee: het is de wetsontduiking
zelf, de heimelijke wijze waarop bepaalde grondvereisten worden ontdoken,
die een gevaar is voor de openbare orde. Overtreders van de wet zijn voor
de maatschappij een dubbel gevaar wanneer zij op zulke wijze handelen
dat ze, bovendien, hun welverdiende ,straf" kunnen ontlopen (Van Poppel,
V., Wetsontduiking bij clandestiene huwelijken, T.P.R., r968, 427 e.v.).
Om die reden heeft de rechtbank te Antwerpen een huwelijk, te GretnaGreen in Schotland gesloten, nietig verklaard : de partijen hadden de bedoeling aan de dwingende bepalingen van de Belgische wet inzake publiciteit van het huwelijk en de ouderlijke toestemming te ontsnappen (Rb.
Antwerpen, 30 december r966, R. W., r968-r969, 603). Van clandestiniteit is er geen sprake wanneer de partijen niet het bedrieglijk inzicht
hadden om zich aan deze wetgeving te onttrekken (Rb. Brussel, 30 juni
r972, ]. T., I973, r43, met noot Watte, N.: het huwelijk gesloten tussen
Belgen in Israel, volgens de plaatselijke vormvereisten, is volgens het
Belgisch internationaal recht volkomen geldig).
Het huwelijk is enkel clandestien wanneer de wetsontduiking betrekking
heeft op de huwelijkswetgeving, niet wanneer zij andere domeinen van de
Belgische wetgeving betreft. Zo heeft de rechtbank te Luik het huwelijk,
in het buitenland aangegaan omdat de man zich wilde onttrekken aan de
Belgische Justitie, welke hem wegens collaboratie tot de doodstraf veroordeeld had, niet als clandestien bestempeld (Rb. Luik, 3 februari r966,
].Liege, I965-r966, 203).

* Zie oak de Franse wet van II juli 1975 (J.O., 2 juli 1975) tot wijziging van artikel x8o,
tweede lid C.civ.: dwaling in de persoon of in de essentiele hoedanigheden van de persoon
is een grand tot nietigheid van het huwelijk.

36. - Totaal gemis aan voltrekking - Het huwelijk dat werd gesloten zonder de tussenkomst van de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar dat
enkel voor een priester werd aangegaan, is absoluut nietig (Rb. Brussel,
25 mei 1968, Pas., 1969, III, 35). Het is een ceremonie waaraan de wet
geen waarde hecht; tenzij bij toepassing van de regel ,locus regit actum"
(Rb. Brussel, 16 december 1967, ]. T., 1970, 68; Verwilghen, M., Un cas
de mariage confessionnel contracte par des Belges a l' etranger,]. T., 1970, 57).

37· - Afwezigheid van verwantschaps- en aanverwantschapsbeletsel - Artikel 163 B.W. verbiedt enkel het huwelijk tussen oom en nicht, tante
en neef. Het verbod strekt zich niet uit tot de aanverwantschap in de
3e graad. Geldig is dus het huwelijk tussen een weduwe en een neef van
haar man (Rb. Brussel, 27 december 1968, Ann. Not. Enr., 1970, 17).
Ook wanneer de partijen in het buitenland huwen is artikel 161 B.W.,
dat elk huwelijk tussen wettige of natuurlijke bloedverwanten in de rechte
lijn en aanverwanten in dezelfde lijn verbiedt, van toepassing (Rb. Brussel,
2 februari 1972, Rev. dr. Jam., 1972, 29).
38. - Afwezigheid van een vorig niet-ontbonden huwelijk - De monogamie behoort tot het wezen van de doelgerichte levensgemeenschap van
gehuwden; en dus biedt het geldend recht zeker voldoening waar artikel
147 B.W. formeel stelt dat men geen tweede huwelijk mag aangaan v66r
deontbinding van het eerste, en waar artikel 391 S.W. bigamie bestraft
met opsluiti~g op voorwaaide- dat het misdadig opzet bewezen zij (zie
Cass., 27 april 1964, Pas., 1964, I, 909 en de kritiek van Rigaux, F., La
nature du Controle de la Cour de cassation, 1966, nr. 334-335). De openbare
orde verzet zich zelfs tegen de omstandigheid dat een vreemdeling, wiens
personeel-statuut bigamie toelaat, in Belgie een tweede huwelijk aangaat
alvorens het eerste huwelijk ontbonden is (Graulich, Principes de droit
international prive, nr. 213). Echter, wanneer het polygaam huwelijk in
het buitenland werd gesloten, volgens het personeel-statuut van de vreemdeling, worden daaraan in Belgie gevolgen verbonden: zo kunnen, in
geval van het overlijden van een Marokkaan door de fout van een derde,
diens twee echtgenoten worden vergoed (Luik, 23 april 1970, Pas., 1970,
II, 183; R.C.].B., 1971, 7, met noot G. Van Heeke; hervorming van
Carr. Luik, 22 december 1969, ]. T., 1969-1970, 163).
39· - Vermeend huwelijk- De instelling van het vermeend huwelijk werd
ingevoerd in het belang zowel van de echtgenoot die bij het aangaan
van het huwelijk te goeder trouw was, als van de uit het huwelijk geboren
kinderen. Dit voordeel bestaat erin de burgerlijke gevolgen van het huwelijk in stand te houden tot op het ogenblik waarop de beslissing, die de
vernietiging heeft uitgesproken, in kracht van gewijsde is gegaan (Cass.,
28 oktober 1966, R. W., 1966-1967, 1419; Pas., 1967, I, 277, met noot).
De onderhoudsplicht tussen de echtgenoten blijft dus bestaan tot op
deze datum.
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Dergelijke regeling veronderstelt dat minstens een van de echtgenoten te
goeder trouw was. Deze vereiste is vervuld wanneer een der echtgenoten
op het ogenblik van het huwelijk meende dat het huwelijk geldig was
(Rb. Luik, 14 juni 1974, ].L., 1974-1975, 196; Hansenne, J., La bonne
foi dans le mariage putatif, Ann. F. dr. Liege, 1964, 201). Zelfs ingeval
van wetsontduiking, welke grond oplevert tot nietigverklaring van het
huwelijk wegens clandestiniteit, kan goede trouw aanwezig zijn: de partijen kunnen van mening zijn dat ondanks de wetsontduiking hun huwelijk
toch geldig is. Tot dit besluit kwam de rechtbank te Brugge: wanneer
Belgische minderjarigen, in wier huwelijk de ouders van de toekomstige
echtgenoten weigeren toe te stemmen, zich naar Gretna-Green begeven
om daar in het geheim een huwelijk aan te gaan, is dit huwelijk wegens
clandestiniteit nietig; nu echter niet gebleken is dat de minderjarigen
wisten dat zij, door aldus te handelen, een nietig huwelijk aangingen
en evenmin dat zij met opzet de bepaling van artikel 148 B. W. hebben willen ontduiken, terwijl hun goede trouw bevestigd wordt door
de omstandigheid dat zij bij hun terugkeer in Belgie het huwelijk lieten
registreren en een kerkelijk huwelijk aangingen, kunnen hun de voordelen
van het putatief huwelijk toegestaan worden (Rb. Brugge, 3 november
1965, R. W., 1966-1967, 1339). Uit dit vonnis blijkt dat bedrog geen
synoniem is van kwade trouw. Bedrog wordt door Vieujean gedefinieerd
als het besef van de onwettigheid van het nagestreefde doel en de wil om
het onwettig resultaat te bereiken. Alhoewel bedrog onaanvaardbaar is in
het rechtsverkeer kan er toch nog goede trouw zijn als de persoon in
kwestie verkeerdelijk geloofd heeft in de geldigheid van de onrechtmatige
rechtshandelingen (Vieujean, E., Examen de jurisprudence, Les personnes,
1965-1969, R.C.].B., 1970, 341, nr. 22).
Het bestaan van de goede trouw moet in de feitelijke gegevens gezocht
worden. Zo heeft de rechtbank te Hasselt tot het voorhanden zijn van
goede trouw besloten in een geval van dwaling in feite: een vrouw, van
geringe intellectuele ontwikkeling, huwde in de naoorlogse periode met
een inwijkeling van Bulgaarse nationaliteit, van wie zij niet wist dat hij
reeds gehuwd was (Rb. Hasselt, 18 februari 1966, Bull. Ass., 1967, 289,
met noot; R.G.A.R., 1967, 7867, met noot; Pas., 1966, III, 88). Ook
de rechtbank te Brussel kwam, in een geval van dwaling in rechte, tot de
bevinding dat de echtgenoten te goeder trouw waren en heeft hun het
voordeel van het putatief huwelijk toegekend: de partijen hadden eerst
samengewoond in Rusland; volgens het toen geldend recht in 1926 ontstond het huwelijk solo consensu; ondanks het decreet 8 juli 1944 hadden
zij het huwelijk niet laten registreren; daarna trokken zij naar Duitsland
waar zij voor een orthodox priester een religieus huwelijk aangingen; nog
v66r de wet van 17 maart 1950 met betrekking tot de registratie van huwelijken zijn ze naar Belgie gekomen; in Belgie werd het huwelijk als strijdig
met de internationale openbare orde bevonden omdat het religieus huwelijk
niet was voorafgegaan door een burgerlijk huwelijk (Rb. Brussel, 26
november 1965, ]. T., 1966, 230).

Een ander vereiste dan goede trouw wordt er niet gesteld. Zo werd
het voordeel van het vermeend huwelijk toegekend aan partijen die
een kerkelijk huwelijk aangingen zonder acht te slaan op de Oostenrijkse
wet, welke registratie vereist (Rb. Brussel, 25 mei 1968, Pas., 1968,
III, 35).
40. Artikel 201 B.W. moet begrepen worden in die zin dat het vermeend
huwelijk voor het verleden geldig is geweest en dat al de verworven rechten,
die ontstonden v66r de nietigverklaring van het huwelijk, behouden blijven.
De te goeder trouw zijnde echtgenote en haar kinderen mogen derhalve
aanspraak maken op de wettelijke vergoedingen verschuldigd bij het overlijden van de man ingevolge een arbeidsongeval dat hem v66r de nietigverklaring is overkomen (Rb. Hasselt, r8 februari 1966, R. W., 1966-1967,
262; R.G.A.R., 1967, 7867).
In geval van nietigverklaring wegens dubbel huwelijk kunnen de beide
echtgenoten dezelfde rechten Iaten gelden jegens de verzekeraar van het
arbeidsongeval. Men kan immers bezwaarlijk de helft van de vergoedingen
aan ieder van de beide echtgenoten toekennen, want beider goede trouw
en goed recht wordt erkend. De enige, met de wet conforme, oplossing
bestaat erin dat de verzekeraar aan de beide echtgenoten de volledige
wettelijke vergoeding zou uitkeren (Rb. Hasselt, r8 februari 1966, gecit.;
in tegenstelling met Rb. Charleroi, r juni 1963, R.G.A.R., 1967, 7909:
deze rechtbank kende enkel vergoeding toe aan de wettige echtgenoot).
Deze oplossing is billijk, want men kan toch moeilijk beweren dat de uitkering aan de echtgenote te goeder trouw in strijd is met het principe van
het monogame huwelijk. De echtgenoot te goeder trouw is juist degene
die aan het misdrijf van bigamie niet heeft meegewerkt.
Recente rechtspraak stelt dat de voordelen van de sociale zekerheid
zouden worden uitgekeerd tot bij het overlijden van de begunstigde,
op voorwaarde echter dat het overlijden plaats heeft v66r de nietigverklaring (R.v.St., 4 oktober 1968, ]. T., 1970, 83, met noot VerheydenJeanmart, N.).
De leer van het putatief huwelijk brengt evenwel geen oplossing voor de
kinderen van ouders die beiden te kwader trouw waren. De kinderen kunnen
slechts van de voordelen van het vermeend huwelijk genieten wanneer
tenminste een van de ouders bij het nagaan van het huwelijk te goeder
trouw was; zij blijven dan wettig. Voor het geval het kind geboren wordt
na de nietigverklaring van het huwelijk maar verwekt werd v66r die
datum, blijft het eveneens wettig (Rb. Charleroi, 6 maart, 1965, Pas.,
1965, III, 143). In navolging van buitenlandse wetgevingen (Frankrijk:
art. 201-202 C.civ.; Nederland: art. 77 Ned. B.W.; Duitsland: § 1593
B.G.B.) zou de Belgische wetgeving best in die zin worden gewijzigd
dat het statuut van wettig kind toegekend blijft aan kinderen geboren
uit nietigverklaarde huwelijken, ongeacht de goede of kwade trouw van
de ouders.
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GEVOLGEN VAN HET HUWEL1JK

A. Ten aanzien van de civielrechtelijke bekwaamheid van man en vrouw
41. Sedert de wet van 30 april 1958 betreffende de wederzijdse rechten en
plichten van de echtgenoten is de gehuwde vrouw volledig bekwaam om
rechtsgeldige rechtshandelingen te verrichten. Echter worden de vermogensrechtelijke gevolgen van deze rechtshandelingen in een huwelijksstelsel
van gemeenschap beperkt door de bevoegdheden van de man als beheerder
van de gemeenschap en van de persoonlijke goederen van de vrouw (Cass.,
25 oktober 1965, Pas., 1966, I, 256).
42. - Vrij inzetten van persoon en diensten - De gehuwde vrouw mag,
zonder instemming van de man, een beroep, een nijverheids- of een handelsbedrijf uitoefenen, behoudens in geval van verzet (art. 215 B.W.). Zij
verbindt zich persoonlijk voor alles wat haar beroep, handel of nijverheid
betreft (art. 226quinquies, eerste lid, B.W.).
Heeft de gehuwde vrouw, gehuwd onder het stelsel van gemeenschap, de
uitdrukkelijke instemming van haar man voor de uitoefening van haar
werkzaamheid, dan verbindt zij oak hem (art. 226quinquies., tweede lid,
B.W.; - Rb. Brussel, 21 maart 1967, Pas., 1968, III, 127) en de gemeenschapsgoederen want artikel 226quinquies wijkt in dit opzicht niet af
van artikel 1426 B.W. (Arbrb. Charleroi, 6 oktober 1971, ]. T., 1972, 122).
Het probleem is te weten hoe die uitdrukkelijke toestemming moet gegeven
worden. Naar het voorschrift van het oud artikel 223 c B.W. moest de instemming van de man blijken uit een verklaring door hem gedaan ter griffie
van de rechtbank van eerste aanleg. Bij stilzwijgen van de wet van 30 april
1958 is het a! dan niet voorhanden zijn van een uitdrukkelijke instemming
van de man een quaestio facti geworden, overgelaten aan de appreciatiebevoegdheid van de rechter (Baeteman, G. en Lauwers, J.P., Droits et
devoirs des epoux, nr. 207, biz. 241). Zo oordeelde de rechtbank te Brussel
dat wanneer de man een ,machtiging" geeft aan zijn vrouw om een lening
van 5o.ooo frank aan te gaan, bestemd voor de overname van een handelszaak, dit een uitdrukkelijke instemming inhoudt tot het uitbaten van die
handelszaak (Rb. Brussel, 19 februari 1970, Pas., 1970, III, 84). Zelden
wordt door de rechtspraak een , uitdrukkelijke" toestemming geeist
(Vred. Elsene, 10 december 1971, R.Not.B., 1971, 6o2). Nochtans is
het raadzaam dat derden, willen zij enige zekerheid krijgen over de omvang van hun onderpand, de schriftelijke toestemming van de man zouden
vragen (Delva, W., De bekwaamheid van de gehuwde vrouw sinds de wet van
30 april 1958, R. W., 1958-1959, 324). Zander uitdrukkelijke beperking
of uitdrukkelijk voorbehoud impliceert de in algemene bewoordingen
gestelde toestemming van de man om ,handel te drijven" of ,een handel
te drijven in persoonlijke naam", dat de vrouw om het even welk handelsbedrijf, op om het even welke plaats, uitoefenen mag (Cass., 21 januari

1966, R.W., 1965-1966, 1647; Pas., 1966, I, 657). In dit geval achtte de
man zich niet gebonden door de schuld die zijn vrouw had gemaakt ter
gelegenheid van de aankoop van een jukebox, bestemd voor de exploitatie
van een ander cafe dan dit waarvoor de machtiging in algemene bewoordingen werd gegeven.
Intrekking van de bewilliging is mogelijk. De tijdelijke bepalingen van de
wet van 30 april 1958 voorzien evenwel niet in de wijze waarop deze intrekking moet gebeuren. Nochtans client aangenomen te worden dat de
wetgever de betrokken echtgenoot niet heeft willen beroven van zijn recht
om zijn toestemming in te trekken (Delva, W., o.c., R. W., 1958-1959, 324).
Hij kan dat doen door een aangetekend schrijven te richten tot de leveranciers van de vrouw zonder daarom de procedure van artikel 215 B.W. in
te stellen (Rb. Tongeren, 25 oktober 1962, R. W., 1962-1963, 1643;
Anders: Hrb. Verviers, 19 december 1968, ].Liege, 1968-1969, 269); maar
hiervan bestaat nu sinds de wet van 30 april 1958 geen publiciteit meer.
Bij afwezigheid van een uitdrukkelijke toestemming zijn de door de vrouw
aangegane verbintenissen voor de man ,res inter alios acta" (Rb. Tongeren,
I I maart 1966, R. W., 1966-1967, 564; - Rb. Brussel, 21 maart 1967,
Pas., 1968, III, 127): zij zijn niet verhaalbaar op de goederen van de
gemeenschap en die van de man.
De gehuwde vrouw-handelaarster valt insgelijks onder die regeling. Zander
toestemming van de man verbindt ze alleen zichzelf, alhoewel haar bevoegdheden over haar eigen goederen uitgebreider zijn : overeenkomstig
artikel I I W.Kh. verbindt zij dan ook de valle eigendom van haar onroerende goederen, en op grand van een teleologische interpretatie moet
deze regel uitgebreid worden tot haar roerende goederen (Baeteman, G.,
Delva, W., en Casman, H., T.P.R., 1972, 5o8, nr. 130). Voor de toepassing
van dit artikel is niet vereist dat de vrouw een onderscheiden activiteit
van die van haar man uitoefent (Cass., 28 mei 1965, R. W., 1965-1966,
1306; Pas., 1965, I, 1048).

a) - Vrij stellen van rechtshandelingen - Stelsel van scheiding van goederen
43. Onder het stelsel van de scheiding van goederen behoudt ieder van de
echtgenoten de eigendom, het genot, het beheer en de beschikking van zijn
eigen goederen, onder de verplichting bij te dragen in de lasten van het
huwelijk. Alhoewel de voorbehouden goederen dan persoonlijke eigendom
zijn, kan, volgens het hof van cassatie, in geval van faillissement van de
man, het vermoeden van artikel 555 van de faillissementswet- goederen
van de vrouw worden geacht aangekocht te zijn met gelden van de man aileen maar ontkracht worden door het bestaan van onroerende voorbehouden goederen te bewijzen overeenkomstig artikel 226septies, § 5,
derde lid, B.W.: de akte van aankoop van een onroerend goed moet een
verklaring bevatten dat de aankoop gebeurd is met behulp van voorbehouden goederen en dit tot wederbelegging (Cass., 24 oktober 1969, Pas.,
s68

1970, I, 173; R. W., 1969-1970, 719; T.Not. 1970, 124, met conclusies
van advokaat-generaal E. Krings). In het aan het hof van cassatie onderworpen geval hadden de ouders aan de van goederen gescheiden echtgenote,
die van haar man feitelijk gescheiden leefde en handelaarster was, en aan
haar zuster een goed in onverdeeldheid geschonken; de dag van de verkrijging staat de zuster haar deel af tegen betaling van een geldsom waarvan, alhoewel de oorsprong van de fondsen niet wordt aangeduid, niet
betwist wordt dat zij van beroepsinkomsten voortkomt; enkele jaren
nadien wordt de man failliet verklaard en vraagt de notaris de toevoeging aan
de massa van de helft van de waarde die het goed verkregen heeft, op grond
van artikel 555 W.Kh. Het verbroken arrest van het hof van beroep te
Brussel had beslist, dat het bestaan van een onroerend voorbehouden goed
door aile middelen mocht bewezen worden als dit goed niet tevens gemeenschapsgoed is (Brussel, 16 oktober 1968, Pas., 1969, II, 7). De zienswijze van het hof van cassatie dat, zelfs in geval van scheiding van goederen,
de bewijsregeling van het voorbehouden karakter van de goederen zinvol
is en toepasselijk blijft, meer bepaald wanneer de man als handelaar zich
in staat van faillissement bevindt, heeft heel wat kritiek uitgelokt. In de
eerste plaats kan de vraag worden gesteld of het hier wei om een verkoopakte gaat? Is het niet eerder een akte die met verdeling moet worden gelijkgesteld, zodat, omwille van het declaratief karakter van de verdeling, niet
artikel 555 W.Kh. maar wei artikel 553 W.Kh. toepassing moet vinden
(Deschamps, R. en Y., L' arret de Ia cour de cassation du 24 octobre 1969
et les biens reserves de Ia femme separee de biens, Ann. Not. Enr., 1970,
181 e.v.)? Vervolgens is het toch ook zo dat artikel 226septies, § 5, B.W.
wei een bepaalde bewijsregeling omtrent het voorbehouden karakter van
de goederen kent, maar dat, om aan de toepassing van artikel 555 W.Kh.
te ontsnappen, de hoedanigheid van eigenaar moet worden bewezen, wat
ten gronde iets anders is, zodat twee bewijsmogelijkheden openstaan:
de bijzondere van artikel 226septies, § 5, B.W. en de meer algemene van
het stelsel van scheiding van goederen (Vieujean, E., Rev. trim. dr. civ.,
1972, 217-220; - Renauld, ].G., Examen de jurisprudence, R.C.].B., 1969,
66, nr. 12). Tenslotte wordt de hele opzet van de wetgever- aan de gehuwde vrouw een betere rechtstoestand toekennen eerst door het creeren
van het !ltelsel van de voorbehouden goederen en dan door de hervorming
van het stelsel van scheiding van goederen- ontkracht. Zeker, de rechtsregeling omtrent de voorbehouden goederen heeft een dwingend karakter,
maar dat mag er niet toe leiden dat de later gewilde verbeteringen hun
betekenis zouden verliezen. Dringt de bewijsregeling van het stelsel zich op,
dan dringen ook de andere uitzichten van het stelsel en meer speciaal die
terzake het beheer op zich; en dat zou absurd zijn. De inpassing van de
voorbehouden goederen in het gewijzigd stelsel van scheiding van goederen
lijkt dan ook te moeten uitlopen op de opslorping ervan. *

* Zie

daarover

BAETEMAN,

G., Voorbehouden goederen, T.P.R.,

1975, 131.

b) Stelsel van gemeenschap
44· De gehuwde vrouw is van rechtswege bekwaam om alle rechtshandelingen te verrichten, maar zij mist de bevoegdheid om de goederen van
de gemeenschap te verbinden: krachtens de niet-gewijzigde regels van het
huwelijksvermogensrecht blijft dit door de wetgever aan de man voorbehouden (over het onderscheid tussen bekwaamheid en bevoegdheid zie :
Baeteman, G., Delva, W., Casman, H., Overzicht van rechtspraak, 19611971, Huwelijksvermogensrecht, T.P.R., 1972, 425, 2).
De machtiging door de man aan zijn vrouw gegeven om haar handtekening
op een kredietopening te plaatsen geeft aan de schuldeisers een dubbele
waarborg: zij hebben verhaalrecht zowel op de gemeenschapsgoederen
(en de goederen van de man) als op de eigen goederen van de vrouw.
Voor zover geen hoofdelijkheid werd bedongen is de vrouw slechts gehouden tot de helft van de schuld welke zij samen met haar man had aangegaan,
en de omstandigheid dat zij door haar man werd gemachtigd wijzigt niets
aan de omvang van haar schuld maar bepaalt enkel de omvang van de
waarborgen (Moreau-Margreve, I, noot bij Brussel, 19 november 1971,
R.Banque, 1973, 154 e.v.: volgens het hof was de gemachtigde vrouw
voor het ,geheel" gehouden).
Bij weigering van de man om ,machtiging" te geven kan de rechter op
grond van artikel 226quater B.W. de vrouw machtigen om een rechtshandeling te verrichten. De draagwijdte van artikel 226quater B.W.
wordt nader omschreven in een princiep-arrest van het hof van cassatie
van 23 januari 1964 (Pas., 1964, I, 546; ]. T., 1964, 261, met noot J. Kirkpatrick; R.P.Not., 1964, 134, met noot F. Laine; R. W., 1964-1965, 577).
De vrouw die gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap kan, zonder
enige machtiging, beschikken over een persoonlijk goed, onder voorbehoud
van het genotsrecht dat aan de gemeenschap toekomt ; voor het geval
de rechter, bij weigering van de man, op grand van artikel 226quater
B.W. ,machtiging" geeft om deze of gene rechtshandeling te verrichten,
kan zij over de valle eigendom van een eigen goed beschikken; maar
omwille van artikel 1426 B.W. kan de rechter de echtgenote niet toelaten
om de gemeenschap te verbinden. Deze laatste stelling is zeer logisch
gelet op de omstandigheid, enerzijds, dat er een vermenging is van het
vermogen van de man en dat van de gemeenschap en, anderzijds, dat de
vrouw ten aanzien van de gemeenschap over allerlei garanties beschikt
zoals het afstand doen van de gemeenschap en het inroepen van het beneficium emolumenti. De bevoegdheid om de goederen van de gemeenschap
te verbinden behoort enkel aan de man (art. 1421 B.W.). Aldus kan niet
begrepen worden de beslissing van de rechtbank te Brussel die stelt dat,
waar de beide echtgenoten in de onderhandse verkoopsovereenkomst
als verkopers van een gemeenschappelijk goed worden aangeduid, de handtekening van de vrouw noodzakelijk is voor de geldigheid van de verkoop
omdat de man dan niet optreedt als beheerder van de gemeenschap, en
dat bij ontstentenis van die handtekening en de goedkeuring van de koper
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er geen verkoop is (Rb. Brussel, 17 december I97I, R.Not.B., I972,
96, met noot F.L.).
Alhoewel de gehuwde vrouw zonder de machtiging van haar man de gemeenschap niet kan verbinden, zijn de door haar aangegane verbintenissen
rechtsgeldig (Rb. Hoei, IO november I972, ].Liege, I973, 126; Anders:
Brussel, I I februari I964, Pas., I965, II, 78: nietigheid van de rechtshandeling, welke slechts door de echtgenoten of door een van hen kan
worden ingerciepen). Alleen wordt het gemeenschappelijk pand van de
schuldeisers beperkt tot de eventuele voorbehouden goederen en de blote
eigendom van de persoonlijke goederen (of valle eigendom ingeval van
rechterlijke machtiging).
Ten onrechte heeft het hof van beroep te Brussel de vordering van de
schulddsers, strekkende tot betaling van de schuld die door de vrouw
was aangegaan zonder medewerking van de man, bij ontstentenis van
voorbehouden goederen of persoonlijke goederen van de vrouw nietontvankelijk verklaard (Brussel, 6 december I97I, Pas., I972, II, 35; ]. T.,
I972, 225). Dit arrest miskent de bekwaamheid van de gehuwde vrouw, ingevoerd sedert de wet van 30 april I958. Het hof had de vrouw moeten veroordelen om de schuldeisers een uitvoerbare titel te geven. Zij
zouden de titel dan kunnen uitvoeren wanneer de vrouw achteraf
inkomsten of goederen verwerft, of ze zouden bij ontbinding van de
huwelijksgemeenschap aanspraak kunnen maken op het deel van de
vrouw in de gemeenschap (Casman, H., Capacite de Ia femme marieecommunaute legale - pouvoir de disposer - absence de biens propres,
R.]\fot.B., I973. 2I).
De rechter kan op grand van artikel226quater B.W. enkel de ,machtiging"
geven om een welomschreven handeling te verrichten. Daarom heeft de
rechtbank te Dendermonde de vordering van de vrouw afgewezen toen zij,
bij wanbeheer van de man, algemene machtiging vroeg om haar eigen
goederen te beheren (Rb. Dendermonde, 22 februari I968, R. W., I968I969, I8o9). Wei kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
op grand van artikel 22I B.W., bij wanbeheer, de man voorlopig zijn
bevoegdheden, bij artikel I428 B.W. bepaald, ontnemen (zelfde vonnis).
Dit argument is evenwel zonder enige waarde gelet op de omstandigheid
dat de voorzitter, op grand van artikel 22I B.W., de vrouw niet kan
machtigen om die handelingen te verrichten waarvoor de man verbod
kreeg (Vieujean, E., Examt:.n de jurisprudence, R.C.].B., I970, 485, nr. 38).
Aangenomen wordt dat, zelfs ingeval van nalatigheid van de man,
de vrouw de machtiging van de rechter nodig heeft om met betrekking tot haar eigen goederen op te treden: het tegenovergestelde kan
niet aanvaard worden zonder te miskennen dat de bevoegdheden,
krachtens artikel 1428 B.W. aan de man toegekend, de beperkingen
zijn waarvan sprake in artikel 2I4 B.W. (Vieujean, E.,· Pouvoirs et
capacite de la femme commune en biens, Ann. F. Dr. Liege, I96I,
4I9 e.v.).
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45. De vrouw heeft de bewilliging van de rechtbank niet nodig wanneer
haar man in de onmogelijkheid verkeert om zijn wil te kennen te geven,
of in geval van zijn afwezigheid, of onbekwaamverklaring, of nag wanneer
hij tot een criminele straf werd veroordeeld zolang die straf duurt (art.
226sexies B. W. dat ten onrechte spreekt van ,onbekwaamheden" : de
vrouw is immers bekwaam, maar slechts onbevoegd wegens het huwelijksvermogensstelsel). De rechtbank te Nijvel sloeg dan oak de bal mis toen
zij de vrouw machtiging gaf wegens de staat van geestesstoornis van de
man (Rb. Nijvel, 2 januari 1968, Rec. fur. Niv., 1969, 74; Rec. Gen. Enr.
Not., 1971 1 274, nr. 21488, met noot). Dit was nu eens een typisch geval
waar de vrouw geen machtiging behoefde; de rechter kan overeenkomstig
artikel 226quater B.W. aileen machtiging geven bij weigering van de man.
46. W anneer de rechter aan de vrouw machtiging geeft om een eigen goed
te verkopen rijst een probleem in verband met het ontvangen van de verkoopprijs van dat persoonlijk goed. Met verwijzing eensdeels naar het
quasi-vruchtgebruik van de gemeenschap en de beheersrechten van de
man, anderdeels naar de normale bestemming van een kapitaal - gaaf te
blijven door belegging - en het toezicht van de man op het beleid ,is het
aangewezen de originele oplossing van het vonnis van de rechtbank te
Antwerpen (30 januari 1969, R. W., 1968-1969, 1559; Rec. Gen. Enr.
Not., 1970, 101) bij te treden: ingaande op de subsidiaire besluiten van
de eisers, legt het beschikkende gedeelte van dit vonnis op de koopprijs
weder te beleggeri. oij cle Algemene Spaa.t~ en Lijfrentekas en beveelt het
de notaris de koopsom aldaar te deponeren. De man had opgeworpen dat
de rechtbank de vrouw niet kon machtigen om de verkoopprijs te ontvangen
omdat de gelden in de gemeenschap vallen omwille van het quasi-vruchtgebruik. Nu is het zo dat het lot van de verkoopprijs afhankelijk is van de
starting van het bedrag in en zijn vermenging met de gemeenschap;
hetgeen door wederbelegging kan verhinderd worden.
c) Optreden in rechte
47· Het is de vrouw die gehuwd is met een stelsel van gemeenschap verboden rechtsvorderingen uit te oefenen die krachtens dit huwelijksvermogensstelsel aan de man toebehoren (Cass., 25 oktober 1965, Pas., 1966,
I, 256 met noot). Zij bezit de hoedanigheid niet om een rechtsvordering
uit te oefenen die de gemeenschap aanbelangt (Rb. Brussel, 10 november
1969, Pas., 1970, III, 77: de vordering van de vrouw om de bekrachtiging
te krijgen van een derde-beslag tot dekking van de huurgelden van een
gemeenschappelijk onroerend goed, werd niet-ontvankelijk verklaard).
Dergelijke vordering kan enkel vervolgd worden door, of tegen de man,
als hoofd van de gemeenschap. Zelfs voor vorderingen die in hoofde van
de vrouw zijn ontstaan doch die nadien in de gemeenschap zijn gevallen,
heeft zij geen enkele bevoegdheid. Om deze reden heeft het hof van cassatie een arrest verbroken dat aan de vrouw vergoeding toekende voor de
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kosten van de begrafenis van haar vader, welke kosten zij betaald had
zodat deze schuldvordering haar bijgevolg eigen was. Volgens het hof van
cassatie is er geen enkele reden, zelfs indien zij die kosten betaald had, om
de vrouw zonder machtiging van de man of van de rechter toe te laten
deze kosten terug te vorderen: zij vallen ten laste van de gemeenschap
wanneer zij deel uitmaken van een roerende nalatenschap (Cass., 5 februari
1968, Pas., 1968, I, 697). Renauld heeft deze zienswijze trachten te verklaren door te stellen dat de vrouw in dit geval niet mag optreden ingevolge
haar huwelijksvermogensstelsel en dat de gerechtelijke machtiging kan
gegeven worden wanneer het gaat over de terugbetaling van kosten door
haar ter outlasting van de gemeenschap betaald (Renauld, J., Droit patrimonial de Ia famille, I, nr. 689). Dit lijkt evenwel niet verenigbaar met de
algemene toepassing van artikel 224quater B. W.
De rechtspraak van het hof van cassatie maakt evenwel een uitzondering
voor de rechtsvorderingen die vergoeding beogen voor de aantasting van
het arbeidspotentieel van de vrouw (Cass., 25 november 1964, Pas., 1964,
I, 321; - Cass., 25 oktober 1965, Pas., 1966, I, 256) of haar fysische integriteit (Cass., 21 mei 1964, Pas., 1964, I, 993): in die gevallen blijft de
schadevergoeding haar eigen. Het cassatie-arrest van 5 februari 1968 is
niet overenigbaar met de vorige sententies, waarin de uitdrukking ,eigen"
moet verstaan worden in de zin van ,het strikt persoonlijk karakter" van
de gevorderde vergoeding (Renauld, J.. Examen de jurisprudence, R.C.].B.,
1969, 67).
Een enge interpretatie van de regel dat de man aileen de rechtsvorderingen met betrekking tot de gemeenschap mag uitoefenen, leidt ertoe te besluiten dat de vrouw door haar man niet zou kunnen ,gemachtigd" worden
om deze rechtsvorderingen uit te oefenen; zij zou enkel als mandataris
kunnen worden aangesteld (Renauld, J., Droit patrimonial de Ia famille,
I, nr. 687 en 688). Nochtans schijnt het bovengenoemde arrest van het hof
van cassatie van 5 februari 1968 de mogelijkheid open te laten dat de
vrouw met machtiging van haar man, of van de rechter, een rechtsvordering
uitoefent aangaande een roerende nalatenschap welke in haar hoofde is
ontstaan. Wanneer de gehuwde vrouw verweerster is in cassatie, en dat
haar huwelijksvermogensstelsel door het hof niet gekend is en zij door haar
man niet gemachtigd werd om in rechte te staan, kan het hof deze machtiging geven (Cass., 22 januari 1965, Pas., 1965, I, 504;- Cass., IS december
1966, Pas., 1967, I, 486; - Cass., 5 december 1967, Pas., 1968, I, 466).
d) Het huishoudelijk mandaat*
48. Door het feit zelf van het gemeenschappelijk !even ontvangt de vrouw
het stilzwijgend mandaat om rechtshandelingen te verrichten. Gezien dit
mandaat treedt zij niet op in eigen naam maar vertegenwoordigt zij haar
man (en de gemeenschap) (R.P.D.B., VII, Tw. Mariage, nr. 127, 853).
" Zie daarover CASMAN, H., Huishoudelijk mandaat, T.PR., 1975, II7.
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Steunend op een veronderstelde machtiging van de man zou de vrouw,
volgens de vrederechter te Paturages, de bevoegdheid hebben om voor
huishoudelijke schulden zowel haar ,eigen goederen" als de gemeenschapsgoederen en die van de man te verbinden (Vred. Paturages, 30 september
1970, R.G., 1972, nr. 21SS7, met noot; R.Not., 1971, 6oo; Pas., 1971,
III, 13). Deze zienswijze heeft de rechtspraak eerder nooit aangenomen.
Wel zou de vrouw, volgens het hof van beroep te Luik, in het kader van
het huishoudelijk mandaat, zichzelf verbonden hebben wanneer uit de
omstandigheden mocht blijken dat zij zich ook persoonlijk heeft willen
verbinden (Luik, 23 maart 1967, ].Liege, 1967-1968, 34).
Een vraag is te weten of het huishoudelijk mandaat blijft bestaan tijdens de
feitelijke scheiding. Het antwoord hierop is afhankelijk van de grondslag
van de lastgeving; en hierover lopen de meningen uiteen (zie Clits, J.,
Het huishoudelijk mandaat van de gehuwde vrouw, R. W., 1968-1969, 1633).
Volgens De Page veronderstelt het huishoudelijk mandaat het bestaan
van een huishouden; zodra dit wegvalt kan er geen sprake meer zijn van een
huishoudelijk mandaat (De Page, H., I, S91, S76). Andere auteurs menen
dat de grondslag eerder gelegen is in de verplichting van de man om bij te
dragen in de lasten van het huishouden (Kluyskens, A., Beginselen van
Burgerlijk Recht, VII, nr. 132; - ook Vred. Andenne, IS september
1967, ].Liege, 1967-1968, 200); dit heeft voor gevolg dat het huishoudelijk
mandaat bestaat zolang de man gehouden is tot de lasten van het huishouden, doch dat ook deze verplichting wegvalt ingeval van feitelijke scheiding te wijten aan de schuld van de vrouw. Deze beide opvattingen kunnen
moeilijk gedeeld worden: aan de regel dat de gemeenschap voor de lasten
van het huishouden instaat wordt niets gewijzigd door de feitelijke scheiding. De grondslag van het stilzwijgend mandaat zou eerder dus te vinden
zijn in artikel 1409, S0 B.W. (onder de lasten van de gemeenschap vallen
o.a. de lasten van het huishouden- in die zin Vred. Luik, 26 september
1969, ].Liege, 1969-1970, 79; - Casman, H., Enkele aspekten van de rechtstoestand van feitelijk gescheiden echtgenoten, T.P.R., 1974, 71, nr. 27).
In het voordeel van deze interpretatie kan tevens ingeroepen worden
dater sinds de wet van 30 april I9S8 geen sprake meer is van huishoudelijk
mandaat in het stelsel van scheiding van goederen (Renauld, }.G., Droit
patrimonial de la famille, I, blz. 229, nr. r6ss). Bij feitelijke scheiding zou
de man wel de opdracht aan zijn vrouw kunnen onttrekken - zonder
dat het willekeurig mag zijn - op voorwaarde dat het uitdrukkelijk gebeurt en dat de derden van de intrekking op de hoogte worden gebracht
(Renauld, J.G., Droit patrimonial de la famille, I, nr. 706).
49· Sedert de wetten van 30 april 19s8 en 22 juni I9S9 rechtvaardigt
niets meer, ingeval van scheiding van goederen, het behoud van de theorie
·van het huishoudelijk mandaat (Baeteman, G., Delva, W., en Casman, H.,
o.c., T.P.R., 1972, nr. 262): in dit stelsel is de vrouw niet alleen handelingsbekwaam maar ook volledig meester over haar eigen goederen en haar eigen
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inkomsten. De gewijzigde principes moeten leiden tot de oplossing, overeenkomstig dewelke de beide echtgenoten samen instaan voor de schulden door
een van hen voor de huishouding aangegaan (Vred. Luik, 13 januari 1966,
]. T., 1966, 231; - Rb. Brussel, 3 september 1973, R. W., 1973-1974• 62r).

so.

Opdat de man door het huishoudelijk mandaat zou gehouden zijn
moet het gaan om verbintenissen binnen het kader van de huishouding,
zoals bijvoorbeeld uitgaven voor voedsel (Luik, 23 maart 1967, ].Liege,
1967-1968, 34). Zo werd beslist dat de in feite gescheiden moeder die
toelaat dat haar kind een chirurgische ingreep ondergaat, binnen het kader
van het huishoudelijk mandaat handelt (Vred. Luik, 26 september 1969,
].Liege, I969-1970, 79), en ook dan wanneer zij, verlaten door haar drankzuchtige echtgenoot, een lening aangaat om in het onderhoud van de
gemeenschappelijke kinderen te voorzien (Rb. Brussel, 3 september 1973,
R. W., 1973-1974. 621; - vgl. Cass. fr., I I april 1964, ].C.P., 1964, II,
13747, met noot: de verlaten echtgenote mag, wat normaal aan de man
toekomt, een appartement huren en desgevallend een lening aangaan om
te logeren en te !even; deze verbintenissen worden geacht binnen het
kader van het huishoudelijk mandaat te vallen). De inschrijving op tekenen schilderlessen door een echtgenote uit een bescheiden gezin, valt buiten
dit mandaat. (Vred. Luik, r8 juni 1970, ].Liege, 1970-I97I, 39), aldook
dea ankoop van een wagen (Rb. Brussel, r6 april 1969,].T., 1969, 351), en
de aanwending van een rechtsmiddel, zoals verzet tegen beslag (Brussel,
3 maart 1964, Pas., 1965, II, 97).
e) De burgerlijke aansprakelijkheid van de man voor de vrouw (art. 6 wet
van I augustus 1899; K.B. 16 maart 1968).
51. Krachtens het K.B. van r6 maart 1968 (Staatsblad 24 maart 1968)
tot coordinatie van de wetten betreffende de politie op het wegverkeer,
is de man aansprakelijk voor de schadevergoeding, kosten en geldboetes
van zijn vrouw, ongeacht hun huwelijksvermogensstelsel. Dit K.B. heeft
een einde gemaakt aan de betwisting over de vraag of artikel 6 van de wet
van I augustus 1899 al dan niet stilzwijgend werd opgeheven door de wet
van 30 april 1958 betreffende de bekwaamheid van de gehuwde vrouw
(Rb. Leuven, 26 februari 1969, R. W., I969-1970, 966: niet opgeheven).
Wanneer een vordering tot echtscheiding wordt ingesteld en de vrouw de
man verlaten heeft, blijft deze aansprakelijkheid bestaan (Corr. Nijvel,
28 februari 1969, Ann. Not. Enr., 1970, 32; R.G.A.R., 1969, 828r): het
vonnis van echtscheiding heeft ten aanzien van derden slechts uitwerking
vanaf de overschrijving van het beschikkend gedeelte van het vonnis. De
man is echter niet aansprakelijk voor de contractuele fout die de vrouw
ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij begaat en die een verzwaring
van het verzekerd risico meebrengt, ook al is die verzwaring ontstaan door
een feit waarvoor de man op grond van artikel 67 van het reglement op het
wegverkeer aansprakelijk is (Rb. Brussel, 4 december 1968, Pas., 1969, III, 67).
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B. T e n a a n z i e n v a n d e w e d e r z i j d s e
plichten van de echtgenoten

rechten

en

52. - ]uridisch karakter van de wederzijdse verplichtingen en rechten De verplichtingen van de echtgenoten, zijnde enerzijds de samenwoning,
getrouwheid, bijstand en hulp (art. 212 B.W.) en anderzijds de bijdrage
in de lasten van het huishouden (art. 218 B.W.), zijn wederzijdse verplichtingen. De exceptio non adimpleti contractus kan niet ingeroepen
~orden (Dekkers, R., I, nr. 240). Nochtans gaat deze zienswijze maar gedeeltelijk op. Ze geldt zeker voor de plicht tot getrouwheid: dus waar
de plicht tot samenwoning en de plicht tot getrouwheid onderscheiden
verplichtingen zijn en de vrouw de eerste verplichting schendt, blijft haar
man niettemin tot getrouwheid verplicht (Cass., 29 januari 1967, R. W.,
1967-1968, 83; Pas., 1967, I, 554). Daarentegen de huwelijksplicht die
een positieve prestatie eist- bijdragen in de lasten van het huishoudenmoet door de ene echtgenoot niet worden uitgevoerd wanneer de andere
echtgenoot zijn plicht tot samenwoning niet vervult (Brussel, 28 januari
1970, ]. T., 1970, 296).
Krachtens artikel212 B.W. zijn de beide echtgenoten gehouden om samen
te wonen. Zulks betekent niet aileen dat ze het re~ht hebben om in de
echtelijke verblijfplaats te zijn maar ook dat zij heiden hoofd zijn van het
huis, in de zin van artikel 46 Sv., en bijgevolg gerechtigd zijn om tot de
overheid een verzoek te richten om over te gaan tot huiszoeking in de
echtelijke verblijfplaats (Cass., 24 maart 1969, Pas., 1969, J, 657; - Rb.
Dendermonde, 25 maart 1971, R. W., 1970-1971, 1665).
Omwille van het wederzijds karakter van de huwelijksplichten heeft
ieder echtgenoot het recht er over te waken dat de andere echtgenoot zijn
verplichtingen nakomt: vandaar het toezicht op de briefwisseling. Niettegenstaande haar confidentieel karakter mag de gevoerde briefwisseling
tot bewijs van de echtscheidingsgrond worden overgelegd wanneer de
echtgenoot ervan rechtmatig in het bezit kwam (Brussel, 26 juni 1972,
Pas., 1973, II, 10), en mits de brieven niet uitgaan van iemand die door
beroepsgeheim gebonden is (Rb. Brussel, 4 maart 1966, Pas., 1968, III,
101; - Brussel, 25 november 1970, Pas., 1971, II, 72).
Plicht van getrouwheid
53· - Voor de beide echtgenoten bestaat de verplichting tot getrouwheid,
welke tot de essentie van het monogame huwelijk behoort. Evenmin als
tijdens de echtscheidingsprocedure kan de opschorting van samenwoning
gedurende de feitelijke scheiding een echtgenoot van zijn plicht tot getrouwheid ontslaan ; een vervolging van de vrouw op grond van overspel,
of een vervolging van de man op grond van onderhoud van bijzit in de
gemeenschappelijke woning, zijn derhalve mogelijk, ook al heeft degene
die het wanbedrijf gepleegd heeft geen schuld aan de feitelijke scheiding
(Cass., 29 januari 1967, R. W., 1967-1968, 83; Pas., I, 1967, 554; bij de
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wet van 28 oktober 1974- Staatsblad, 29 november 1974- werd het misdrijf ,onderhoud van bijzit" afgeschaft: krachtens artikel 387 Sw. nieuwe
versie is de man strafbaar wanneer hij schuldig bevonden wordt aan overspel). Overspel kan zelfs vastgesteld en gesanctioneerd worden na de uitspraak van het vonnis of arrest dat de echtscheiding toestaat, zolang de
echtscheiding niet definitief is geworden door de overschrijving in de
registers van de burgerlijke stand (Cass., 14 juni 1971, Pas., 1971, I, 447).
In geval van overspel heeft het wangedrag van de echtgenoot die klacht
neerlegt (art. 390 Sw.) geen enkele invloed op de ontvankelijkheid van de
klacht (Cass., 29 maart 1965, Pas., 1965, I, 8os). Bijgevolg heeft de rechter,
volgens het hof van cassatie, niet geldig kunnen beslissen dat de man,
wegens het onaanvaardbaar karakter van zijn vroeger gedrag, zich niet
beledigd kon voelen door latere daden van ontrouw vanwege zijn vrouw,
toen hij klacht neerlegde wegens overspel van deze laatste (Cass., 5 november 1973, ]. T., 1973, 727).
Naast het klachtdelict heeft de wetgever ook voorzien in een civielrechtelijke sanctie: de echtscheiding. Niet iedere tekortkoming aan de getrouwheidsplicht kan gesanctioneerd worden door de verbreking van de huwelijksband: het beledigend karakter ervan moet vaststaan, hetgeen behoort
tot de appreciatiebevoegdheid van de rechter. Volgens het hof van cassatie
mag de rechter rekening houden met aile omstandigheden die van aard zijn
om het beledigend karakter van de schending van de huwelijkstrouw weg
te nemen : zulks is niet beperkt tot de gevallen waarin het overspel door de
man werd uitgelokt, met zijn medeweten plaatsvond of door bedrieglijke
handelingen van zijnentwege tot stand kwam (Cass., 29 maart 1973,
R. W., 1973-1974, 29; ]. T., 1973, 389; Pas., 1973, I, 725, en de conclusies
van procureur-generaal Ganshof Van der Meersch). Het wangedrag
van de ene echtgenoot kan een zodanige vermindering van de ernst van de
tekortkoming van de andere echtgenoot met zich meebrengen dat het
beledigend karakter ervan wegvalt (zelfde arrest), zonder dat er daarom
sprake is van ,compensatie van grieven" (Eeckhout, J., De Ia compensation
des torts a leur attenuation, ]. T., 1973, 540). Het verschil tussen beide
- het wegvallen van het beledigend karakter van de tekortkoming en de
compensatie van grieven - wordt door Rigaux als volgt weergegeven:
het wangedrag van de ene echtgenoot, welke het beledigend karakter
van de tekortkoming van de andere echtgenoot wegneemt, moet dateren
van v66r of samenvallen met de tekortkoming, terwijl bij compensatie
van grieven het schuldig gedrag van de ene echtgenoot de grieven uitdooft welke gesteund zijn op feiten van v66r het schuldig gedrag (Rigaux, F.,
Les personnes, I, so6, nr. 2027).
54· - Plicht tot samenwoning
a) Echtelijke verblijfplaats
De echtgenoten hebben de plicht samen te wonen in de echtelijke verblijfplaats. Deze wordt vastgesteld in gemeen overleg door de beide echtge-
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noten. Als uitzondering op het beginsel van de juridische gelijkheid van
de echtgenoten is, bij ontstentenis van overeenstemming, de wil van de
man beslissend (art. 213 B.W.). Nochtans krijgt deze regel, welke onenigheid tussen de echtgenoten inzake keuze van de echtelijke verblijfplaats
veronderstelt, geen toepassing wanneer de man, aan de door artikel2r2 B.W.
opgelegde verplichting tot samenwoning te kart komende, zelf de echtelijke
verblijfplaats heeft verlaten en door zijn schuld de feitelijke scheiding van
de echtgenoten heeft teweeg gebracht (Rb. Brussel, 13 maart 1964, Pas.,
1965, III, 13; - Vred. Schaarbeek, 9 december 1964, T. Vred., 1965,
191;- Luik, 18 november 1970, ].T., 1971, 117;- Cass., 21 september
1973, R. W., 1973-1974, 723; Pas., 1974, I, 59).
Wanneer er wettige redenen zijn om zich tegen de door de man gekozen
verblijfplaats te verzetten, kan de vrouw tegen zijn keuze opkomen bij de
rechtbank van eerste aanleg (Rb. Brussel; 14 april 1970, Pas., 1972, III, 9).
In dit vonnis werd uitspraak gedaan over de vraag van de vrouw om de
echtelijke verblijfplaats naar haar woonplaats, waar zij een handelszaak
uitbaatte, over te brengen, terwijl de man voorhield dat zijn woonplaats
nog de echtelijke verblijfplaats was. Daar uit het vonnis niet kan worden
afgeleid dat de echtgenoten, die reeds 8 jaar gescheiden leefden, het echtelijk leven wensten te hernemen, heeft het verhaal van de vrouw op grand
van artikel213 B.W. geen zin wanneer ze enkel optreedt tegen de beslissing
van de man om in de laatste echtelijke verblijfplaats te blijven waar er
sedert lang geen samenwoning meer bestaat. Door de feitelijke scheiding
is er geen echtelijke verblijfplaats meer, en kan er slechts sprake zijn van
de ,laatste" echtelijke verblijfplaats in de zin van de artikelen 218-221
B.W. en 1254 Ger.W. (Casman, H., Enkele aspecten van de rechtstoestand
van feitelijk gescheiden echtgenoten, T.P.R., 1974, blz. 51, nr. 5).
Het hof van cassatie, in een arrest van 14 mei 1965 (R. W., 1965-1966,
437; Pas., 1965, I, 989) stelt dat onder ,wettige redenen" moet worden
verstaan: redenen die voldoende zwaarwichtig voorkomen om de afwijking
van het principe - dat bij onenigheid tussen de echtgenoten de echtelijke
verblijfplaats door de man wordt vastgesteld - te rechtvaardigen. De
voorziening in cassatie werd verworpen omdat de vordering van de vrouw,
om de echtelijke verblijfplaats elders te vestigen dan op het schip ,Matadi",
gesteund was op redenen die onvoldoende zwaarwichtig waren : de ge- ·
spannen atmosfeer in twee enge plaatsjes, te wijten aan de onhebbelijkheid
van de man en de aanwezigheid van drie kinderen uit zijn eerste huwelijk
die met hem samenspanden om de vrouw het leven ondraaglijk te maken,
werd niet als reden in overweging genomen. Bij haar huwelijk wist de vrouw
dat zij zou samenwonen met de kinderen uit een vorig huwelijk van haar
echtgenoot en dat de woonruimte aan board beperkt was ; verder was de
toestand merkelijk gewijzigd daar reeds twee van de drie kinderen niet
meer aan boord leefden; daarbij moest de man wegens zijn beroep noodzakelijk bestendig op het schip verblijven. De bedoeling van de vrouw
was maar al te duidelijk: door haar vordering, om de echtelijke verblijf-

plaats aan wal te vestigen, wilde zij een afzonderlijk verblijf bekomen
gelet op de omstandigheid dat de man wegens beroepsbezigheid bestendig
op het schip moest verblijven. Verkeerdelijk had zij haar vordering gesteund
op de artikelen 213 en 217 van het burgerlijk wetboek. Eerder had zij
haar vordering moeten plaatsen in het kader van artikel 221 B.W., want
er is een duidelijk onderscheid tussen de vordering tot het bekomen van
een andere echtelijke verbhjfplaats en deze om een afzonderhjk verbli1jf
te verkrijgen: niet alleen is de procedure verschillend, maar in het ene
geval gaat het om een vrouw die niet weigert samen te wonen maar voor
wie de keuze van de echtelijke verblijfplaats onaanvaardbaar voorkomt,
in het andere geval gaat het om een vrouw voor wie het samenwonen,
waar ook, voorlopig onmogelijk Iijkt.
Bij vonnis van 26 juni 1964 (]. T., 1965, 55) heeft de rechtbank te Brussel
eveneens het verzoek van de vrouw afgewezen bij gemis aan voldoende
ernstige redenen. De betwisting inzake de echtelijke verblijfplaats ·ging
gepaard met andere problemen, nl. de uitoefening van een beroep door de
vrouw en de opvoeding van de kinderen. Omwille van de beroepsactiviteit
van de man werd de echtelijke verblijfplaats overgebracht van St. Lambrechts-Woluwe naar Bouillon. Tengevolge van deze verplaatsing beweerde
de vrouw dat het haar onmogelijk werd gemaakt haar administratieve
loopbaan - secretaresse van de nederlandse rol - in W allonie verder te
zetten, en dat de kinderen niet Ianger meer een tweetalige opvoeding zouden genieten. De rechtbank besliste dat, alhoewel de wet aan de beide
echtgenoten een identiek recht geeft om een beroep uit te oefenen (art.
215 B.W.), in het belang van het gezin de voorkeur moet gaan naar de
overwegende beroepsbelangen, in casu die van de man omwille van zijn
bevordering, te meer dat, gelet .op de omstandigheid dat de vrouw in
Congo de tweetaligheid heeft beoefend, dit voor haar geen enkel probleem
zou stellen om gelijkaardig werk te vinden in de prive-sector. De uitoefening van een beroep kan de plicht tot samenwonen niet opschorten:
de vrouw zou onmogelijk haar beroep verder kunnen uitoefenen in St. Lambrechts-Woluwe en aileen tijdens de vakantie en de week-ends naar
Bouillon gaan. In dit geval zou de man een vordering kunnen instellen
op grand van artikel 215, 2e lid B.W. om aan de uitoefening van haar
beroep door de vrouw, waardoor het normale samenleven belemmerd
wordt, een einde te stellen (Vieujean, E., Examen de jurisprudence, Personnes
- 1965-1969, R.C.].B., 1970, 437). Het bezwaar, als zouden de kinderen
een tweetalige opvoeding moeten ontberen, werd als niet-relevant beschouwd om een afwijking te rechtvaardigen daar er voor de kinderen
voldoende mogelijkheden openstaan om nederlands te leren.

b) Sancties
De plicht tot samenwonen kan niet manu militari uitgevoerd worden.
Slechts onrechtstreekse sancties zijn mogelijk: het verlies van elke aanspraak
op hulp (Brussel, 28 januari 1970, Pas., 1970, II, 94).
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Volgens een oud cassatiearrest (Cass., 18 mei 1899, Pas., 1899, I, 259)
is artikel 1142 B.W. van toepassing op de plicht tot samenwonen. Deze
zienswijze werd door de rechtspraak sedert lang verlaten omwille van het
eigen karakter van de wederzijdse rechten en plichten, voorzien in artikel
212 B.W., waar man en vrouw niet tegenover elkaar staan als schuldenaar
en schuldeiser. In Frankrijk, daarentegen, wordt bij niet-uitvoering van
de plicht tot samenwonen wel een recht op schadevergoeding aanvaard
(Cass. fr., 9 november 1965, D.P., 1966, 8o), niet gesteund op artikel 1142
C.civ. maar op de quasi-delictuele aansprakelijkheid.
55· Plicht tot Hulpverlening

a) Verplichting
De plicht tot hulp (art. 212 B.W.) is gesteund op de echtelijke solidariteit.
Zij ontstaat wanneer de eisende partij behoeftig en de andere partij betaalkrachtig is (Rb. Hoei, 22 maart 1967, ].Liege, 1967-1968, 6o). Het begrip
,behoeftig" is relatief en client te worden verklaard met inachtneming
van de maatschappelijke positie welke de echtgenoot-schuldeiser tijdens
het gemeenschappelijk leven genoot (Cass., 5 december 1969, Arr. Cass.,
1970, 336; - Vred. Verviers, 5 maart 1971, ]. T., 1971, 261).
Deze plicht, die van openbare orde is, bestaat buiten iedere huwelijksvermogensrechtelijke regeling om. In voorkomend geval kan langs daar
om het bedrag van de bijdrage in de lasten van-het-huishouden, voorzien
in het huwelijkscontract, gewijzigd worden. Die regeling moet maar geeerbiedigd worden wanneer de partijen over voldoende middelen beschikken. Zo niet moet de gegoede echtgenoot zijn bijdrage verhogen omwille
van de hulpverplichting (Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, Personnes
- 1965-1969, R.C.].B., 1970, 442).

b) Wijze van uitoefening
De plicht om hulp te verlenen moet uitgevoerd worden in de echtelijke
verblijfplaats. De echtgenoot, die de echtelijke verblijfplaats verlaat, kan
geen vordering instellen tot het bekomen van een levensonderhoud op
basis van artikel 212 B.W. (Vred. Beringen, 19 december 1969, T. Vred.,
1970, 169), tenzij hij het bewijs levert dat de scheiding niet aan zijn schuld
te wijten is noch het voortduren ervan (Cass., 24 oktober 1968, Arr. Cass.,
1969, 229; Pas., 1969, I, 214; - Cass., 14 januari 1971, ]. T., 1971, 216;
Pas., 1971, I, 447; - Cass., 27 mei 1971, Pas., 1971, I, 920;- Rigaux, F.,
Les personnes, I, nr. 1703 tot 1706). De omstandigheid dat het tijdsverloop
de hervatting van het gemeenschappelijk leven moreel onmogelijk heeft
gemaakt, is geen beletsel voor de toepassing van dit principe (Cass, 14 mei
1970, Arr. Cass., 1970, 867; Pas., 1970, I, 8o8).
In de hierarchie der schuldenaars van het levensonderhoud (art. 205 B.W.)
is de echtgenoot v66r elke andere persoon tot de verplichting gehouden
(Vred. Kontich, 23 januari 1968, R. W., 1967-1968, 1290). Anderen mogen
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slechts aangesproken worden als het bewijs geleverd wordt dat de echtgenoot-schuldenaar zijn verplichting niet uitvoert (Cass., 27 juni 1969, Arr.
Cass., 1969, 1079; Pas., 1969, I, 998). Degene die de hulp heeft verschaft,
bezit een verhaalsrecht tegen de echtgenoot die in gebreke is gebleven (Rb.
Brussel, 26 juni 1970, ]. T., 1971, 32: verhaalsrecht van de C.O.O.).
c) Sancties
Bij niet-naleving van deze verplichting kan de vrederechter een uitkering
tot onderhoud toestaan tegen de onwillige echtgenoot. Indien deze kwaadwillig weigert zijn bijdrage te betalen is artikel 391bis Sw. in verband met
familieverlating van toepassing.
Wanneer aan de vrouw een onderhoudsgeld wordt toegekend bij vonnis,
waartegen de man in hoger beroep is gegaan, mag zij geen machtiging
vragen om bewarend beslag te leggen op een goed van de gemeenschap ;
want dit beslag zou automatisch omgezet worden in een uitvoerend beslag
bij de enkele betekening van het vonnis hetwelk over het beroep uitspraak
doet. Dit zou de vrouw het recht geven om een goed van de gemeenschap
te verkopen, hetgeen zij wettelijk niet kan aangezien de bevoegdheid van
de man met betrekking tot de goederen van de gemeenschap van openbare orde is (Beslagr. Brussel, 18 januari 1974, R. W., 1974-1975, 1847; voor wat betreft een uitkering tot onderhoud tijdens een echtscheidingsprocedure, zie Franse rechtspraak, Agen, 11 juli 1945, ]. T., 1947, 25
met noot P. Raynaud: het hof verklaarde het door de vrouw op een goed
van de gemeenschap gelegd onroerend beslag geldig).
De feitelijk gescheiden vrouw, aan wie de vrederechter een uitkering
tot onderhoud heeft toegestaan, kan worden gemachtigd om een hypothecaire inschrijving te nemen wanneer zij het bewijs levert dat haar man
zijn onderhoudsplicht niet heeft nagekomen (Rb. Verviers, 3 mei 1973,
].Liege, 1974, 159). Van deze hypothecaire inschrijving kan zij afstand doen
ten aanzien van een derde maar niet ten aanzien van haar man (Brussel,
I oktober 1973, Pas., 1974, II, 36; R. W., 1973-1974, 597 met noot T;
Donnay, M., Hypotheque legale de la femme mariee, Rec. Gen. Enr., 1974,
49 e.v.).

56. - Bijdrage in de lasten van het huishouden
a) Verplichting
Zolang de echtgenoten samenwonen wordt de plicht tot hulp opgeslorpt
door de verplichting om bij te dragen in de lasten van het huwelijk (art.
218 B.W.), welke een bredere inhoud heeft dan de steunplicht.
Alhoewel beide verplichtingen sterk met elkaar verbonden zijn, toch
herinnert de rechtbank te Luik eraan dat een onderscheid client te worden
gemaakt tussen beide zowel wat betreft het principe als wat betreft de
gevolgen (Rb. Luik, 2 februari 1965, Pas., 1965, III, 57). Ten onrechte
heeft deze rechtbank evenwel beslist dat enkel de feitelijke scheiding het
onderscheid doet ontstaan: zowel tijdens het samenleven als bij de feitelijke

scheiding laat het verschil zich merken t.o.v. de gegoede echtgenoot die
...,.- niettegenstaande een vaste bijdrage in de lasten van het huwelijk werd
bepaald door het huwelijksvermogensstelsel - meer moet verschaffen
(plicht tot hulp) omdat de andere echtgenoot in nood verkeert (Vieujean, E.,
Examen de jurisprudence, Personnes - 1965-1969, R.C.].B., 1970, 443).
Niet aileen de rechtsgrond van beide verplichtingen is verschillend, ook
de technische uitwerking ervan. De titel, die op grand van artikel 212 B.W.
wordt bekomen, kan uitgevoerd worden met alle middelen van tenuitvo~rlegging; terwijl de uitvoering van het gerechtelijk mandaat, op grand
van artikel 218 B.W., nie1: de vorm van een beslag kan aannemen (Vred.
Berchem, 5 december 1967, R. W., 1967-1968, rr88).
De vraag rijst of het niet mogelijk is de inkomstendelegatie aan een gewone
uitkering tot onderhoud te koppelen. Afgezien van het verschil qua aard zou
de vrederechter dan kunnen bevelen dat de betrokken echtgenoot, in geval
hij de uitvoering van de ene maatregel niet naleeft, automatisch daartoe
zal worden gedwongen door middel van de andere. De vrederechter zou
een delegatie kunnen verlenen en in het vonnis reeds onmiddellijk een
uitkering tot onderhoud toestaan voor het geval en in zoverre de delegatie
geen nut oplevert (Janssens, R., De rechtsbedeling bij gezinsmoeilijkheden,
in Recht in Beweging, blz. 594). De inkomstendelegatie krachtens dewelke
de ene echtgenoot door de vrederechter gemachtigd wordt om met uitsluiting van de andere echtgenoot de inkomsten van laatstgenoemde te
ontvangen, verschilt essentieel van het gewoon mandaat (art. 1984 B.W.):
de gerechtelijke lastgeving doet geen enkele contractuele band ontstaan
tussen de gemachtigde echtgenoot en de derde-schuldenaars; bijgevolg
kan, bij niet-uitvoering van de beslissing op grond van artikel 218 B.W.
door de derde-schuldenaar, deze niet contractueel aansprakelijk worden
gesteld door de echtgenoot die de machtiging heeft bekomen (Brussel,
2 december 1969, Pas., 1970, II, 55; - Anders: Rb. Brussel, 22 oktober
1970,]. T., 1971, rr8).
De verdeling van de bijdrage in de lasten van het huwelijk wordt geregeld
door het huwelijksvermogensstelsel (art. 1409, 5°, 1448, 1530, 1537,
1540, 1595 B.W.). Bij afwezigheid van regeling daaromtrent in het huwelijkscontract is artikel 218, eerste. lid, B.W. subsidiair van toepassing:
,ieder van de echtgenoten draagt bij in de lasten van het huishouden naar
zijn vermogen en zijn staat". In geval van betwisting zal de rechter uitspraak doen rekening houdende met de toestand van de partijen op het
ogenblik van de uitspraak. De ontvankelijkheid van de eis wordt echter
bepaald door de toestand op het ogenblik van de inleiding van de vordering
(Cass., 23 oktober 1969, Pas., 1970, I, 170; ]. T., 1970, 260; R. W., 19691970, 953; de devolutieve kracht van het hoger beroep inzake inkomstendelegatie wordt bevestigd- zie Hanotiau, M., L'effet devolutif de l'appel
en matiere de delegation de sommes - art. 218 en 219 C.c., R.Not.B.,
1972, 230). Bij het bepalen van de omvang van een machtiging, op grond
va1:1 artikel 218 B.W., is het niet aangewezen een vast en onveranderlijk

bedrag toe te kennen, daar de partijen, en meer in het bijzonder de onschuldige echtgenoot, dan niet gewaarborgd zijn tegen de risico's van de
conjunctuurschommelingen (Rb. Gent, 24 maart I967, R. W., I967-I968,
I730): in casu verleende de rechtbank aan de vrouw machtiging om tweevijfden van het loon van de man en van de aan het loon verbonden voordelen in ontvangst te nemen bij zijn werkgever. Ret bedrag moet natuurlijk
wordl'!n herzien als de respectieve situaties van de partijen gewijzigd zijn.
Rekening houdend met de omstandigheden is het mogelijk een inkomstendelegatie in de plaats te doen stellen van een veroordeling tot onderhoudsgeld (Rb. Brussel, kort ged., 27 januari I969, ]. T., I969, 300).
De wet van 30 april I958 heeft het begrip ,inkomsten", die voorwerp
kunnen zijn van een machtiging tot inning, uitgebreid tot alle andere door
derden verschuldigde geldsommen. Bijgevolg kan de inkomstendelegatie
betrekking hebben op de vergoeding door de werkgever verschuldigd
wegens het verbreken van de arbeidsovereenkomst (Rb. Brussel, kort
ged., I I maart I966, ]. T., I966, 356), echter niet op de uitkeringen inzake
arbeidsongevallen omwille van het persoonlijk karakter ervan (Rb. Turnhout, 28 april I97I, R.G.A.R., I971, nr. 8724).
De in artikel 218 B.W. bedoelde lasten omvatten niet enkel kleding en
voedsel, maar ook de kosten voor geneeskundige verzorging (Vred. Luik,
I3 januari 1966, ].Liege, 1965-1966, 255), alsook de kosten voor herscholing
van de bij herhaling werkloos gevallen echtgenoot (Vred. Kontich, 9 mei
1972, R. W., 1972-1973, 423). De omstandigheid dat een auto door de beide
echtgenoten kan worden gebruikt, volstaat niet om de kosten van het gebruik ervan noodzakelijk te doen vallen onder het wettelijk begrip ,lasten
van de huishouding" in de zin van artikel 218 B.W. Aan de hand van in
het middel aangehaalde feitelijke vaststellingen en beschouwingen toont
het vonnis aan waarom de kosten van het gebruik van de auto ten deze
niet kunnen worden aangezien als vallend onder vermeld begrip (Cass.,
29 november I968, Pas., 1969, I, 3I5; Arr. Cass., 1969, 338).
Quid met de afbetalingen van een hypothecaire lening, aangegaan voor
de aankoop van een gemeenschappelijk onroerend goed ? Zij zijn als lasten
van het huwelijk te beschouwen op voorwaarde dat in het onroerend goed
de echtelijke verblijfplaats is gevestigd (Rb. Brussel, 18 juni 1964, Pas.
1965, III, I35; noot G. Baeteman, R.C.].B., 1971, 193; - Vred. Lokeren,
4 december 1968, R. W., 1969-1970, 178; - Cass., 28 maart 1969, Arr.
Cass., 1969, 713). Volgens Renauld client een onderscheid te worden
gemaakt tussen het deel van de hypothecaire afschrijvingen dat beantwoordt aan de terugbetaling van het geleende kapitaal en dus een investering
is, en het deel van de afbetalingen dat de interesten dekt en overeenkomt
met de woonkosten, te vergelijken met de huurprijs indien de echtgenoten
de woning zouden huren (Renauld, J., Examen de jurisprudence, R.C.].B.,
1969, 83, nr. 23). lnderdaad, indien de uitgaven voor de verkrijging van
een gemeenschappelijke woning volledig zouden beantwoorden aan het
begrip ,lasten van het huwelijk", zou het volstaan, om medeeigenaar

te zijn voor de helft, naar vermogen bij te dragen in de lasten zonder dat
die bijdrage noodzakelijk de helft van de prijs zou moeten vertegenwoordigen (noot G. Baeteman, R.C.].B., 1971, 193, bij Rb. Brussel, 18 juni
I964, Pas., I965, III, 135).
Unaniem is de rechtspraak het erover eens dat de kosten tot onderhoud en
opvoeding van de kinderen, in de zin van artikel 203 B.W., vallen onder
de lasten van het huw~lijk (Rb. Aarlen, 23 juni 1970, ].Liege, I970-197I,
44).
b) Wijze van uitoefening

Voor de toepassing van artikel 218 B.W. is een ,huishouden" vereist.
De plicht bij te dragen in de lasten van het huishouden moet in principe
in de echtelijke verblijfplaats worden uitgevoerd (Cass., 19 juni I970,
Pas., 1970, I, 927;- Rb. Aarlen, 23 juni 1970, ].Liege, 1970-I971, 44;Cass., I4 januari 197I, ]. T., 1971, 218; Pas., I971, I, 447), d.w.z. in natura
door de nodige gezinsuitgaven te doen. Wanneer de echtgenoten niet meer
samenwonen is de uitvoering in natura niet meer mogelijk, en is de omzetting ervan in een geldsom noodzakelijk.
In geval van feitelijke scheiding kan er nog sprake zijn van een huis,.
houding (Vred. Charleroi, I I april 1968, fur. Charleroi, 1969, 76; - Vred.
Seraing, 11 mei 1966, ].Liege, I966-1967, I3: de wet maakt de vrederechter
van de laatste echtelijke verblijfplaats bevoe-gd). De echtgenoot-di:e-schuld
heeft aan de feitelijke scheiding, of aan het voortduren ervan, mag geen
vordering instellen, zelfs niet indien hij de kinderen bij zich heeft (Cass.,
19 juni I970, ]. T., I970, 597; Pas., I970, I, 927: in casu toegewezen door de
rechter). De aanwezigheid van kinderen is irrelevant voor het bestaan
van een huishouden (Cass., 28 maart 1969, Pas., 1969, I, 673; - Vred.
Kontich, 9 mei 1972, R. W., I972-I973, 423). Voorbehoud client gemaakt
te worden voor de aanvraag tot inkomstendelegatie in het voordeel van
de kinderen (Vred. Lier, 2 maart 1971, T. Vred., 1972, IZ7): dit is een
logisch gevolg van de stelregel ,qui fait l' enfant doit le nourir" (Loysel).
Zekere rechtspraak houdt voor dat bij feitelijke scheiding zelfs de on,
schuldige echtgenoot geen vordering ten deze kan instellen wanneer de
scheiding een definitief karakter heeft gekregen : de feitelijke scheiding
moet van voorbijgaande aard zijn (Rb. Luik, 2 februari 1965, Pas., I965,
III, 57; - Rb. Kortrijk, 30 november 1971, R. W., I971-1972, 12I6).
Het hof van cassatie heeft deze zienswijze niet gevolgd: de echtgenoot die
in zijn schuldige houding volhardt kan de onschuldige echtgenoot het
voordeel van artikel 2I8 B.W. niet ontnemen (Cass., 28 maart 1969,
Arr. Cass., I969, 713; Pas., I969, I, 673), anders zou de schuldige echtgenoot beroep kunnen doen op zijn tekortkoming- oorzaak van de voortdurende feitelijke scheiding - om zich te onttrekken aan een andere
huwelijksplicht nl. de bijdrage in de lasten van het huishouden (Vieujean,
E., Examen de jurisprudence, R.C.].B., I965, 456; - Renauld, J.G., Droit

patrimonial, I, blz. 130, nr. 161). Bovendien kan uit geen enkele wettekst
worden afgeleid dat de door de vrederechter getroffen maatregel slechts
mag tegemoet komen aan een voorlopige situatie (Cass., 28 maart 1969,
gecit.).
De echtgenoot die verlaten werd moet het bewijs leveren dat hij niet aansprakelijk is voor de scheiding en/of het voortduren ervan (Cass., 30 april
1964, Pas., 1964, I, 931; Cass., 14 mei 1970, Arr. Cass., 1970, 867; Pas.,
1970, I, 8o8; Kart ged. Luik, 28 juni 1973, ].Liege, 1973-1974, 13). Volgens het cassatiearrest van 19 juni 1970 is het zo dat eenmaal de schuld
van de verweerder bewezen is hij vermoed wordt verantwoordelijk te zijn
voor het voortduren van de scheiding (Cass., 19 juni 1970, ]. T., 1970,
597). Van deze voorwaarde zou kunnen afgeweken worden bij onderling
overleg tussen partijen (Rb. Aarlen, 23 juni 1970, ].Liege, 1970-1971, 44;
T. Vred., 1971, 28). Dat de schuldige echtgenoot aan zijn plicht van bijdrage in de lasten van het huishouden is tekortgekomen, moet eveneens
bewezen worden (Cass., 9 april 1965, Pas., 1965, I, 853; - Cass., 29 november 1968, Pas., 1969, I, 315; - Cass., 24 oktober 1968, Pas., 1969,
I, 215).
Na echtscheiding kan er uiteraard geen sprake meer zijn van een inkomstendelegatie, welke een huwelijksband tussen de partijen veronderstelt. De
rechtbank, die de echtscheiding heeft toegelaten, is bevoegd om vast te
stellen dat de delegatie geen uitwerking meer kan hebben (Rb. Dendermonde, 10 oktober 1968, R. W., 1969-1970, 172).
Sedert de wet van 9 juli 1975 kan na echtscheiding op grand van artikel
301 bis B. W. een inkomstendelegatie worden toegestaan. Alleen de echtgenoten die gescheiden zijn van tafel en bed blijven van dit voordeel
beroofd, tenzij de rechtspraak van oordeel mocht zijn dat dit voordeel
oak tot hen moet worden uitgebreid.
c) Procedure
Voor zover geen rechtsvordering tot echtscheiding of scheiding van tafel
en bed werd ingesteld is de vrederechter bevoegd om een inkomstendelegatie toe te staan, zelfs wanneer de echtgenoten feitelijk gescheiden Ieven
(art. 591, 7° Ger.W.); maar eenmaal deze procedures ingesteld kan hij
geen inkomstendelegatie meer toestaan, noch wijzigen (Renauld, J., Droit
patrimonial de Ia famille, I, nr. 76). Niettemin blijft zijn vonnis uitvoerbaar
wanneer naderhand een verzoekschrift tot echtscheiding of scheiding van
tafel en bed wordt ingediend, en dit tot aan de beslissing van de rechtbank
of van de voorzitter in kort geding terzake (art. 219, § 6 B.W.). In geval
de voorzitter een maatregel van dezelfde aard heeft genomen (art. 1280
Ger.W.) mag de vrederechter vaststellen dat zijn beslissing heeft opgehouden effect te sorteren, en kan hij de griffier verzoeken de derde-schuldenaars te verwittigen dat zijn machtiging uitwerking verliest wegens de
maatregel van de voorzitter (Vred. Nijvel, 20 april 1967, Pas., 1968,
III, 129; T. Vred., 1968, 136).

Volgens een beslissing van de arrondissementsrechtbank te Luik zou de
vrederechter tijdens de echtscheidingsprocedure nog wei bevoegd zijn
om een inkomstendelegatie toe te staan voor de periode die het indienen van
het verzoekschrift tot echtscheiding voorafgaat (Arrond. Luik, I8 maar
I971, J. T., I97I, 329). Deze beslissing schijnt de aard van de inkomstendelegatie te miskennen : de machtiging om een zeker bedrag van het loon
van de in gebreke gebleven echtgenoot te innen, verleent aan de andere
echtgenoot geen onderhoudsgeld; zij doet ten voordele van deze echtgenoot
geen schuldvordering ontstaan. Daaruit volgt dat er van achterstallige
schulden geen sprake kan zijn. Dit kan alleen wanneer v66r de beslissing
een schuldvordering bestaat (Renauld, J., Droit patrimonial de Ia famille,
I, blz. I25, nr. I So). In een recent arrest heeft het hof van cassatie duidelijk
gesteld dat de inkomstendelegatie niet met terugwerking mag gegeven
worden en dat zij enkel voor de toekomst geldt (Cass., I4 september
I973, R. W., I973-I974. 653; Arr. Cass., I974, 40; Pas., I974, I, 33 met
noot E. Krings). De feiten waren de volgende: in I96o had een vrouw
van de vrederechter machtiging gekregen om een deel van het loon van
haar man te innen; later, in I97I, vroeg zij de vrederechter om het bedrag,
dat zij ingevolge die machtiging ontving, te verhogen; op I december I97I
deed de vrederechter over de aanvraag uitspraak; de man ging tegen deze
beslissing in hoger beroep; de burgerlijke rechtbank, in hoger beroep,
beslechtte het geschil op 23 mei I972, maar ondertussen had de man,
op 2 september 197I, een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend en
een vordering in kort geding. tot het bekomen v~n voorlopige maatregelen
ingesteld op 24 september I97I; bij een beschikking van I3 december
1971 werden door de voorzitter van de rechtbank voorlopige maatregelen
getroffen. De burgerlijke rechtbank had dus beslist op een ogenblik dat een
verzoekschrift tot echtscheiding was ingediend. Bovendien had zij geoordeeld dat aan de vrouw nog een inkomstendelegatie moest worden toegestaan voor de periode tussen de indiening van het verzoekschrift en de
beslissing van de vrederechter. De principes ter zake kunnen als volgt
worden samengevat : de vrederechter is onbevoegd inzake onderhoudsgeld
en inkomstendelegatie voor de duur van de procedure tot echtscheiding
(art. 591, § 7 Ger.W., en art. 219, § 6 B.W.). Omwille van de aard van
de maattegel kan de vrederechter tijdens de echtscheidingsprocedure geen
inkomstendelegatie toestaan voor de periode die de eis tot echtscheiding
voorafgaat. De rechter, die machtiging verleent om alle inkomsten of een
deel ervan van de in gebreke gebleven echtgenoot te innen, mag dit slechts
doen voor de toekomst. Wel kan hij in dit geval rekening houden met de
lasten die op de eisende echtgenoot drukken, en nl. met het feit dat deze
echtgenoot gedurende de periode v66r het vonnis alle lasten van het
huishouden alleen te dragen had. Zodoende kent hij geen achterstallige
bedragen toe, maar stelt de bijdrage vast die de in gebreke gebleven echtgenoot in de toekomst aan de rechthebbende echtgenoot moet betalen
(noot E. Krings bij Cass., I4 september 1973, gecit.). Wel zou, volgens
dit cassatiearrest (impliciet), de· vrederechter bevoegd zijn om een ge-

wone uitkering tot onderhoud toe te kennen voor de periode die de eis
tot echtscheiding voorafgaat (anders: Vred. Lier, 6 september 1971,
T. Vred., I974, 238). De wetgever heeft echter de delegatiemogelijkheid in de loop van een geding tot echtscheiding gelegd in de uitsluitende
bevoegdheid van de voorzitter - oplossing die zich opdringt ten einde
tegenstrijdigheid tussen beslissingen van verschillende jurisdicties te
vermijden.
Krachtens artikel 2I9i § I B.W. is het vonnis, dat een inkomstendelegatie
toestaat, uitvoerbaar bij voorraad. Voor het geval dat het vonnis in beroep
vernietigd wordt kan de man de aan zijn v:rouw in het kader van de delegatie u"itgekeerde sommen niet terugvorderen, tenzij de man het bewijs
!evert dat deze sommen werden verkwist of niet voor het huishouden werden
gebruikt (Brussel, 23 oktober I974, R.Not.B., 1975, 84 met noot M.L.
Stengers).
Bij de wet van 30 maart I97I (Staatsblad, IS september I973) werden
enkele wijzigingen gebracht aan artikel 2I9 B.W. en artikel 226 B.W.:
de termijn van verzet wordt van IS dagen op een maand gebracht (art. 2I9,
§ 2 B.W.); elke kennisgeving door de griffier terzake moet gebeuren bij
gerechtsbrief i.p.v. ter post aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs
(art. 226 B.W.).
57. - Grof verzuim aan de verplichtingen als gehuwde
a) Grof plichtsverzuim
Artikel 22I, eerste lid, B.W. bepaalt dat wanneer een van de echtgenoten
grovelijk zijn plicht (in de meest ruime zin, De Page, H., I, nr. 708 bis, blz.
859: o.m. schending van art. 2I2 B.W., art. 2I8 B.W., misbruik door de
man van zijn bevoegdheden als hoofd van de gemeenschap en beheerder
van de persoonlijke goederen van de vrouw) verzuimt, de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats
kennis neemt van de dringende en voorlopige maatregelen betreffende
de persoon en de goederen van de echtgenoten en van de kinderen (nieuwe
redactie van het artikel krachtens de wet van 1 juli I974, Staatsblad, I augustus I974: de bedoeling vim de nieuwe redactie is te verduidelijken
dat de voorzitter niet alleen betreffende de ,goederen" doch ook ten opzichte van de ,persoon" van de echtgenoten en van de kinderen voorlopige
en dringende maatregelen kan treffen). Deze sanctie (art. 221 B.W.) mag
niet verward worden met de maatregelen die de voorzitter van de rechtbank in kort geding kan treffen tijdens de procedure tot echtscheiding of
scheiding van tafel en bed (Luik, 7 januari 1970, ].Liege, I969-1970, 28I).
In tegenstelling met het kort geding (art. I28o Ger.W.) doet de voorzitter
op grond van artikel 22 I B. W. uitspraak over het geschil ten principale:
geen enkel andere rechtsinstantie mag deze maatregelen wijzigen of opheffen (voor de onbevoegdheid van de burgerlijke rechtbank om een door
de voorzitter krachtens art. 22I B.W. bevolen maatregel te WlJZtgen:
zie Rb. Dendermonde, 26 april I973. R. W., 1973-I974, 618).

Zelfs wanneer de aanvraag op grond van artikel 221 B.W. het verzoekschrift tot echtscheiding voorafgaat, is de voorzitter, vanaf de neerlegging
van het verzoekschrift tot echtscheiding, onbevoegd om in het kader van
artikel 22I B.W. voorlopige en dringende maatregelen te treffen omdat
het huwelijk zelf, welke deze maatregelen rechtvaardigt, in vraag wordt
gesteld (Vzt. Rb. Luik, 10 maart 1971, ]. T., I971, 330).
De bevoegdheid van de voorzitter om dringende en voorlopige maatregelen
te treffen is afhankelijk van de vaststelling dat een van de echtgenoten de
belangen van de andere echtgenoot ernstig in gevaar brengt, m.a. w. dat
er grof plichtsverzuim is (Rb. Marche-en-Famenne, 2S november I970,
].Liege, I970-I97I, I r6). De vraag kan gesteld worden ofvoor de toepassing
van artikel 221 B.W. kwaad opzet vereist is. De rechtbank te Marche-enFamenne stelt deze voorwaarde, doch ten onrechte. Terecht is Renauld
van mening dat artikel 221 B.W., als regeling van familiale organisatie,
ook toepassing moet vinden in geval van ,objectief verzuim" (Renauld, }.,
Droit patrimonial de la famille, I, ISS, nr. 2I2).
Na afwijzing van de vordering tot echtscheiding kunnen aan de voorzitter
op grond van artikel 221 B.W. geen dringende en voorlopige maatregelen
meer gevraagd worden op grond van dezelfde grieven, omwille van het
gezag van gewijsde van de rechterlijke beslissingen (Rb. Marche-enFamenne, 2S november I970, gecit.).
b) Aard van de maatregel

AI is de bevoegdheid van de voorzitter op grond van artikel 22 I B. W.
discretionair, de door hem bevolen maatregelen moeten voorlopig en
dringend zijn.
Het gebrek aan hoogdringendheid kan door het hof van beroep als middel
worden aangewend om het bevelschrift teniet te doen (Gent, 4 maart
1964, R. W., I963-I964, 203I, met advies van adv.-gen. Dumon).
De maatregelen moeten voorlopig zijn, niet in de zin dat zij voorlopig
een situatie regelen, in afwachting van nadere uitspraak over de zaak zelf
(dit zou betekenen dat de voorzitter op grond van art. 22 I B. W. niet over
de zaak zelf uitspraak zou mogen doen), maar wei dat zij een voorlopige
situatie regelen (Baeteman, G., L'appel sur base d'exces de pouvoirs et !'incompetence contre les ordonnances du president, statuant par application des
art. 221 et suivant, R.C.].B., I964, 418).
Buitendien is de maatregel op grand van artikel 221 B.W. voorlopig
,rebus sic stantibus" doordat zij op elk ogenblik kan gewijzigd worden
(Rb. Luik, 22 november 196s, ].Liege, 196S-1966, r8o; - Rb. Nijvel,
I I mei I966, Rec. fur. Niv., I96S-I966, 174). Het voorlopig karakter van
de maatregel wordt geenszins bepaald door de duur ervan (Cass., r8 september 1967, Pas., 1968, I, 7S, met noot). De termijnbepaling wordt iri
artikel 221 B.W. niet als algemeeri vereiste gesteld; daarvan is er slechts
sprake met betrekking tot de bijzondere gevallen, in artikel 22I, § I, lid r
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B.W. opgesomd. Het hof van beroep te Gent heeft in zijn arrest van
26 mei 1966 (R. W., 1966-1967, 1484) de juiste draagwijdte van het voorlopig karakter van de maatregel op grand van artikel 221 B.W. als volgt
omschreven: het behoort de meest gerede partij zich opnieuw tot de voorzitter te wenden, zo zij meent dat ofwel nieuwe omstandigheden een
wijziging van de maatregelen of hun intrekking rechtvaardigen, ofwel
het tijdsverloop zodanig is geworden dat een verder instandhouden van de
getroffen maatregelen, of zelfs aangepaste maatregelen, niet meer met de
voorlopige aard van die maatregelen stroken. In zijn vonnis van 23 januari
1967 heeft de voorzitter van de rechtbank te Tongeren het verzoek van
de vrouw - verbod op te leggen aan de man om gedurende een termijn
van drie jaar over het vruchtgebruik van zijn goederen te beschikken afgewezen. Volgens de voorzitter had het verzoek van de vrouw tot doel
door verschillende opeenvolgende maatregelen ertoe te komen dat de man
definitief in de onmogelijkheid zou gesteld worden het vruchtgebruik
van zijn goederen te vervreemden. De motivering van het vonnis komt
bevreemdend voor: de op grand van artikel 221 B.W. voorgeschreven
maatregelen moeten steeds genomen worden ,onverminderd de grand
der zaak" en dienvolgens moeten zij van tijdelijke aard zijn (Vzt. Rb.
Tongeren, 23 januari 1967, R. W., 1968-1969, 424). Blijkbaar is er verwarring begaan met het kart geding, waar de voorzitter inderdaad geen
uitspraak mag doen over de zaak ten principale. Het ware juister geweest
als motivering te stellen dat de gevraagde maatregel inopportuun was.
Ongelukkig uitgedrukt zegt de rechtbank te Luik, in het vonnis van 24
februari 1965 (].Liege, 1964-1965, 211), dat artikel 221 B.W. er niet toe
strekt om situaties die afwijken van het gemeenrecht inzake de rechten
en plichten van de echtgenoten en de uitoefening van de ouderlijke macht
ad infinitum te wettigen. Daarmee werd niet bedoeld dat aan de uitwerking van voorlopige en dringende maatregelen een termijn moet
worden gesteld, maar dat de voorzitter onbevoegd is om compromismaatregelen te treffen, m.a.w. om maatregelen te treffen als er geen grof
plichtsverzuim is (Vieujean, E., Examen de jurisprudence, Personnes, 19651969, R.C.].B., 1970, 465).
c) Bevoegdheid van de voorzitter

De voorzitter heeft de vrije keuze in zake de te treffen maatregelen. Hij mag
evenwel geen maatregelen bevelen die uitdrukkelijk aan andere rechtsinstanties zijn voorbehouden. Zo mag hij geen inkomstendelegatie toestaan, want dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter (Vzt. Rb. Dendermonde, 16 maart 1966, R. W., 1966-1967, 1488;
- Vzt. Rb. Brugge, 21 april 1967, R. W., 1967-1968, 406; - Brussel, 23
februari 1971, Pas., 1971, II, 163). Hij is evenmin bevoegd om een onderhoudsgeld toe te staan, tenzij een voorschot op hetgeen de vrederechter
uiteindelijk zal vaststellen (Brussel, 25 april 1969, ]. T., 1969, 441). Volgens
de huidige rechtspraak van de drie hoven van beroep is de voorzitter in

het kader van artikel 221 B.W. wel bevoegd om onderhoudsgeld of inkomstendelegatie toe te staan ingeval van verknochtheid (artikel 566
Ger.W. met betrekking tot de verknochtheid heeft een algemene draagwijdte en geldt bijgevolg ook voor de uitzonderingsrechtspraak) of tegenvordering (Luik, 9 november 1965, Pas., 1966, II, 263; - Gent, 26 mei
1966, R. W., 1966-1967, 1484; - Gent, 28 februari 1974, R. W., 19741975, 2445; - Brussel, 25 april 1969, ]. T., 1969, 441; onbevoegdheid van
de vrederechter om dergelijke maatregel te wijzigen: Vred. Etterbeek,
18 maart 1974, f. T., 1974, 482). In het licht van een vlotte rechtsbedeling
mag deze kentering in de rechtspraak gelukkig worden geacht (Janssens,
R., De rechtsbedeling bij gezinsmoeilijkheden, in Recht in Beweging, 598).
Onder de maatregelen van vermogensrechtelijke aard, welke de voorzitter kan treffen, valt volgens bepaalde rechtspraak ook het verbod om
een authentieke akte te verlijden van de verkoopsovereenkomst die reeds
onderhands gesloten werd (Vzt. Rb. Aarlen, 14 november 1964, ].Liege,
1964-1965, 92; - Vzt. Rb. Verviers, 19 december 1966, f. T., 1967, 577,
met noot Cl. Delnoy-Margreve; - Renauld, J.G., Examen de jurisprudence
R.C.].B., 1969, nr. 10, 63; - Van de Velde-Winant, J., noot in f. T.,
1966, 527 e.v.; - Vieujean, E., Examen de jurisprudence, R.C.].B., 1970,
462 e.v., nr. 34). De moeilijkheid van het vraagstuk is hierin gelegen dat,
enerzijds, de rechten van de derden moeten worden beschermd en dat,
anderzijds, artikel 221 B.W. niet aan doelmatigheid mag verliezen. Volgens
het bevelschrift van de voorzitter van de rechtbank te Aarlen kan de voorzitter verbieden dat een authentieke akte zou worden verleden van een reeds
bij onderhandse akte verkocht goed: de man komt grovelijk te kort aan zijn
huwelijksplicht wanneer hij, niettegenstaande het uitdrukkelijk verzet
van de vrouw, die hiervoor afdoende redenen had, bij onderhandse akte
het gemeenschappelijk huis verkoopt (Vzt. Rb. Aarlen, 2 mei 1964, f. T.,
1966, 407). Daarop heeft de koper een vordering ingeleid voor de rechtbank te Aarlen om een authentieke akte van de koopovereenkomst te
bekomen. ·Zijn vordering werd afgewezen omdat hij op de hoogte was
van de onenigheid tussen de echtgenoten (Rb. Aarlen, 14 november
1964, f. T., 1966, 407). In beroep werd het vonnis hervormd: de medeplichtigheid van de derde-medecontractant van. de man kan weliswaar
blijken uit zijn kennis van het bedrog van de man, doch niet uit zijn enkele
kennis van de loutere onenigheid tussen de echtgenoten (Luik, 18 juni
1965, f. T., 1966, 406). In een gelijkaardig geval moest de rechtbank te
Verviers uitspraak doen. Ook nu werd de vordering van de koper, die een
authentieke akte wou bekomen van de koopovereenkomst na een door de
voorzitter gewezen verbodsbeschikking, afgewezen: een voldongen feit,
dat een grove tekortkoming aan de huwelijksplichten uitmaakt, mag de
voorzitter in het kader van artikel 221 B.W. niet buiten zijn bevoegdheid
stellen (Rb. Verviers, 19 december 1966, f. T., 1967, 577). De voormelde
beslissingen worden hevig bekritiseerd door Cl. Delnoy-Margreve (noot
bij Rb. Aarlen, 14 november 1964 en bij Rb. Verviers, 19 december 1966,
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gecit.). Zij wijst erop dat door de verbodsbeschikking van de voorzitter,
om geen authentieke akte te Iaten verlijden, de rechten van de derden
ernstig geschaad worden: op grond van artikel 221 B.W. heeft de voorzitter niet de bevoegdheid om de schuldige echtgenoot van zijn verplichtingen tegenover derden te bevrijden, enkel kan hij verhinderen dat
de schuldige echtgenoot rechtshandelingen zou stellen waardoor deze
ernstig tekortkomt aan zijn huwelijksplichten. Wanneer men nochtans
ervan uitgaat dat een voldongen feit de voorzitter niet van zijn bevoegdheid in het kader van artikel 221 B.W. mag beroven, mag hij ook
een verkoop verbieden die sedert jaren overgeschreven is. Maar het
probleem beperkt zich, aldus Cl. Delnoy-Margreve, tot de vraag wat
het verschil is tussen een overgeschreven en een niet-overgeschreven
verkoop. De bedoeling van de overschrijving is de verkoopsovereenkomst tegenstelbaar te maken aan derden. Maar de vrouw is geen derde
in de zin van artikel 1 Hyp.W. Zij wordt vertegenwoordigd door haar
man ; de door de man verrichte rechtshandelingen met betrekking
tot de gemeenschap zjin h<~<~r tegenstelbaar. Uitzondering wordt gemaakt voor de bedrieglijke handelingen van de man : zij kunnen
bestreden worden op grand van het algemeen rechtsbeginsel ,fraus omnia
corrumpit".

Over de vraag of de sanctie van de handeling door de man gesteld in strijd
met de bestemming van de gemeenschap, of door hem verricht met bedrog
tegenover de vrouw, de nietigheid dan wei de niet-tegenwerping is, is de
rechtspraak verdeeld (nietigheid: Rb. Hasselt, 26 februari 1964, ].Liege,
1963-1964, 226; R.C.].B., 1964, ro8, met noot Vieujean, E.;- Rb. Aarlen,
14 november 1964, Pas., 1965, III, 4; ]. T., 1966, 408, met noot DelnoyMargreve, Cl.; - Rb. Brussel, 22 juni 1967, Rev. dr. Jam., 1970, 45;- niettegenstelbaarheid: Brussel, 28 februari 1968, Ann. Not. Enr., 1968, 223). Ge~
zien het hier precies gaat om beperking van bevoegdheden, en niet van bekwaamheid, is de handeling die de man ondanks het verbod stelt door geen
enkel gebrek aangetast en dus niet nietig. Wanneer die handeling zonder de
nodige bevoegdheid is verricht, kan zij de vrouw niet worden tegengeworpen
(Baeteman, G., Delva, W., en Casman, H., T.P.R., 1972, 490, nr. 104): in
dit opzicht wordt de vrouw, wat die bepaalde handeling betreft, als derde
beschouwd ten aanzien van de gemeenschap. Daarom heeft de vrederechter
te Maaseik het derden-verzet van de vrouw in een geding tot uitdrijving uit
een door haar betrokken huis, ingeleid tegen haar man, ontvankelijk verklaard: de vrouw wordt door haar man vertegenwoordigd, maar dat is niet
meer waar in geval van bedrog- in casu had de man het vruchtgebruik van
het huis vervreemd - aangezien het bedrog de vertegenwoordiging doet
vervallen; de omstandigheid dat de door de vrouw ten aanzien van haar
man bekomen verbodsbepaling, om het vruchtgebruik te vervreemden,
overgeschreven was v66r de overschrijving van de akte van vervreemding,
was zonder belang (Vred. Maaseik, 18 november 1966, R. W., 1966-1967,
2020; T. Vred., 1967, 285). Zolang de verkoopsovereenkomst niet niet391

tegenstelbaar wordt verklaard (de niet-tegenstelbaarheid moet aangevraagd
worden, want in de regel is de vrouw door de handeling van de man gebonden tot aan het bewijs van het bedrog of van de machtsafwending) is
de vrouw partij in de rechtshandeling, met de gevolgen van dien. De omstandigheid dat de voorzitter verboden heeft een authentieke akte te verlijden vergemakkelijkt op generlei wijze het bekomen van de niet-tegenstelbaarheidsverklaring van de rechtbank: of de verkoopsovereenkomst
overgeschreven is of niet doet niets ter zake.
Op grand van artikel 22I B.W. kan de vrouw de verzegeling vorderen van
de roerende goederen van de gemeenschap ; ze kan dit echter niet bij
verzoekschrift gericht tot de vrederechter (Vred. Nijvel, 3 juli I968,
Pas., I968, III, I I2; - zie verderRenauld, J,G., o.c., I, nr. 628;- Mougenot,
R., L' application des scelles sur les biens dependant d'une communaute,
T. Vred., 1969, 3).
Naast de in de wet bepaalde maatregelen kunnen allerlei andere maatregelen getroffen worden: aan de man kan verbod worden opgelegd om de
echtelijke verblijfplaats te betreden (Gent, 4 maart 1964, R. W., 19631964, 203I); de hoede over de kinderen kan aan de vrouw worden toegewezen (zelfde arrest). De jeugdrechtbank is onbevoegd om maatregelen
van de voorzitter met betrekking tot de hoede over het kind te wijzigen ;
doch gelet op het voorlopig karakter van de maatregelen kunnen de partijen op ieder ogenblik een verzoekschrift tot wijziging aan de voorzitter
voorleggen (Brussel, I6 mei I968, Pas., 1968; II, 224).
In verband met het hoederecht over de kinderen rijst de vraag naar de
respectieve bevoegdheid van de jeugdrechtbank en van de voorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg. Volgens een vonnis van de rechtbank te
Brussel heeft artikel 221 B.W. enkel betrekking op de tekortkomingen
aan de huwelijksplichten door een van de echtgenoten en is de voorzitter
onbevoegd om de hoede over het kind te regelen (Rb. Brussel, I 8 november
I966, ]. T., 1967, 101). Inderdaad is de voorzitter enkel bevoegd in geval
van grof plichtsverzuim vanwege een der echtgenoten ; doch wanneer het
probleem rond het kind het gevolg maar niet de oorzaak van de echtelijke
onenigheid is, dan krijgt het een incidenteel karakter en mag de voorzitter
bijgevolg ook daarover uitspraak doen (Vieujean, E., Examen de jurisprudence, Personnes 1965-I969, R.C.].B., 1970, 312, nr. 89). Wanneer
het evenwel gaat om een conflict tussen echtgenoten over de uitoefening
en de controle van de ouderlijke macht (art. 373 B.W.) is de jeugdrechter
bevoegd (Brussel, IO januari I970, ]. T., 1970, 360). Zekere rechtspraak
aanvaardde nochtans de toelaatbaarheid van het verzoek van de vader om,
op grond van artikel 221 B.W., het kind naar hem te doen terugkereri
(Brussel, 28 januari I970, ]. T., 1970, 296; Brussel, 30 april 1970, ]. T.,
I974o II6). Weliswaar beschikte de vader in geval van onenigheid (v66r
de wetswijziging van I juli 1974: wijziging van art. 373 B.W., en afschaffing
van art. 374 B.W.) over een rechtstreeks recht om het kind in de ouderlijke
woning te doen terugkomen, onverminderd het verhaal van de moeder
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voor de jeugdrechtbank; maar wat moest de vader doen indien de moeder
zich niet neerlegde bij zijn beslissing? Het verhaal op grand van de artikelen 373-374 B.W. was enkel en aileen aan de moeder voorbehouden ...
en wanneer nu de moeder geen gebruik maakte van de mogelijkheid om
de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig te maken, en alles deed om het
kind buiten de ouderlijke. waning te houden, ontstond daardoor een onwettelijke toestand waaraan ten verzoeke van de man dringend een einde
diende gesteld te worden (Brussel, 28 januari I970, gecit.; Brussel,
30 april I973, ]. T., I974, I I6). De vader had zijn vordering nochtans
eerder moeten instellen voor de rechtbank van eerste aanleg op grand
van artikel 569, I 0 Ger.W. (bij hoogdringendheid voor de voorzitter in
kart geding), dan voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
in het kader van artikel 22I B.W. die om hager genoemde reden in die
zaken niet bevoegd was. Sedert de nieuwe wet van I juli I974 is het probleem opgelost: krachtens artikel 373 B.W., dat alle attributen van de
ouderlijke macht omvat (oak het recht om het kind in de ouderlijke waning
te houden- het vroegere art. 374 B.W.) heeft elke echtgenoot afzonderlijk het recht om desbetreffend een vordering voor de jeugdrechtbank in
te leiden.
d) Sancties
De niet-betaling van de uitkering tot onderhoud, bij toepassing van artikel
22I B.W. voor een bepaalde periode bevolen door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, wordt strafbaar gesteld door artikel 39I his
Sw. (Cass., I maart I965, R. W., I965-I966, I754; Pas., I965, I, 665; Cass., I8 september I967, Pas., I968, I, 75). Het feit dat de echtgenoten,
na de veroordeling van de ene om de andere een uitkering tot onderhoud
te betalen, een dading hebben aangegaan, is geen beletsel voor een veroordeling wegens overtreding van artikel 39Ihis Sw. van de uitkeringsschuldige echtgenoot, die gedurende twee maanden v66r deze dading
de uitkering niet heeft betaald (Cass., 2I januari I974, Arr. Cass., 1974,
56 I).
Als sanctie voor de overtreding van de verbodsbeschikking van de
voorzitter met betrekking tot de onroerende goederen, bepaalt de wet
dat de daarmee strijdige handelingen vernietigbaar zijn op verzoek
van de andere echtgenoot (art. 225 B.W.). Voor de verbodsbeschikking
om roerende goederen te vervreemden, heeft de wetgever nagelaten
een sanctie te stellen bij onregelmatige vervreemding. Zander dat de
kwade trouw moet worden aangetoond kan de niet-tegenstelbaarheid
van de handelingen, strijdig met de presidentiele beschikking, aangevoerd worden (Vieujean, E., La sauvegarde des interets familiaux par
l'epouse commune en bien, R.C.].B., 1964, III e.v.), onverminderd de
inroeping van artikel 2279 B.W. door de derde die te goeder trouw
was.
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e) Procedure

In tegenstelling met het kort geding, dat bij dagvaarding wordt ingeleid,
is voor artikel 221 B.W. een verzoekschrift vereist (Rb. Brugge, 25 november 1964, R. W., 1964-1965, 1562).
Krachtens artikel 221, § 3, tweede lid B.W. moet in de kennisgeving door
de griffier van de beschikking, die krachtens artikel 221, § 1 B.W. door
de voorzitter is gegeven, op straffe van nietigheid de tekst van artikel
507 Sw. opgenomen worden (gewijzigd bij de wet van 7 mei 1973, Staatsblad, 22 juni 1973; vroeger moest ook de tekst van art. 6oo van het Wethoek van Burgerlijke Fechtsvordering vermeld worden). Uit de voorbereiding van de wet blijkt dat die bepaling werd ingelast omdat artikel
557 Rv., betreffende het beslag bij uitvoering, hetzelfde voorschrift bevat,
zodat mag worden aangenomen dat de wetgever, bij de inlassing, slechts
maatregelen bedoeld heeft die met inbeslagnemingen te vergelijken zijn.
Bijgevolg heeft de rechter geldig kunnen beslissen dat deze bepaling geen
toepassing vindt op een bevelschrift dat, benevens zekere voorlopige
maatregelen van bewaking en bezoek der kinderen, ook een onderhoudsgeld toekent (Cass., 4 september 1967, R. W., 1967-1968, 1074; Pas.,
1968, I, r).
Het bevelschrift van de voorzitter is niet vatbaar voor hager beroep behoudens de gevallen van onbevoegdheid en machtsoverschrijding (Gent,
4 maart 1964, R.W., 1963-1964, 2031, met noot Bonte; Brussel, 25 april
1969, ]. T., 1969, 441 ; Brussel, ro januari 1973, Pas., 1973, II, 76; Luik,
30 mei 1973, ]. T., 1974, 375; Brussel, 15 mei 1973, Pas., 1974, II, I;
Baeteman, G., L' appel sur base d' exces de pouvoirs et d' incompetence contre les
ordonnances du president, statuant par application des art.
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et suivants, C.c.,

R.C.].B., 1964, 437). Machtsoverschrijding bestaat niet aileen wanneer
de voorzitter zich bevoegdheden toeeigent welke niet tot die van de rechterlijke macht behoren, maar ook wanneer hij beschikt buiten de hem toebedeelde rechtsmacht: begaat machtsoverschrijding de voorzitter die in
zijn bevelschrift de vrouw verplicht de echtelijke verblijfplaats gedurende
een jaar te vervoegen want zulks ·druist in tegen de persoonlijke vrijheid
(Brussel, 28 januari 1970, ]. T., 1970, 296; Pas., 1970, II, 94). In dit opzicht kan, in beroep, de wettelijkheid van de beslissing van de voorzitter
worden nagegaan. De onbevoegdheid van de voorzitter moet van de machtsoverschrijding onderscheiden worden, en bestaat hierin dat de voorzitter
bevoegdheden uitoefent welke een andere rechter zijn toebedeeld. Een
arrest van het hof van beroep van Brussel heeft een vergissing begaan in
het gebruik van de terminologie : het treffen ·van maatregelen, die tot de
bevoegdheden van een ander rechter behoren, werd omschreven als
machtsoverschrijding, en het treffen van maatregelen bij afwezigheid van
dringendheid en grof plichtsverzuim als onbevoegdheid bestempeld
(Brussel, 24 juni 1968, Pas., 1968, II, 269: de onbevoegdheid mag voor
de eerste maal in hager beroep worden ingeroepen), terwijl het juist
omgekeerd is.
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Alhoewel artikel I050 Ger.W. de mogelijkheid om hager beroep in te
stellen heeft uitgebreid, wordt daardoor niet getornd aan de door de rechtspraak aanvaarde regel volgens welke de door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grand van de artikelen 22I B.W. en 222 B.W.
genomen beschikkingen niet vatbaar zijn voor hager beraep, tenzij in geval
van onbevoegdheid of machtsoverschrijding (Cass., 25 september I970,
R. W., I970-I97I, 84I; Pas., I97I, I, 67).
In het kader van artikel 22I kan evenmin verzet worden aangetekend. Dit
blijkt duidelijk uit de memorie van toelichting bij de wet van 30 april I958
(Pari. Besch., Senaat, zittijd I956-1957, nr. 69, 8) waarin de afwijzing
van dit rechtsmiddel gerechtvaardigd wordt door de omstandigheid dat
het gaat om een gerechtelijke tussenkomst in gezinsaangelegenheden
(Vzt. Rb. Brussel, IO februari I972, R.Not.B., I972, 256). Wei kan degene
die verstek heeft laten gaan een verzoekschrift indienen tot wijziging van
de door de voorzitter bevolen maatregelen, op voorwaarde dat hij bewijst
dat er wijziging is ingetreden in de omstandigheden (Rb. Nijvel, I I me1
I966, Rec. fur. Niv., I965-I966, I74).

§ 5·

EcHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

A. Echtscheiding op grand van bepaalde feiten

I. Gronden tot echtscheiding
58. - Voorafgaande gegevens - In I967 werd een wetsvoorstel ingediend
door de Senatoren P. Vermeylen en L. Merchiers, hetwelk tot doel had
een nieuwe echtscheidingsgrand in te voeren, nl. IO jaar feitelijke scheiding
(het nieuw artikel232 B.W.; het oud artikel232 B.W.- dat echtscheiding
toestond op grand van een veroordeling van een der echtgenoten tot een
onterende straf- werd afgeschaft bij de wet van IS december I949).
Het oorsprankelijk wetsvoorstel en, later, het ongewijzigde voorstel dat
in 1968 door de senatoren W. Calewaert en L. Merchiers werd ingediend,
vervielen door de parlementsontbindingen in I968 en I97I. Het nadien
hernomen wetsvoorstel Calewaert-Vermeylen-Van Bogaert werd, na grandige amendering door de Senaatscommissie van }ustitie, op 4 april I973
door de Sehaat en op 27 juni I974 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd (wet van I juli I974, Staatsblad, I7 augustus I974; commentaar: Van Look, M., De wet van I juli 1974, doorbraak van de
schuldloze echtscheiding, R. W., I974-I975• 96I). Hiermede is in Belgie
de stap gezet in de richting van de ,divorce-remede" : de echtscheiding
kan na 10 jaar feitelijke scheiding worden toegestaan wanneer daaruit de
duurzame ontwrichting van het huwelijk blijkt (geen automatisme),
zonder dat er een onderzoek wordt gedaan naar de schuldvraag. Het
probleem van de onderbreking van de termijn werd tijdens de voorberei~
ding van de wet niet aangesneden. Redelijkerwijze moet worden gesteld
dat hereniging van korte duur, waaruit blijkt dat ·de verzoening niet ge-
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meend was, geen stuiting van de termijn van feitelijke scheiding tot gevolg
kan hebben: in dat geval dienen de verschillende periodes van scheiding
samengevoegd te worden.
Het toekennen van de echtscheiding op deze grond mag de materiele
toestand van de minderjarige kinderen, uit het huwelijk van de echtgenoten
geboren of door hen geadopteerd, niet op gevoeli.ge wijze verslechten
(art. 232, eerste lid, B.W.). Voor het eerst wordt in het Belgisch echtscheidingsrecht het al dan niet toestaan van de echtscheiding verbonden
aan de toestand van de kinderen.
Eveneens, en onder dezelfde voorwaarden, kan de echtscheiding door een
van de echtgenoten gevorderd worden indien de feitelijke scheidtng van
meer dan 10 jaar het gevolg is van een toestand van krankzinnigheid of
van diepe geestesstoornis waarin de andere echtgenoot zich bevindt
(art. 232, tweede lid, B.W.). Ingeval van zwakzinnigheid kan de echtgenooteiser geen beroep doen op de echtscheidingsgrond van artikel 232, tweede
lid, B.W., maar wel op het ontwrichtingsprincipe van artikel 232, eerste
lid, B.W.
Voor de regeling van de echtscheidingsgevolgen wordt aan het schuldbegrip vastgehouden: degene die. op grond van artikel 232, eerste lid,
B. W. de echtscheiding vraagt, wordt als schuldige beschouwd ten aanzien
van het onderhoudsgeld en de huwelijksvoordelen, tenzij de eisende echtgenoot het bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten
en de tekortkomingen van de andere echtgenoo:C{arC :fo6 B:W:). Dit
vermoeden geldt niet wanneer de echtscheiding gevorderd wordt op grond
van feitelijke scheiding wegens krankzinnigheid of diepe geestesstoornis.
Bij de berekening van het onderhoudsgeld is de rechter niet gebonden
- zoals in artikel 301 B.W.- aan de beperking van 1/3 van het inkomen
van de echtgenoot-schuldenaar ; bovendien kan het onderhoudsgeld
steeds gewijzigd worden (art. 307bis B.W.).
Wat de gerechtskosten betreft kan de rechter de eisende partij in de kosten
verwijzen (art. 1286bis Ger.W.).
Ten aanzien van de regeling wat betreft het hoederecht over de kinderen,
wordt met de schuld geen rekening gehouden. Artikel 302, tweede lid,
B.W., hetwelk bepaalt dat in geval van ontstentenis van overeenkomst
tussen partijen of van beschikking van de voorzitter in kort geding, de hoede
over het kind toekomt aan degene die de echtscheiding heeft verkregen
op grond van artikel 229, 230 of 231 B.W., werd aangevuld in die zin dat
wanneer de echtscheiding toegestaan wordt op grond van artikel232 B.W.,
het vonnis of arrest, zelfs ambtshalve, bepaalt aan wie van de beide echtgenoten dit bestuur toekomt.
Het toepassingsgebied van het artikel inzake de wettiging van in overspel
verwekte kinderen (art. 331 B.W.) wordt uitgebreid tot de kinderen die
geboren worden meer dan 300 dagen na het begin van de feitelijke scheiding,
tijdstip dat in het vonnis vermeld wordt.

--===-====l

Tenslotte heeft de nieuwe echtscheidingsgrond belangrijke implicaties ten
aanzien van het huwelijksvermogensrecht : op vordering van een der
echtgenoten kan de rechtbank, indien zij dit wegens uitzonderlijke omstandigheden, eigen aan de zaak, billijk acht, in het vonnis dat de echtscheiding toestaat beslissen dat bij vereffening van de gemeenschap
geen rekening zal worden gehouden met bepaalde goederen die zijn verworven of met bepaalde schulden die zijn aangegaan sedert het tijdstip
waarop de feitelijke scheiding een aanvang heeft genomen. De partijen
kunnen deze vordering ook instellen in de loop van de vereffening van de
gemeenschap (art. 1278 Ger.W. wordt aldus vervangen).
De nieuwe wet trad in werking op 1 februari 1975, krachtens het K.B.
van 14 januari 1975 (Staatsblad, 21 januari 1975, 587). Zolang de wetgeving inzake de pensioenen en de maatschappelijke zekerheid niet is aangepast aan de nieuwe bepalingen van artikel 232 B.W., mag, voor de toepassing van de wet, de toestand van de echtgenoot, die oorspronkelijk
gedaagde was in het geding tot echtscheiding op grond van artikel 232
B.W., niet minder gunstig zijn dan v66r de echtscheiding, tenzij de rechtbank de schuld van de scheiding ten zijne laste legt of wanneer hij hertrouwt (art. 12 wet van r juli 1974). *
59· - Eigenschappen van de echtscheidingsgronden- Welke ook de grond zij
waarop de vordering tot echtscheiding wordt gesteund- weze het overspel (art. 229 B.W.), weze het gewelddaden, mishandelingen, grove
beledigingen (art. 231 B.W.) - toch moeten een aantal elementen aanwezig zijn om de echtscheiding te kunnen bekomen: r 0 de niet-naleving
van de huwelijksplicht (materieel element), 2° de toerekenbaarheid van
de schuldige echtgenoot (wils-element), en 3° het beledigend karakter
van de tekortkoming ten aanzien van de andere echtgenoot (moreel element;
- Brussel, 7 juni 1968, Pas., 1968, II, 251 met betrekking tot grove beledigingen).
Vermits het client te gaan om een tekortkoming aan een huwelijksplicht (r 0 )
moeten de feiten zich tijdens het huwelijk hebben voorgedaan. Weliswaar
worden bepaalde feiten die het huwelijk voorafgaan door de rechtbanken
" De voorziene aanpassingen werden verwezenlijkt :
Wet van 14 april 1975 tot wijziging van het Koninklijk besluit nr. 245 van 12 maart 1936
waarbij er eenheid gebracht wordt in het regime van de pensioenen der weduwen en wezen
van het burgerlijk staatspersoneel en het daarmee gelijkgesteld personeel, van het Koninklijk
besluit nr. 255 van 12 maart 1936 tot eenmaking van het pensioenregime voor de weduwen
en wezen der !eden van het Ieger en van de rijkswacht, en van het decreet van 28 juni 1957
houdende statuut van de Koloniale Verzekeringskas (Staatsblad, 29 mei 1975); Koninklijk
besluit van 30 april 1975 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 22 december
1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen (Staatsblad, 31 mei 1975); Koninklijk besluit van 12 mei 1975 tot wijziging
van het Koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, en Koninklijk besluit
van 12 mei 1975 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 28 juni 1969 tot verruirning
van de werkingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tot de
nag niet beschermde personen (Staatsblad, 21 mei 1975).
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en hoven aanvaard als grand tot echtscheiding, omdat deze feiten tijdens het huwelijk gevolgen meebrengen: het verborgen houden van reeds
v66r het huwelijk bestaande sexuele onmacht is alsdan een schuldige
grove belediging (Rb. Brussel, 24 januari 1964, Pas., 1965, III, 2; - Luik,
20 oktober 1965, R. W., 1968-1969, 361; - Rb. Brussel, 23 juni 1966,
]. T., 1966, 599). Anders is het wanneer de man v66r het huwelijk niet
wist dat hij impotent was: de echtscheiding wordt dan geweigerd (Rb.
Brussel, 25 juni 1964, Pas., 1965, III, 101: de man was v66r het huwelijk
tijdelijk impotent, maar hij kon niet vermoeden dat deze toestand tijdens
het huwelijk zou blijven bestaan). De omstandigheid dat een van de echtgenoten verzwegen heeft dat hij reeds v66r het aangaan van het huwelijk
aan epilepsie leed, is op zichzelf een onvoldoende reden om de echtscheiding toe te staan: het bewijs moet worden geleverd dat tengevolge daarvan
het echtelijk samenleven ernstig bedreigd wordt (Brussel, 19 december
1972, ]. T., 1973, 124).
De tekortkoming van de echtgenoot-verweerder kan geen grand opleveren
tot echtscheiding wanneer hij geen schuld (2°) had op het ogenblik van
de feiten (bv. bij krankzinnigheid). Wel wordt de echtscheiding toegestaan
wanneer niet bewezen is dat de geinterneerde zwakzinnige-verweerder
geheel ontoerekeningsvatbaar was op het ogenblik der feiten (Brussel,
25 mei 1965, R. W., 1965-1966, 102; - Rb. Brussel, 28 juni 1967, Rev.
dr. jam., 1970, 46). Wanneer echter de strafrechter een echtgenoot vrijspreekt voor vrijwillige brandstichting wegens ,aberration toute momentanee" kan de civiele rechter nochtans de echtscheiding toestaan op grand
van hetzelfde feit ongeacht of de aansprakelijkheid objectief of subjectief
is (Brussel, 17 april 1970, Pas., 1970, II, 171): het is aan de echtgenootverweerder te bewijzen dat hij door geestesgestoordheid was aangetast
op het ogenblik der feiten.
· Compensatie van schuld wordt in onze rechtspraak niet aanvaard (Rb.
Luik, 14 oktober 1964, ].Liege, 1964-1965, 82). Wel wordt ter beoordeling
van het beledigend karakter (3°) van de gewraakte feiten rekening gehouden
met de eventuele schuld van de andere echtgenoot (Cass., 5 november
1965, Pas., 1966, I, 302; - Cass., 29 november 1974, Pas., 1975, I, 348;
Arr. Cass., 1975, 378; - Cass., 6 december 1974, Arr. Cass., 1975, 410; zie oak hager nr. 53). Het beledigend karakter of de animus injuriandi van
de tekortkoming moet vaststaan, zelfs in geval van overspel dat te onzent
geen afdoende grand is zoals in Frankrijk.*
6o. - Overspel - Tot v66r de wet van 28 oktober 1974 (Staatsblad, 24
november 1974) werd het gedrag van man en vrouw verschillend beoordeeld : waar overs pel van de vrouw een voldoende grand tot echtscheiding was, kon de vrouw de echtscheiding op grand van overspel,
door haar man gepleegd, slechts vorderen, indien hij zijn bijzit in de
"'Zie de Franse wet van
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juli 1975, ].0., 12 juli 1975.

gemeenschappelijke woning had onderhouden (Cass., 29 mei 1g73, Pas.,
1973, I, gog). Om deze discriminatie zoveel mogelijk uit de weg te ruimen
had de rechtspraak een brede interpretatie gegeven aan het begrip ,gemeenschappelijke woning" (Messine, J., L'entretien de concubine dans la
maison conjugale, ]. T., 1g68, 643; - Cass., 28 november 1966, Pas., 1967,
I, 397; - Rb. Brugge, 21 oktober 1g6g, R. W., 1g69-1970, 632; - Brussel,
4 oktober 1g72, ]. T., 1972, 663; - Cass., 12 februari 1973, Pas., 1g73,
I, 557).
Sedert de nieuwe wet kan nu ieder van de echtgenoten de echtscheiding
vorderen op grond van overspel door de andere echtgenoot gepleegd
(art. 229 B.W.; afschaffing van art. 230 B.W.). De strafrechtelijke bepalingen werden insgelijks gewijzigd en voorzien een gelijke bestraffing van man
en vrouw (art. 387 Sw.; afschaffing van de artikelen 388-38g Sw.).
Al heeft de rechter niet de bevoegdheid om te zeggen dat overspel geen
ernstige tekortkoming uitmaakt op het stuk van de huwelijksplichten, toch
is hij daarentegen wel gerechtigd om het b.eledigend karakter ervan na te
gaan. De omstandigheid dat de vrouw vanaf de eerste dag van het huwelijk
elke geslachtelijke gemeenschap met haar man heeft geweigerd, ontneemt
aan het door de man gepleegde misdrijf van overspel het beledigend
karakter niet (Rb. Brussel, 27 maart 1964, Pas., 1965, III, 6g: in casu
is er nog sprake van ,onderhoud van bijzit"). Wel kan de man op zijn
beurt een tegenvordering instellen om de echtscheiding te bekomen op
grond van ongerechtvaardigde weigering van sexueel verkeer, gequalificeerd als grove belediging. Algemeen wordt door de rechtspraak aanvaard
dat overspel geen grond tot echtscheiding is wanneer het door de man
rechtstreeks werd bevorderd (Rb. Brussel, 12 juni 1g64, ]. T., 1965, 56),
of wanneer de man heeft aanvaard, en het zelfs heeft aangemoedigd,
dat zijn vrouw sexuele betrekkingen onderhield met · derden (Brussel,
I I december 1g68, ]. T., 1g69, IIg; - Brussel, 21 maart 1973, ]. T;, 1973,
2go). De vraag of, buiten de gevallen van koppelarij, heimelijke verstandhouding of bedrieglijke daden, elke tekortkoming aan de getrouwheidsplicht een belediging is welke door de verbreking van de huwelijksband
moet worden gesanctioneerd, werd door een recent arrest van het hof
van cassatie op negatieve wijze beantwoord : het beledigend karakter van
de gedraging van de echtgenoot en de ernst van dit beledigend karakter
vloeien niet uitsluitend voort uit de intrinsieke tekortkoming van de uit
het huwelijk voortspruitende verplichtingen; ze moeten worden beoordeeld op grond van alle omstandigheden van de zaak, dus ook buiten
de gevallen van koppelarij, heimelijke verstandhouding en bedrieglijke
daden om (Cass., 2g maart 1g73, R. W., 1973-1974, 29, met de conclusies van procureur-generaal W. Ganshof Van der Meersch; ]. T., 38g;
Pas., 1973, I, 725).
Een later - op strafrechtelijk gebied - gewezen arrest van het hof
van cassatie houdt vast aan de onafhankelijkheid van het strafrechtelijk
en het civielrechtelijk aspect van het overspel: het wangedrag van de
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echtgenoot, die klacht heeft ingediend, is zonder invloed op de ontvankelijkheid van de klacht (Cass., 5 november 1973, ]. T., 1973, 727; Pas.,
1974, I, 248). Het is dus mogelijk dat een echtgenoot op strafrechtelijk
gebied een veroordeling wegens overspel tegen zijn mede-echtgenoot kan
bekomen, maar dat op burgerlijk gebied zijn echtscheidingsvordering op
dezelfde grand (overspel) wordt afgewezen wegens het niet-beledigend
karakter van het overspel te zijnen opzichte. De afwijzing van de burgerlijke partijstelling v66r de strafrechter wordt niet voldoende geacht om
het beledigend karakter aan het gepleegd feit, waarop de echtscheiding
steunt, te ontnemen (Rb. Gent, 12 december 1972, R.W., 1972-1973,
II48). Echter, wanneer de strafrechter bij een veroordeling wegens overspel oak een morele schadevergoeding aan de burgerlijke partij toekent,
vloeit hieruit een vermoeden van het beledigend karakter van het feit voort,
maar het tegenbewijs kan geleverd worden in de procedure tot echtscheiding (Rb. Brussel, 27 maart 1964, Pas., 1965, III, 69; er is nag sprake van
onderhoud van bijzit). Het zou juridisch veel correcter zijn- gelet op het
gezag van gewijsde- indien voor de strafrechtelijke veroordeling oak het
beledigend karakter van het overspel moest vereist zijn (Legros, R,
L' adultere est-il une cause peremptoire de divorce et de separation de corps?
Ann. Not. Enr., 1953, 78; Messinne, J., L'entretien de concubine dans la
maison conjugale, ]. T., 1968, 644, nr. 5). Evenwel wordt aangenomen dat,
niettegenstaande de vordering tot echtscheiding en de strafrechtelijke vordering- zdfs wa.nne_er ~r burgerlijkepartijstelling is- van elkaar volledig
onafhankelijk zijn, een vrijspraak voor over~pel op ,strafn!ch.telijk'' geblea
geen echtscheidingsvordering op grand van overs pel toelaat; maar dezelfde
feiten kunnen wel gekwalificeerd worden als grove beledigingen (De
Page, H., I, nr. 861).
Onaanvaardbaar komt de beslissing voor van de rechtbank te Brussel,
welke weigert een echtscheiding de plano toe te staan op grand van een
21 jaar oude veroordeling wegens onderhoud van bijzit. Volgens de rechtbank wordt, gezien het lang wachten van de vrouw om haar vordering in
te stellen, het beledigend karakter van het onderhoud van bijzit in vraag
gesteld en is het oak al niet onmogelijk dat de partijen zich verzoenden
(Rb. Brussel, 5 juni 1964, Pas., 1967, III, 27). Die zienswijze kan in feite
wel juist zijn, maar is het niet aan de verweerder om van het een en het
ander het bewijs te leveren (art. 1286 Ger.W.)?
6r. - Grove beledigingen - De ernst van de belediging moet in concreto
worden nagegaan. De animus injuriandi blijkt niet uit de tekortkoming
aan een van de huwelijksplichten aileen, maar moet worden beoordeeld
rekening houdend met al de in de zaak voorkomende omstandigheden
(Cass., 5 november 1965, Pas., 1966, I, 302). Met het oog daarop kan een
getuigenverhoor bevolen worden, niet enkel tot bewijs van de aangehaalde
feiten maar oak ter verduidelijking van de omstandigheden waarin de
feiten zich hebben voorgedaan (Brussel, 2 maart 1964, Pas., 1965, II, 91).
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Volgens een vonnis van de rechtbank te Brussel verzet de stabiliteit van
het huwelijk zich ertegen dat een van de echtgenoten nog beledigingen,
die meer dan 20 jaar geleden plaats hadden, inroept om de eis tot echtscheiding te staven, tenzij zij verband houden met meer recente feiten
(Rb. Brussel, 29 februari I964, Pas., I965, III, 8). Deze stelling kan
moeilijk verdedigd worden wegens de principiele onverjaarbaarheid
van de echtscheidingsvordering. Wel kunnen oude feiten, behoudens
wanneer zij verband houden met recente feiten, niet meer ingeroepen
worden als een verzoening heeft plaatsgehad; hetgeen de verweerder moet
bewijzen.
Hierna wordt de jurisprudentiele evolutie weergegeven omtrent bepaalde
grove beledigingen.
a) Kwaadwillige verlating
Wanneer de vrouw haar echtgenoot heeft verlaten zonder het bewijs te
leveren van enige gegronde reden, maakt dit een grove belediging uit in
de zin van artikel23I B.W. (Rb. Brussel, II juni I965, R.W., I967-1968,
944). In casu werd het bewijs van de ongegronde verlating geleverd aan
de hand van een veroordeling van de vrouw tot inkomstendelegatie (art.
2I8 B.W.).
Als gegronde reden voor verlating kan worden ingeroepen: de mishandeling
door de andere echtgenoot. Wanneer de verweerster mishandeling aanvoert, doch dat bij gebrek aan nauwkeurige specificatie van tijd en omstandigheden niet kan worden uitgemaakt of deze voorgehouden mishandelingen wel van die aard zijn geweest dat zij noodzakelijk de verweerster ertoe brachten de echtelijke woonst te verlaten, komt de verweerster aan haar verplichting tot samenwoning te kort, hetgeen een grove
belediging van erge aard is (Rb. Gent, 23 december I967, R. W., 19681969, 798).
De verlating van zijn echtgenote en kind, sedert zes jaar, zonder gekende
woon- of verblijfplaats, is op zichzelf beledigend, welke ook 'de omstandigheden zijn die het vertrek en de duur van de afwezigheid van de man
mochten rechtvaardigen, wanneer uit de houding van eiseres niet kan
worden afgeleid dat zij het vertrek zou hebben uitgelokt en wanneer zij
gedurende meer dan zes jaar de last van het gemeenschappelijk kind
gedragen heeft (Rb. Brussel, 29 november I972, ]. T., 1973, 229).
Werd niet als kwaadwillig beschouwd: de verlating door de vrouw, een
jaar na het huwelijk, omwille van de afwezigheid van normale geslachtsgemeenschap te wijten aan een verzwegen gebrek bij de man (Brussel,
23 juni 1966, ]. T., 1966, 599).
Ook familieverlating wanneer er een strafrechtelijke veroordeling is geweest, vormt een grond tot echtscheiding (Brussel, 23 juni 1966, Pas.,
I967, II, r I4; in verband met kinderverlating: Rb. Brussel, rr februari
1966, Pas., I967, III, 7).
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b) Overspel van de man
Het overspel van de man, evenwel zonder onderboud van bijzit in de
gemeenscbappelijke woning, werd v66r de wet van 28 oktober 1974 gequalificeerd als een grove belediging in de zin van artikel 231 B. W. (Rb.
Nijvel, 5 december 1967, Rec. fur. Niv., 1968, 10). Sedert deze wet is
overspel van de man een afzonderlijke grond tot ecbtscbeiding geworden
(art. 229 B.W.).
c) Moree! overspel
Wanneer een van de beide ecbtgenoten ten aanzien van derden zulke bouding aanneemt dat zulks een verbouding suggereert, al is bet in feite niet bet
geval, dan nog is er een grove belediging ten aanzien van de andere ecbtgenoot (Brussel, 13 december 1969, Rev. dr. Jam., 1970, 48). Dit is ook bet
geval wanneer een van de ecbtgenoten langs een krant om in correspondentie treedt met een derde (Parijs, 14 april 1970, D-S 1970, S., 133),
voor zover die bandelwijze niet te verontscbuldigen is om reden van een
lange scbeiding (Brussel, 29 juni 1967, onuitg., geciteerd door Poitevin,
]. T., 1969, 345, nr. 6).

d) Verstoorde sexuele betrekkingen (zie Emsens, P., Jura Falconis, VIII,
1971-1972, 21-30).
De berbaalde weigering van geslacbtsgemeenscbap, zonder enige gegronde
reden, is een ecbtscbeidingsgrond (Rb. Brussel, 23 juni 1966, ].T., 1966, 599).
Het verzwijgen van impotentie, bestaande van v66r bet buwelijk, is eveneens voldoende om een ecbtscbeidingsvordering te staven (Rb. Brussel,
24 januari 1964, Pas., 1965, III, 2; - Rb. Tongeren, 26 juni 1964, R. W.,
1968-1969, 363;- Luik, 20 oktober 1965, R. W., 1968-1969, 361).
e) Dronkenschap
De berbaalde staat van dronkenscbap, welke niet bet gevolg is van een
ziekte, vormt een grove belediging ten aanzien van de andere ecbtgenoot
(Brussel, ro april 1973, ]. T., 1974, 139; - Rb. Brussel, 23 november 1973,
R. W., 1974-1975, 103; - Cass., 2 mei 1974, Pas., 1974, I, 909; Arr. Cass.,
1974. 962).
f) Luiheid
Luibeid van een der ecbtgenoten is een grond tot ecbtscbeiding wanneer
zij bestendig, opzettelijk en vernederend is ten aanzien van de andere
ecbtgenoot (Rb. Bergen, 14 januari 1965, ]. T., 1966, 175).

g) Het instellen door een van de ecbtgenoten van twee vorderingen tot
echtscbeiding op gronden die onwaar blijken, is een grove belediging
(Rb. Antwerpen, I maart 1971, R. W., 1970-1971, 1577). Zo is ook: het
inleiden van een vordering tot ecbtscbeiding zonder de procedure verder
te zetten, gepaard met een volgehouden weigering om bet ecbtelijk leven
te bernemen (Rb. Luik, ro maart 1965, ].Liege, 1964-1965, 238).
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h) Het feit dat de vrouw, meer dan 300 dagen na de beschikking van de
voorzitter in kart geding tot afzonderlijk verblijf, bevallen is van een kind
ten aanzien van hetwelk geen vordering tot ontkenning van vaderschap
werd ingesteld, kan niet het karakter van grove belediging aannemen
(Luik, 10 mei 1972, ]. T., 1973, 99). Een niet ontkend kind heeft de echtgenoot van de moeder tot vader (art. 312 B.W.), en het tegenbewijs kan
enkel worden geleverd door een vordering tot ontkenning van vaderschap.
Bijgevolg kan de geboorte van een niet-ontkend kind niet worden ingeroepen als een vermoeden van wangedrag van de vrouw. Eventueel kan het
wangedrag aan de hand van andere bewijsmiddelen bewezen worden.

II. Procedure
62. - Algemene beschouwingen - Krachtens artikel 18 van de wet van 10
oktober 1967, houdende het gerechtelijk wetboek, werden de artikelen
234 tot 274, 279 tot 294bis, 306, 307 en 31obis van het burgerlijk wethoek opgeheven en vervangen door de artikelen 1254 tot 1310 van· het
gerechtelijk wetboek (ingevolge K.B. 15 mei 1970, art. 2). Slechts geringe inhoudswijzigingen werden aangebracht: de hoofdbetrachting
was immers heel de procedure inzake echtscheiding over 1e hevelen naar
een wetboek waarin die rechtspleging beter thuis hoort.
63. - ]uridisch karakter van de vordering - Algemeen wordt aangenomen dat, omwille van het strikt persoonlijk karakter van de vordering
tot echtscheiding (die vertegenwoordiging uitsluit), deze procedure niet
mag worden ingezet tegen een krankzinnige echtgenoot. Evenwel voorziet
artikel 232, tweede lid, B.W. toch in de vertegenwoordiging van de krankzinnige of diep geestesgestoorde echtgenoot, wanneer de echtscheiding
gevorderd wordt wegens krankzinnigheid of diepe geestesgestoordheid
welke een feitelijke scheiding van meer dan 10 jaar tot gevolg heeft en dat
uit deze toestand de duurzame ontwrichting van het huwelijk blijkt:
vertegenwoordiging door zijn voogd bij onbekwaamverklaring (maar op
grond van art. 506 B. W. kan de gezonde echtgenoot bezwaarlijk, in hoedanigheid van voogd, zijn eigen tegenstrever vertegenwoordigen: in dergelijk geval client de aanstelling van een beheerder ad hoc gevraagd te worden),
door zijn algemeen of bijzonder bewindvoerder bij sequestratie of collocatie,
en bij gebreke daarvan door een beheerder ad hoc aangewezen door de
voorzitter van de rechtbank op verzoek van de eisende partij.
Wordt de echtscheiding gevorderd op een andere grand, dan blijkt die
vertegenwoordiging van de krankzinnige echtgenoot niet mogelijk (Rb.
Dinant, 4 maart 1964, ].L., 1963-1964, 261); doch zwakzinnigheid daarentegen vormt geen hinderpaal voor het voeren van een echtscheidingsprocedure: er bestaat immers een gedeeltelijke bekwaamheid (Brussel, 25 mei
1965, R. W., 1965-1966, 102). Voor het geval een van de partijen zich
geen rekenschap kan geven van zijn daden tengevolge van schizofrenie,

moet de rechtspleging bijgevolg geschorst worden (Rb. Brussel, 24 juni
1967, R. W., 1967-1968, 404); eveneens moet de procedure geschorst
worden tijdens de duur van de collocatie (Rb. Luik, 7 oktober 1965,
].Liege, 1965-1966, 77; - Gent, 14 februari 1974, R. W., 1974-1975,
2442). Om na te gaan of de verweerder niet in staat is zich tijdens een
echtscheidingsprocedure te verdedigen, kan door de rechtbank een psychiatrisch onderzoek bevolen worden (Rb. Hoei, 20 oktober 1971, ].Liege,
1971-1972, 140; -Rb. Brussel, 21 juni 1972, Cah.dr.fam., 1973, nr. 3, 25).
De vordering tot echtscheiding heeft, naast een persoonlijk, ook een
onverhandelbaar karakter : iedere berusting in een vonnis dat echtscheiding
toestaat is nietig omdat het een aangelegenheid is betreffende de staat
van de persoon, en bijgevolg de openbare orde raakt (Brussel, 24 juni
1965, Pas., 1965, II, 216; - Brussel, 4 november 1966, ]. T., 1967, 47).
Volgens een vonnis van de rechtbank te Nijvel is zelfs niet toegelaten
de berusting in een vonnis dat echtscheiding afwijst (Rb. Nijvel, 20 januari 1970, Rec., fur. Niv., 1971, 9). Doch gelet op het huwelijk, van
hetwelk het burgerlijk wetboek de duurzaamheid poneert, is deze beslissing zeker niet juist (R.P.D.B., Compl. I, Tw. Divorce et separation
de corps, nr. 289-290; Horsmans, G., en Van Compernolle, J., Acquiescement
et desistement en matiere de divorce et de separation de corps, ]. T., 1964,
457 e.v.). Evenwel heeft het hof van beroep te Luik, bij toepassing van
artikel 823 Ger.W., ooit aanvaard dat afstand van hager beroep, ingesteld
tegen een vonnis dat echtscheiding toestond,- wel-toegelaten- is (Luik,
5 februari 1970, Pas., 1970, II, roo). Dit zou, volgens het hof, onmogelijk
zijn geweest v66r de inwerkingtreding van het gerechtelijk wetboek.
Maar zo het hof deze afstand wel heeft aanvaard, dan is zulks, enerzijds,
omdat het hof zich gebonden achtte door de algemene bewoordingen van
het tweede lid van artikel 823 Ger.W., en, anderzijds, omdat op het ogenblik van de uitspraak artikel 2 Ger. W. nag niet van kracht was. Daaruit
moet worden afgeleid dat, nu dit artikel wel in werking is getreden, het
beginsel dat erdoor wordt bevestigd het behoud van de oude regel tot
gevolg heeft (Le Paige, A., Handboek van gerechtelijk recht, IV, Rechtsmiddelen, blz. 4, noot 8).
64. - Bevoegde rechtsmacht - Door het gerechtelijk wetboek werd geen
wijziging gebracht in de principes omtrent de territoriale bevoE'gdheid:
de bevoegde rechtbank van eerste aanleg is deze van de laatste echtelijke
verblijfplaats of die van dE' woonplaats van de verweerder (art. 628,1°
Ger.W.). De bevoegdheid ratione loci is evenwel een betrekkelijke bevoegheid, en is niet van openbare orde. Bijgevolg kan de exceptie van onbevoegdheid ratione loci niet door de eisende partij worden ingeroepen
maar wel, en aileen, door de verweerder (Brussel, 13 maart 1972, ]. T.;
'1972, 553).
Op straffe van laattijdigheid moet de onbevoegdheid ratione loci opgeworpen worden in de eerste conclusie, v66r de exceptie van nietigheid van

de dagvaarding, wanneer het debat ten principale begint (Rb. Doornik,
r6 oktober 1967, Pas., 1968, III, 137). Deze zienswijze wordt betwist:
het ,limen litis" is zeker de aanvang van de geschilprocedure eens dat
de dagvaarding tot verschijning voor de rechtbank wordt betekend. Nu
zou in een procedure tot echtscheiding de exceptie moeten opgeworpen
worden bij de verschijning in verzoening voor de voorzitter omdat die
verzoening een integraal ond~rdeel zou zijn van de procedure tot echtscheiding (conclusie van procureur-generaal W. Ganshof-Van der Mee-nch
bij Cass., 4 mei 1972, Pas., 1972, I, 8II e.v.).
65. - Verzoekschrift - Het verzoekschrift moet een omstandige opgave
van de feiten bevatten (art. 1254 Ger.W.). Alleen op grand van die feiten
mag de echtscheiding worden toegestaan.
De rechtspraak neemt aan dat nieuwe feiten, ontstaan na het indienen
van het verzoekschrift, ingeroepen kunnen worden als ze nauw verband
houden met de in het verzoekschrift vermelde feiten (Rb. Charleroi,
20 juni 1966, ]. T., I966, 565; - Brussel, 6 januari I968, ]. T., I968, 170;
Pas., 1968, II, 137). Ze worden niet weerhouden als zij op zichzelf een
nieuwe echtscheidingsgrond vormen (Brussel, 3 juni 1964, Pas., 1965,
II, 170 ). Een ver doorgedreven rechtspraak van het hof van beroep te
Brussel is van mening dat oak nieuwe feiten voor een hangende procedure
tot echtscheiding in aanmerking kunnen worden genomen, zelfs als zij
een nieuwe grand vormen (Brussel, 27 maart 1965, ]. T., I965, 366; Brussel, 23 juni 1966, Pas., 1967, II, 114; - Brussel, 6 januari I968, Pas.;
1968, II, 137; - oak Rb. Charleroi, 20 juni 1966, ]. T., 1966, 565). Deze
zienswijze vindt haar rechtvaardiging in de overweging dat ·er anders
discriminatie ontstaat tussen eiser en verweerder : de verweerder kan
immers verschillende opeenvolgende tegenvorderingen instellen en telkens
nieuwe feiten aanvoeren, terwijl de eiser zou gebonden zijn door de feiten in
het verzoekschrift vermeld (anders: Rb. Brussel, I 1 februari I966,]. T., 1966,
428: de tegenvordering stelt de gronden tot echtscheiding ,ne varietur" vast).
Nochtans keert het hof van beroep te Brussel, in een recent arrest, naar zijn
vroegere rechtspraak terug: de wet heeft aan de verplichting om de feiten,
waarop de eis steunt, te detailleren, een gebiedend karakter gegeven opdat de
voorzitter zijn verzoeningstaak het best zou kunnen uitoefenen, en aan deze
wettelijke eis wordt niet voldaan door a posteriori de· feiten te detailleren
voor de rechter ten grande (Brtissel, 6 juni I972, ]. T., 1972, 7I3, met noot
G. Hiernaux; - Cass., 4 april 1974, Arr. Cass., I974• 863; Pas., I974, I,
8I4: nieuwe feiten mogen in aanmerking worden genomen om een verband te leggen met de feiten in het verzoekschrift omschreven zonder ze te
beschouwen als zijnde op zichzelf een grand tot echtscheiding).
Het verzoekschrift moet, op straffe van nietigheid, opgesteld worden in de taal
van de streek waar de verweerder verblijft (Brussel, 24 juni 1968, ]. T., I968,
473). Inderdaad, het verzoekschrift is een inleidende akte in de zin van artikel4 van de wet van IS juni 1935 (Brussel, 27 januari I965, ]. T., Ig66, 239).

Wanneer de verweerder in het buitenland verblijft en geen gekende woonplaats heeft in Belgie, mag de vordering voor de rechtbank te Brussel in de ene
of de andere taal ingeleid worden (Rb. Brussel, 27 juni 1968, f. T., 1968, 730).
De vraag rijst of de verzoeker een feit mag kwalificeren zoals hij wil.
Sinds de afschaffing, bij de wet van 15 mei 1972 (Staatsblad, 2 juni 1972),
van artikel 298 B.W., dat een wachttijd van drie jaar oplegde ingeval van
huwelijk, na echtscheiding op grond van overspel, tussen de overspelige
ex-echtgenoot en de medeplichtige, heeft deze kwestie aan belang ingeboet: toen werd overspel vaak gekwalificeerd als grove belediging (Cass.,
4 maart 1954, Pas., 1954, I, 575;- Anders: Luik, 2 april 1968, ].L., 19671968, 289: eiser noch rechter hebben het recht om de verweerder te doen
ontsnappen aan de gevolgen welke de wet aan de echtscheiding verbindt).
Gelet op de omstandigheid dat het gerechtelijk wetboek geen wettelijke
kwalificatie eist van de aangehaalde feiten, is de eiser meester van de
kwalificatie en mag hij zelfs de kwalificatie tijdens de procedure wijzigen
(Rb. Brussel, 3 maart 1971, ]. T., 1971, 309; - anders: ten onrechte Rb.
Marche-en-Famenne, 9 december 1967, ].Liege, 1967-1968, 129).
66. - Verschijning in de verzoeningsprocedure - De niet-verschijning van
de verweerder v66r de voorzitter belet de verzoeningsprocedure niet,
indien de verweerder tenminste regelmatig werd opgeroepen: de verweerder kan zijn visie immers nog kenbaar maken bij de verschijning in
raadkamer voor het bepalen van de schorsingstermijn (Rb. ~russel,
26 november 1971, ]. T., 1972, 134; - Cass., 4 mei 1972, ]. T., 1972, 501 :
geen nietigheid van de verzoeningsprocedure).
Sinds de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming is een
belangrijke innovatie ingetreden: wanneer de beide partijen in verzoening
verschijnen maakt de voorzitter in voorkomend geval in het proces-verbaal
van verschijning melding van de overeenkomst van partijen omtrent de
voorlopige maatregelen met betrekking tot de persoon, het onderhoud en
de goederen van de in het verzoekschrift vermelde minderjarige kinderen,
en wanneer de voorzitter zulks geraden acht kan hij die overeenkomst
bekrachtigen (het huidig artikel 1258 Ger.W.).
67. - Schorsingstermijn - De raadkamer bepaalt de termijn gedurende
dewelke het recht om te dagvaarden, ter behandeling van de vordering,
geschorst zal zijn (Brussel, 29 oktober 1974, ]. T., 1975, 333: hoger beroep
niet mogelijk). De vraag rijst of schorsing van de termijn tot dagvaarden
nog enige zin heeft ingeval de echtscheiding gevorderd wordt op grond
van een feitelijke scheiding van meer dan 10 jaar. Wellicht zullen de
rechtbanken deze leemte in de wet aanvullen door deze termijn van schorsing tot het wettelijk minimum te herleiden (art. 1260, tweede lid, Ger. W.)*.
"' Zie de wet van IO februari I976 (Staatsblad, I I maart I976) tot invoeging van art. 126obis
Ger.W., waarin bepaald wordt dat art. I26o Ger.W. niet toepasselijk is ingeval de vordering
tot echtscheiding gegrond is op art. 232 B.W.

Wanneer de eiser toch tot de dagvaarding overgaat alvoreris deze schorsingstermijn verstreken is dan is de dagvaarding nietig (Rb. Brussel, 12 juni
1964, Pas., 1965, III, 81). Dit kan door de verweerder of ambtshalve door
de rechtbank worden opgeworpen (art. 710; art. 862, § I, 1° en art. 862,
§ 2, Ger.W.). Doch sinds het gerechtelijk wetboek kan deze exceptie
niet meer worden ingeroepen nadat het vonnis op tegenspraak is uitgesproken (art. 864, eerste lid, Ger.W.; Rigaux, F., Les personnes. I, nr.
2054-2056).
Na het verstrijken van de termijn heeft enkel de echtgenoot die het verzoekschrift tot echtscheiding heeft ingediend recht om te dagvaarden.
Doet hij dat niet, dan kan de andere echtgenoot geen wedereis tot echtscheiding instellen omdat er geen hoofdeis werd ingeleid (Rb. Hasselt,
22 februari 1971, R. W., I970-197I, 918).
Evenmin kan de verzoeker bij conclusie vragen het bewijs te mogen leveren
van feiten waarop zijn oorspronkelijke eis rust, zonder te hebben gedagvaard (zelfde vonnis).
68.- Proeftijd (art. 1271 en 1272 Ger.W)- Het behoort tot de soevereine
appreciatiebevoegdheid van de rechter om, al zijn de feiten - gewelddaden, mishandelingen, grove beledigingen - bewezen, aan de echtgenoten een proeftijd van een jaar op te leggen wanneer er redelijke kansen
op verzoening bestaan (Cass., 25 november 1966, Pas., 1967, I, 395; Cass., 10 november 1967, Pas., 1968, I, 341).
69. - Tegenvordering - De tegenvordering tot echtscheiding of scheiding
van tafel en bed kan in iedere stand van het geding bij eenvoudige conclusie
worden ingesteld, zonder dat er een betekening door de gerechtsdeurwaarder moet zijn (Brussel, 19 oktober 1964, Pas., 1965, II, 241;- Anders:
Rb. Antwerpen, 27 april 1964, R. W., 1964-1965, u61, hervormd door
Brussel, 19 oktober 1964, gecit.). Immers, volgens artikel 746 Ger.W.
geldt de neerlegging van de conclusies ter griffie als betekening.
Artikel 1268 Ger. W. bepaalt dat tegenvorderingen kunnen worden ingeleid zonder dat ze worden beschouwd als nieuwe vorderingen. Derhalve
kan een tegenvordering voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld
(Brussel, 10 mei 1972, f. T., 1973, 99). Bijgevolg is er dan geen eerste
aanleg en slechts een graad van jurisdictie. Niets echter belet de rechter
in hoger beroep de aldus ingestelde vordering in bepaalde gevallen, opgesomd in artikel 1068 Ger.W., naar de eerste rechter te verwijzen (Brussel,
18 juni 1965, Pas., 1966, II, 177; - Brussel, 10 mei 1972, gecit.).
Over de vraag of in geval van niet-ontvankelijkheid van de hoofdvordering
de tegenvordering nog ontvankelijk kan zijn, bestaat geen eensgezindheid.
Het hof van cassatie in het arrest van 5 december 1963 (Pas., 1964, I,
370; R.C.].B., 1967, 6o, met noot Delnoy, P.) heeft hierop in positieve
zin geantwoord (ook Brussel, 5 juni 1973, Pas., 1974, II, 2; - anders:
Brussel, 4 oktober 1971, Pas., 1972, II, 3; - Stryckmans, J.L., La recon-

vention en degre d' appel, en matiere de divorce et de la separation de corps,
]. T., I962, 5o8). Deze zienswijze volgt uit het specifieke autonoom karakter
van de tegeneis tot echtscheiding, welke niet louter een v:erdedigend karakter heeft maar eveneens strekt tot het bekomen van de echtscheiding.
Een tegenvordering tot scheiding van tafel en bed is mogelijk wanneer de
inleidende vordering strekt tot echtscheiding ; doch men zou kunnen
zeggen dat, eens de echtscheiding toegestaan, de vordering tot scheiding
van tafel en bed geen voorwerp meer heeft. Nochtans heeft de eiser op
tegenvordering er een moreel en materieel belang bij dat over zijn vordering
uitspraak wordt gedaan in verband met de toepassing van de artikelen
299, 300, 30I en 302, en 3IIbis B.W. (Rb. Brussel, 24 juni I967, Pas.,
1968, HI, 91).
Na de overschrijving van het vonnis dat de echtscheiding toestaat, kan
geen tegenvordering meer worden ingeleid. Daarom heeft het hof van
beroep te Brussel beslist dat vanaf dat ogenblik de eiser op tegenvordering
geen beroep meer mag doen op feiten die niet eerder werden aangehaald:
anders zou het een nieuwe wedereis zijn (Brussel, 5 juni I967, R. W.,
1967-1968, 452). Strenger nog is de opvatting van de rechtbank te Brussel,
volgens dewelke de verweerder niet steeds de grond van zijn vordering
mag veranderen door opeenvolgende tegenvorderingen (Rb. Brussel,
I I februari 1966, ]. T., 1966, 428): de eiser op tegenvordering mag niet
bevoordeligd worden ten aanzien van de eiser op hoofdvordering die aan
de omschrijving van de feiten~in het verzoekschrift gebonden is. Gelet
op de soepele houding van bepaalde rechtspraak ten aanzien van de eiser op
hoofdvordering, waarbij het hem toegelaten is zich te beroepen op feiten
buiten het verzoekschrift, is er geen enkele reden om de verweerder de
mogelijkheid om opeenvolgende tegenvorderingen in te stellen, te ontnemen.
Alhoewel hoofd- en tegenvordering tot echtscheiding onderscheiden eisen
zijn, kan het lot van een der eisen invloed uitoefenen op het lot van de
andere of op het lot van de eisen welke eraan verbonden zijn (Cass.,
I april 1965, R. W., I965-1966, 543; Pas., 1965, I, 825: art. 302, 2e lid B.W.
ten aanzien van de hoede over de kinderen zal geen toepassing krijgen
zolang niet definitief over elk van beide eisen gevonnist werd).

70. - Schorsing van de echtscheidingsprocedure en. heropening van de debatten - Feiten die een strafrechtelijke vervolging tot gevolg hebben,
voeren tot schorsing van de procedure tot echtscheiding totdat het vonnis
over de strafvordering in kracht van gewijsde is gega:an (art. 1255 Ger.W.),
zelfs .wanneer de feiten (,overspel") als grove beledigingen worden gekwalificeerd (Rb. Nijvel, 7 · juni I966, Rec. fur. Niv., I965-I966, 158;
Rb. Brussel, I I februari I966; Pas., 1967, III, 6; - Rb. Dinant, 5 juni
1968, ].Liege, 1968-1969, 69). Niettegestaande de omstandigheid dat
verzet wordt aangetekend tijdens de buitengewone termijn, is het vonnis
over de strafvordering in kracht van gewijsde gegaan en kan de echtschei-

dingsprocedure verder gezet worden (Rb. Brussel, 13 april 1973, Cah.
dr. Jam., 1973, nr. 2, 18; - Rb. Nijvel, 26 juni 1973, Cah. dr. Jam., 1973,
nr. 2, 21).
Wanneer ambtshalve een exceptie opgeworpen wordt, moeten de debat. ten heropend worden : dit niet doen zou een schending van de rechten van
de verdediging met zich brengen (Cass., 9 december Ii)71, R. W., 19711972, I 147; Pas., 1972, I, 352).

';1. - Voorlopige tenuitvoerlegging van vonnissen - De voorlopige tenuitvoerlegging kan door het hof worden bevolen ten aanzien van de tuss~n
vonnissen, maar niet ten aanzien van de vonnissen welke de echtscheiding
toestaan (Brussel, 30 april 1964, Pas., 1965, II, 140; - Brussel, 21 juni
1965, Pas., 1966, II, 183).
72. - Hoger Beroep - Hoger Beroep moet worden ingesteld binnen de
gewone termijn van een maand vanaf de betekening van het vonnis en dit
met de mededeling van de plaats, de dag en het uur van de verschijning,
en met de opgave van de grieven. W anneer deze vermeldingen niet werden
gedaan is de akte van beroep enkel nietig in geval van nadeel voor de verweerder (Brussel, 22 maart 1971, Pas., 1971; II, 195; - Brussel, I I juni
1971, Pas., 1971, II, 316; - Brussel, 27 oktober 1970, Pas., 1971, II,
so; - Brussel, 24 februari 1971, Pas., -1971, II, r66).

Op straffe van verval moet het hoger beroep tegen een vonnis, waarbij de
echtscheiding wordt toeg'estaan, binnen de 8 dagen na de dag waarop
het hoger beroep werd ingesteld bij deurwaardersexploot ter kennis
worden gebracht van de griffier van de rechtbank die de bestreden beslissing gewezen heeft : dit geldt voor aile vonnissen die de echtscheiding
toestaan, weze het bij omzetting van een scheiding van tafel en bed (Cass.,
30 september 1971, Pas., 1972, I, 108). Dit geldt niet voor de bijkomende
beschikkingen, zoals inzake de hoede over de kinderen en het onderhoudsgeld (Luik, 18 januari 1964, ]. T., 1964, 563; - Brussel, 17 maart 1966
]. T., 1966, 340; - Luik, 21 april 1970, ].Liege, 1969-1970, 259; - Brussel,
8 juni 1971, Pas., 1971, II, 302;- Brussel, 29 februari 1972, Pas., 1972, II,
96; - Brussel, 30 januari 1974, Pas., 1974, II, 107; - Brussel, 27 november
1974, R. W., 1974-1975, 2345).
Het nalaten van deze formaliteit brengt het verval mee van het beroep,
zonder onderzoek naar de grond van de zaak,. ongeacht of het hoger
beroep wordt ingesteld door middel van een verzoekschrift of een deurwaardersexploot (Brussel, 10 november 1970, Pas., 1971, II 65;- Brussel,
3 maart 1971, Pas., 1971, II, 179; - Brussel 22 maart 1971, Pas., 1971,
II, 195; - Luik, 20 december 1972, ].Liege, 1972-1973, 154; - Cass.,
30 september 1971, Pas., 1972, I, 107), behoudens in geval van overmacht (Cass., 21 april 1972, Pas., 1972, I, 775;- Brussel, 5 juni 1973, Pas.,
1974, II, 6).

73• - Verzet- Ook het verzet tegen het vonnis of arrest, waarbij de echtscheiding wordt toegestaan, moet, op straffe van verval, binnen de acht
dagen na de dag waarop verzet gedaan is bij deurwaardersexploot ter
kennis gebracht worden van de griffier van de rechtbank die de beslissing
heeft gewezen (art. I266 Ger.W.; Brussel, Iojanuari I970, Pas., 1970, II, 7I;.
- Rb. Doornik, IO maart I969, Pas., I969, III, 87;- Rb. Hoei, I2 april I965,
].Liege, I964-1965, 266;- Brussel, 3 maart 197I, ].T., 197I, 309).
De termijn om verzet te doen wordt bepaald in artikel 1266 Ger.W.
Verlenging wegens gerechtelijke vakantie is niet mogelijk (Rb. Doornik,
6 mei 1974, Cah. dr. Jam., I974-1975, nr. I, 28).
74· - Voorziening in cassatie - Enkel het beschikkende gedeelte van de
beslissing, welke de echtscheiding toestaat, heeft schorsende werking in
geval van voorziening in cassatie (Rb. Brussel, 26 februari I970, ]. T.,
I970, 346); niet de bijkomende beschikkingen zoals de regeling van het
hoederecht over de kinderen (Kort ged. Brussel, 5 februari I964, Pas.,
r964, III, 23). Voor het geval dat de voorziening in cassatie alleen gericht
is tegen het gedeelte van het arrest waarin de echtscheiding op tegenvordering wordt afgewezen, heeft zij geen schorsende werking ten aanzien
van de beschikking welke de echtscheiding op hoofdvordering toestaat (noot
Vlieghe-Casman, H., bij Kort ged. Brussel, 6 juni 1972, ]. T., 1972, 677).

75· - Overschrijving- Aileen de ecntgenoot die de echtscheiding verkregen
heeft kan de echtscheiding doen overschrijven (art. 1275 Ger.W.). Maar er
bestaat geen bezwaar tegen de omstandigheid dat het vonnis wordt betekend op verzoek van de schuldige echtgenoot om alzo het ogenblik
waarop het vonnis definitief wordt te bespoedigen en bijgevolg ook het
ogenblik van de overschrijving (Brussel, 29 april I964, J. T., I964, 635; Brussel, 27 februari I967, Pas., I967, II, 229; - Cass., 8 maart I968,
Pas., I968, I, 859).
Wanneer de echtgenoot de termijn van twee maanden heeft laten voorbijgaan zonder het vonnis van echtscheiding te doen overschrijven, verliest
hij het voordeel van de echtscheiding. Van dit verval kan hem ontheffing
worden toegestaan, wanneer het bewijs wordt geleverd dat hij nooit de
bedoeling heeft gehad van de vordering af te zien maar dat de niet-overschrijving te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van zijn wil
(Rb. Antwerpen, 3 mei 1966, R. W., I966-1967, I47; - Rb. Brussel,
19 maart I969, ]. T., I969, 463; - Rb. Brussel, 25 juni I970, Pas., I970,
III, 96; - Brussel, 29 maart 1966, Pas., I967, II, 57; - Brussel, 5 juni
1973, J. T., 1974, 2I3; - Brussel, 4 februari 1972, Pas., 1973, III, IS; Luik, 5 februari I974, ].Liege, 1974, 209). De overmacht - zijnde de
volstrekte onmogelijkheid om de rechtshandelingen te verrichten moet bestaan ten aanzien van de echtgenoot zelf, ingevolge gebeurtenissen
onafhankelijk van zijn wil en die hij niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen. De nalatigheid van de advokaat of van de gerechtsdeurwaarder
410

vormen geen geval van overmacht (vgl. Cass., 24 januari I974, Pas., I974,
I, 553, en conclusies van procureur-generaal W. Ganshof-Van der Meersch).
Het Openbaar Ministerie kan de akte van overschrijving doen vernietigen,
wanneer de rechtbank per vergissing de echtscheiding in plaats van de
gevraagde scheiding van tafel en bed heeft toegestaan (Rb. Neufchateau,
I2 januari I967, Pas., I968, III, 87).
76. - Bewijsrecht
a) Geschriften
Behalve de brieven afkomstig van iemand die door het beroepsgeheim
verbonden is, kunnen brieven van een derde, gericht aan een van de echt'genoten, tot bewijs van de aangevoerde echtscheidingsgrond worden
ingeroepen (Brussel, 25 april I968, Rev. dr. fam., I970, 89). Zelfs brieven
door een van de echtgenoten aan een derde geschreven mogen voorgelegd
worden, niettegenstaande het confidentieel karakter ervan (Brussel,
26 juni I972, Pas., I973. II, I I). Als enige beperking wordt gesteld, dat
de echtgenoot die van deze brieven wil gebruik maken ervan op rechtmatige wijze in het bezit is gekomen (zelfde arrest;- Brussel, 25 november
I970, Pas., I97I, II, 73). De echtgenoot die zich tegen de voorlegging van
de brieven verzet moet het bewijs leveren van het onrechtmatig bezit
(Brussel, 26 juni I972, Pas., I973, II, I I; - Rb. Brussel, 4 maart I966,
Pas., I968, III, IOI). Dit is het geval wanneer zij verkregen werden door
een misdrijf (Rb. Brussel, 8 september I967, Pas., I968, III, 44). Deze
rechtspraak vindt haar grondslag in het recht van de beide echtgenoten
om na te gaan of de huwelijksplichten worden nagdeefd, en om bij tekortkoming hiervan het bewijs te leveren (wet van 30 april 1958 houdende de
wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten).
Vaststellingen of verklaringen in een verslag opgemaakt naar aanleiding
van een sociaal en familiaal onderzoek naar het lot van de kinderen, kunnen
niet dienstig zijn tot bewijs van de echtscheidingsfeiten. De rechtbank
te Brussel had het tegenovergestelde beslist (Rb. Brussel, 13 december
1966, ]. T., I967, 143), maar dit vonnis werd in beroep hervormd (Brussel,
13 november I967, ]. T., 1968, 439; - oak Rb. Brussel, 24 juni 1967,
Pas., I968, III, 25; - Brussel, I9 juni 1967, Pas., 1968, II, 37). Daarentegen
kunnen wei elementen uit een strafdossier worden aangevoerd voor zover
artikel 1255 Ger.W. (schorsing van de echtscheidingsvordering) wordt
nageleefd (Brussel, 1 april 1965, Pas., 1966, II, I02; - Rb. Brussel, I I
februari 1966, Pas., 1967, III, 6). Wanneer de rechtbank de echtscheiding
toestaat op grand van vermoedens afgeleid uit het strafdossier, is zij niet
gehouden om, bij afwezigheid van conclusies dienaangaande, de aard van
het bewijsmiddel- waarop de beslissing steunt- nader te omschrijven
(Cass., 10 november I967, Pas., 1968, I, 341). Volgens een beslissing
van de rechtbank te Brussel is het zelfs toegelaten rekening te houden met
een ,constat d'hotel", in Frankrijk gedaan volgens de aldaar geldende
procedureregels (Rb. Brussel, 24 februari 1971, Rev. dr. fam., 1971, 46).
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b) ·Getuigenbewijs

Volgens artikel 931 Ger.W. mogen bloedverwanten in de nederdalende
lijn niet gehoord worden in zaken waarin hun bloedverwanten in opgaande
lijn tegengestelde belangen hebben. Het hof van cassatie besliste dat dit
verbod zich niet uitstrekt tot de brieven door de kinderen geschreven aan
een van de echtgenoten, waarin zij zich beklagen over feiten waarvan zij
het slachtoffer zijn geweest (Cass., 30 april 1970, Pas., 1970, I, 745, met
conclusies van adv.-gen. F. Dumon; R. W., 1970-I97I, 124). Bovendien
is, volgens het hof, die wetsbepaling beperkt tot de rechtspleging van het
getuigenverhoor in burgerlijke zaken; dit betekent dat de rechter die in
een burgerlijk geding uitspraak doet, de verklaringen, welke bloedverwanten in nederdalende lijn afiegden tijdens het strafrechtelijk vooronderzoek, als bron van inlichtingen mag in aanmerking nemen in een
geding tussen bloedverwanten in opgaande lijn (Cass., 27 september 1974,
R. W., 1974-1975, 753; Pas., 1975, I, rr5).
De vraag rijst of dit verbod om te getuigen zich ook uitstrekt tot schoonzoons en schoondochters. De rechtspraak is sedert lang gevestigd in de
richting van een restrictieve interpretatie van artikel 931 Ger.W.: schoonzoons en schoondochters mogen vrij getuigen (Brussel, 17 juni 1967,
Pas., 1968, II, 36; - Rb. Marche-en-Famenne, 8 november 1969, ].Liege,
1969-1970, 83). Nochtans keert een recente beslissing naar de vroegere
rechtspraak terug: de schoonzoons en schoondochters moeten ten aanzien
van de schoonouders deZelfde gevoelens van affectie hetoneh ak de eigen
kinderen; de echtgenoot van het kind kan bovendien sterk beinvloed
worden door het kind zodat iedere objektiviteit zoek is ; en, voor het
geval dat hij dezelfde mening niet is toegedaan, kan dit ook alleiden tot
onenigheid binnen dat gezin (Luik, 21 april 1970, ]. T., 1970, 360; Brussel, r6 december 1964, Pas., 1965, II, 289).
Waar het vroeger artikel 246 B.W. het getuigenis van dienstpersoneel
tijdens een echtscheidingsprocedure uitdrukkelijk toeliet, spreekt artikel
931 Ger.W., dat het oude artikel 246 B.W. vervangt, daarover niet.
Men zou kunnen zeggen dat het ook nu nog toegelaten is, vermits er geen
uitdrukkelijk verbod bestaat. Volgens de wet van 24 april 1970 (Staatsblad,
.20 mei r 970) heeft het dienstpersoneel de verplichting om het geheim
te bewaren over elke zaak met vertrouwelijk of persoonlijk karakter,
waarvan het tijdens de uitvoering van zijn diensten kennis mocht krijgen.
De vraag is nu of het dienstpersoneel beroep kan doen op dit beroepsgeheim om ontslagen te worden van het afieggen van de eed krachtens
artikel 929 Ger.W. (in bevestigende zin: Respentino, f. T., 1970, 539).
De getuigenissen van detectiven worden over het algemeen geweerd,
tenzij zij bevestigd worden door andere volledig onafhankelijke getuigenissen. De rechtbank moet ook uiterst voorzichtig zijn met getuigenissen van
personen die op vraag van een prive-detective gehandeld hebben: volledige
onafhankelijkheid wordt hier niet gegarandeerd en daarenboven zijn die
personen geneigd om de feiten te interpreteren in dezelfde zin als deze
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waarin hun gevraagd werd de zaak te volgen (Brussel, 25 november 1964,
Pas., 1965, II, 26r).
Inzake echtscheiding is het, uitzonderlijk, toegelaten dat de rechter in
kort geding een verhoor ad futurum beveelt uit vrees voor verlies van
eventuele bewijzen. Deze beslissing doet geen uitspraak over de grond
van de zaak (Rb. Brussel, r8 april 1968, ]. T., 1968, 366).
De rechter mag in echtscheidingszaken niet ambtshalve een getuigenverhoor bevelen (Luik, r6 december 1969, ].Liege, I969-1970, 138; Pas.,
1970, II, 69); dit omwille van het persoonlijk karakter van de vordering
tot echtscheiding (R.P.D.B., Compl. I, Tw. Divorce et separation de corps,
nr. 305).
De termijn van dertig dagen, voorzien bij artikel 921, derde lid, Ger.W.
voor het houden van een tegenverhoor (voor de notie: Cass., I I april
1969, Pas., 1969, I, 699), is niet voorgeschreven op straffe van verval
(art. 86o Ger.W.; - Rb. Luik, I4 december 1972, ]. T., 1973, 114; Rb. Verviers, 25 juni 1973, Pas., 1973, III, 85; - Cass., 29 april 1971,
Pas., 1971, I, 772). Het is de rechter ten gronde toegelaten te beslissen
dat, wanneer de tegenpartij geen tegenverhoor instelt, zij in gebreke is
gebleven om het niet-beledigend karakter van de feiten, voorgekomen
in het verhoor, te bewijzen (Cass., 13 november 1969, Pas., 1970, I, 233).
Het laattijdig houden van een tegenverhoor door de echtgenoot-verweerder
mag, zelfs al is er geen sprake van bedrieglijke manceuvers, geen nadeel
berokkenen aan het wettig belang van de eiser om zonder nieuwe termijn
uitspraak over de hoofdvordering te bekomen (Luik, 20 december 1972,
].Liege, I972-1973, r6).
c) Bekentenis
Algemeen wordt aangenomen dat de bekentenis geen toegelaten bewijsmiddel is in echtscheidingszaken, omwille van het gevaar van collusie
tussen de echtgenoten. Nochtans kan de bekentenis - een gerechtelijke
of een buitengerechtelijke - wel in aanmerking worden genomen als
een van de bewijselementen waarvan het geheel de juistheid van de feiten
aantoont (Cass., 4 december 1964, Pas., 1965, I, 341). Het aangehaald
arrest verbiedt niet dat de bekentenis als enig bewijsmiddel zou worden
aangenomen, wei dat zij zou worden ingeroepen als een absoluut bewijs
(Vieujean, E., Examen de jurisprudence, R.C.].B., I970, 585). Wanneer de
omstandigheden evenwel elke kans op collusie uitsluiten, kan op grond
van bekentenissen de echtscheiding ,de plano" worden toegestaan (Luik,
23 november 1965, ]. T., 1966, 445;- Rb. Nijvel, 7 juni 1966, Rec. fur. Niv.,
1965-1966, 158; - Rb. Brussel, 27 januari 1972, ]. T., 1972, 268).
Wordt de vordering tot echtscheiding ingesteld op grond van een feitelijke
scheiding overeenkomstig artikel 232 B.W., dan mag het bewijs dat de
echtgenoten meer dan tien jaar gescheiden leven geleverd worden door
aile rechtsmiddelen doch met uitsluiting van de bekentenis en de eed
(Ger.W. 1270 his). Deze wettelijke bepaling lijkt wel streng ten aanzien
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van de bekentenis, rekening gehouden met de omstandigheid dat de recht~
spraak in geval van echtscheiding op een andere grond de bekentenis
als bewijsmiddel wel weerhoudt wanneer de omstandigheden niet van
coHusie doen blijken. Bovendien is bij echtscheiding op grond van feitelijke
scheiding van meer dan 10 jaar het gevaar van collusie niet zo groot.
d) Andere bewijsmiddelen

Het bewijs van de feiten mag in een echtscheidingsprocedure geleverd
worden aan de hand van vermoedens die ernstig, precies en samenhangend
zijn (Brussel, 3 november 1970, Pas., 1971, II, 57). De rechtbank in echtscheidingszaken mag een fotocopie als bewijsmiddel aanhouden, voor
zover de reproduktie echt is en niet door onwettige middelen verkregen;
zij geldt dan als een vermoeden (Rb. Brussel, 8 september 1967, Pas.,
1968, III, 44; - Rb. Brussel, 4 maart 1966, Pas., 1968, III, 101; - Luik,
13 december 1972, Pas., 1973, II, 67). Ook foto's mogen als bewijsmateriaal in een echtscheidingsprocedure voorgebracht worden als zij op
rechtmatige wijze in het bezit zijn gekomen (Rb. Dendermonde, 10 november 1971, R. W., 1971-1972, 916). De authenticiteit van de foto's moet
verzekerd worden door een deurwaardersexploot (Rb. Brussel, 23 juni
1968, Rev. dr. Jam., 1971, 43).
Het bewijs van de grove beledigingen mag niet worden toegelaten aan de
hand van uit de pers gehaalde gegevens, bij gemis aan objektiviteit (Rb.
Brussel, 14 april 1972, Pas., 1972, III, 89).
Het bewijs van een verheelde impotentie mag niet geleverd worden door
een medisch onderzoek wanneer de man daarin niet toestemt. Maar het
weigeren van een geneeskundig onderzoek (Luik, 20 oktober 1965, R. W.,
1968-1969, 361; - Rb. Tongeren, 26 juni 1964, Pas., 1966, III, 134; Rb. Brussel, 24 januari 1964, Pas., 1965, III, 2 en 25 juni 1964, Pas.,
1965, III, 101) of van een niet verplicht voorhuwelijks-onderzoek (Brussel,
23 juni 1966, ]. T., 1966, 599) vormen een vermoeden tegen de echtgenoot.

77· - Tenietgaan van de gronden tot echtscheiding
a) De exceptie van verzoening
Volgens artikel 1284 Ger.W. vervalt de rechtsvordering tot echtscheiding
door de verzoening van de echtgenoten tot stand gekomen hetzij na de
feiteh, die de rechtsvordering hadden kunnen rechtvaardigen, hetzij na
het instellen van de vordering tot echtscheiding. De verzoening is een
overeenkomst waarbij de beledigde echtgenoot vergiffenis schenkt en de
schuldige echtgenoot de vergiffenis aanvaardt en tevens de wil uit niet
meer terug te vallen in de vroegere tekortkomingen (Cass., 23 april 1971,
Pas., 1971, I, 755; R. W., 1971-1972, 618; - Rb. Brussel, 10 juni 1966,
Ann. Not. Enr., 1966, 157). Het contract bestaat uit een materieel element,
zijnde het hernemen of het voortzetten van het echtelijk leven, en uit een
moreel element, nl. de vergiffenis en de intentie niet meer te hervallen in de
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vroegere tekortkomingen (Cass., 23 april 1971, gecit. en Rb. Brussel,
ro juni 1966, gecit.). Bijgevolg kan de omstandigheid, als zouden de echtgenoten nog drie jaar samengewoond hebben, geen voldoende bewijs
opleveren van de verzoening : tevens moet het moreel element bewezen
zijn (Cass., 25 september 1964, Pas:, 1965, I, 85; - Cass., 20 februari
1964, Pas., 1964, I, 658; - Rb. Brussel, 20 maart 1964, Pas., 1965, III, 21).
Een vordering tot echtscheiding kan niet meer gesteund worden op feiten
daterend van v66r de verzoening ingeval de schuldige echtgenoot achterq.f
opnieuw tekort komt aan zijn huwelijksplichten, tenzij wanneer de nieuwe
tekortkomingen ernstig zijn maar op zichzelf onvoldoende om een antbinding van het huwelijk te rechtvaardigen en dat de oude feiten gewelddaden, mishandelingen, of grove beledigingen zijn in de zin van
artikel231 B.W. (Brussel, 16 november 1966, Pas., 1967, II, 163;- Brussel,
27 juni 1972, ]. T., 1972, 732; R.P.D.B., Compl. I, Tw. Divorce et separation
de corps, nr. 281-283). Wanneer de echtscheidingsvordering gesteund wordt
op feiten van v66r de verzoening en op nieuwe feiten, kan de rechter een
onderzoek bevelen aangaande het geheel der feiten onder voorbehoud
van zijn appreciatierecht om al de vroegere feiten in aanmerking te nemen
of te verwerpen naar gelang de nieuwe feiten bewezen of niet bewezen
zijn (Brussel, 22 mei 1969, Pas., 1969, II, 204).
b) De partij Ievert niet het bewijs van haar verblijf in het aangewezen huis

(art. 1281 Ger.W.).
Het toestaan van een afzonderlijke verblijfplaats is een afwijkende regeling:
deze partij mag zonder geldige reden- reden die door haar te bewijzen isdat verblijf niet verlaten, zoniet mag de verwerende partij de vordering van
de in gebreke zijnde eisende partij niet-toelaatbaar doen verklaren (Brussel,
2 maart 1971, Pas., 1971, II, 175;- Brussel, 23 oktober 1973, Pas., 1974, II,
42 i.v.m. een vordering inzake onderhoudsgeld).

III. Voorlopige maatregelen
78. - Algemene beschouwingen - De voorzitter, rechtsprekende in kort
geding, neemt in iedere stand van het geding kennis van de voorlopige
maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud
en op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen (art. 1280
Ger.W.). Hij is de gewone rechter ter zake, maar zijn bevoegdheid is niet
exclusief: de rechtbank zelf kan ook die maatregelen treffen wanneer zij
het niet wenselijk acht de partijen naar de voorzitter in kort geding te
verwijzen (Cass., 24 september 1965, Pas., 1966, I, 112). De voorbereidende werken van de wet van 10 oktober 1967, houdende het gerechtelijk
wetboek, laten vermoeden dat er geen wijziging is ingetreden in die jurisprudentiele oplossing. Verder biedt artikel 1271 Ger.W. nog een tekstargument voor het behoud van de bevoegdheid van de rechtbank om
voorlopige maatregelen te treffen: ingeval een proeftermijn van een jaar

wordt opgelegd kan de rechtbank de echtgenoten machtigen om afzonderlijk
te gaan wonen, en kan zij, indien een van de echtgenoten geen voldoende
inkomen heeft om in zijn behoeften te voorzien, de andere echtgenoot
veroordelen om een onderhoudsgeld uit te keren (Vieujean, E., Examen
de jurisprudence, R.C.].B., I970, 65I, nr 64 infine; Rigaux, F., Les Personnes,
I, nr. 2109).
De bevoegdheid van de voorzitter is niet afhankelijk van de geldigheid van
de echtscheidingsprocedure. Bijgevolg mag hij zich niet uitspreken over
de ontvankelijkheid van de echtscheidingsvordering (Cass., I4 november
I969, ]. T., I970, I35; Pas., I970, I, 236; - Kort ged. Luik, 9 juni I972,
].Liege, I972-I973, 2I; - Kort ged., Luik, 30 november I973, ].Liege,
I974-I975, I89: de voorzitter blijft bevoegd niettegenstaande de rechtbank ratione loci niet bevoegd is om de echtscheidingsvordering te behandelen), noch over de onregelmatigheden in de verzoeningsprocedure,
welke, in voorkomend geval, geen enkele invloed kunnen uitoefenen op
de geldigheid van de neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding en bijgevolg ook niet op de geldigheid van de voorlopige
maatregelen die vanaf dat ogenblik kunnen getroffen worden (Brussel,
22 mei I970, Pas., I97I, II, 8). Deze onbevoegdheid van de voorzitter
om over de geldigheid van de echtscheidingsprocedure te oordelen
is absoluut en van openbare orde (Cass., I3 januari I972, Pas., I9'72,
I, 469).
Tot aan de dagvaarding ten gronde is de vordering in kort geding een van
de echtscheidingsvordering onderscheiden eis. Zij is zelf onderworpen
aan de taalwet, overeenkomstig artikel 4 van de wet van IS juni I935
(Kort ged., Brussel, 27 juni I968, ]. T., I968, 730).
De maatregelen van de voorzitter zijn steeds vatbaar voor hoger beroep.
Krachtens de wet van 24 juni I970 werd, overeenkomstig het gemeen recht,
de termijn van hoger beroep gebracht op een maand in plaats van 8 dagen
(art. I039, tweede lid, Ger.W.).
79· - ]uridisch karakter van de maatregelen - De door de voorzitter bevolen maatregelen zijn voorlopig. Ze blijven van kracht tot aan de overschrijving van het vonnis of arrest dat de echtscheiding toelaat (Cass.,
8 januari I968, Pas., I968, I, 58I i.v.m. een procedure tot scheiding van
tafel en bed; Kort ged. Bergen, 9 september I969, ]. T., I970, IS; - Kort
ged., Luik, 8 september I972, ]. Liege, I972-I973, 54).
Een bijzondere toestand ontstaat wanneer over de hoofdvordering een
definitieve uitspraak wordt gedaan die de echtscheiding toestaat, terwijl de
tegenvordering tot echtscheiding nog hangende is. In twee arresten van
30 april I964 (Cass., 30 april I964, Pas., 1964, I, 922) heeft het hof van
cassatie als volgt beslist: de voorzitter blijft bevoegd voor zover de gevraagde voorlopige maatregelen betrekking hebben op rechten en plichten
waaraan door de echtscheiding geen einde wordt gemaakt (zoals de hoede
over de kinderen, het bezoekrecht en onderhoudsgeld voor de kinderen),

maar zijn bevoegdheid valt weg ten aanzien van de rechten en plichten die
met de echtscheiding wegvallen (het onderhoudsgeld tussen de echtgenoten,
de provisio ad litem). De stelling, als zou de voorzitter bevoegd blijven om
voorlopige maatregelen te treffen met betrekking tot de gemeenschappelijke
kinderen, wordt sedert de wet van 8 april 1g65 op de jeugdbescherming
opnieuw in vraag gesteld. Immers het gewijzigd artikel 302, derde lid,
B.W. bepaalt dat bij de ontbinding van het huwelijk de jeugdrechter
bevoegd is om in alle gevallen anders te beslissen (Kort ged. Doornik,
27 januari 1g67, Pas., 1g68, III, go; - Rb. Brussel, 2 mei 1g6g, ]. T., 1g6g,
624; - Kort. ged. Mechelen, 21 mei 1g7o, R. W., 1g6g-1g7o, 1837; Kort ged. Luik, 6 oktober 1g67, ].Liege, 1g67-1g68, 143; -Gent, 4 januari
1g68, ]. T., 1g68, 2g2; - Jrb. Brussel, 21 april 1g6g, ]. T., 1g6g, 442; Kebers, A., Les dispositions de droit civil relatives aux mineurs, Ann. F.
Dr. Liege, 1g66, 105. - Anders: Kort ged. Luik, 28 maart 1g68, ].Liege,
1g67-1g68, 280; - Brussel, 2g juni 1g67, ].Liege, 1g67, 6og; - Brussel,
27 mei 1g68, R. W., 1g68-1g6g, 465; - Luik, 18 december 1g74, ].Liege,
1g75, 185). Evenwel moet uitzondering worden gemaakt bij hoogdringendheid (Rb. Brussel, 2 mei 1g6g, ]. T., 1g6g, 624; - Rb. Brussel, 6 mei 1g6g,
Pas., 1g7o, III, II).
De voorzitter heeft de bevoegdheid om voorlopige maatregelen te treffen
vanaf het opstellen van het proces-verbaal, waarvan sprake in artikel
1257 Ger.W. (Brussel, 27 januari 1g65, R. W., 1g64-1g65, 135g;- Brussel,
4 januari 1g68, Pas., 1g68, II, 133). De verschijning in verzoening moet
nog niet plaats gehad hebben (Kort ged. Brussel, 27 januari 1g67, ]. T.,
1g68, 68). Hij kan optreden in iedere stand van het geding, zelfs indien
de zaak hangende is voor het hof van beroep of voor het hof van cassatie,
en zelfs daarna v66r de overschrijving van de echtscheiding (Gent, 28
januari 1g68, R.W., 1g67-1g68, 131g).
De omstandigheid dat het echtscheidingsvonnis werd overgeschreven
alvorens de voorzitter - die een sociaal onderzoek had bevolen - voorlopige maatregelen met betrekking tot de hoede over de kinderen had
getroffen, wijzigt niets aan de presidentiele bevoegdheid: de bevoegdheid wordt niet bepaald op het ogenblik dat uitspraak wordt gedaan
maar wel op het ogenblik van de dagvaarding; bovendien is de
aanvraag tot voorlopige maatregelen met betrekking tot het bestuur
over de persoon en de goederen van de kinderen niet zonder voorwerp
geworden daar deze maatregelen na de echtscheiding blijven gelden
(Brussel, 25 juni 1g74, Cah.dr.fam., 1g73-1g74, nr 4, g, met advies van

O.M.).
Voor de presidentiele bevoegdheid in het raam van artikel 1280 Ger.W.,
is hoogdringendheid niet vereist (Rb. Luik, 20 juni 1g67, ].Liege, 1g671g68, 108); er moeten zich evenrnin nieuwe omstandigheden hebben
voorgedaan om een wijziging van de maatregelen toe te staan (Brussel,
10 april 1g73, ]. T., 1g74, 117; - Brussel, 8 januari 1g74, Pas., 1g74,
II, go).
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8P. - Overzicht van de verschillende voorlopige maatregelen
a) Afzonderlijk verblijf

Ten aanzien van het recht om in de echtelijke verblijfplaats te vertoeven
staan de echtgenoten op voet van gelijkheid : ook aan de man kan opgelegd
worden de echtelijke verblijfplaats te verlaten (Brussel, 4 december I967,
]. T., 1968, 62; - Kart ged. Bergen, 24 november I970, ]. T., I97I, 649).
Gebeurlijk wordt er rekening gehouden met wie eigenaar is van het goed
(Brussel, 4 december I967, gecit.), of met het beroep dat een van de echtgenoten ter plaatse uitoefent (Kart ged. Bergen, 24 november I970, gecit.),
of met het belang van de kinderen (Kart ged. Charleroi, 20 juni I964,
Ann. Not. Enr., I965, 288).
De sanctie van de niet-naleving van de presidentiele beschikking is dat
de voorlopige uitkering tot onderhoud kan worden opgeheven of herzien.
De toepassing van de sanctie is afhankelijk van de afwezigheid van geldige
redenen om zich aan de beschikking te onttrekken (Brussel, 2 maart I97I,
Pas., I97I, II, 175; art. 128I Ger.W.).
b) Onderhoudsgeld tussen de echtgenoten

De verplichting tot hulp blijft bestaan zolang de echtscheiding niet defintiefis (Cass., 8 januari I968, Pas., I968, I, 580: in verband met een scheiding
van tafel en bed). Het bedrag van het onderhoudsgeld wordt bepaald in
functie van de behoeften van de eiser, zonder dat de schuld of de onschuld
van de echtgenoten in de aldus ontstane toestand in aanmerking komt
(Cass., 5 december I969, Pas., I970, I, 3I4). Daarbij wordt ook geen rekening gehouden met de occasionele bezoldigde activiteit welke de echtgenote gedwongen wordt uit te oefenen bij gebreke van inkomsten (Luik,
22 december I97I, Pas., I972, II, 52; - Luik, 9 januari I974, ]. T., I974,
335; - anders: Kort ged. Luik, 7 mei I974, ].Liege I975, 204: omwille
van de gewijzigde gewoonten moet er rekening gehouden worden met het
arbeidspotentieel van de vrouw) noch met de hulp door ouders of grootouders verschaft (Brussel, 24 december I972, ]. T., I972, 520), maar wel
met de toestand van concubinaat (Luik, IS juni I972, Cah.dr.fam., I973,
nr. I, 23) tenminste in:dien daaruit de materiele bijstand blijkt (Kart
ged. Luik, I9 januari I973, ].Liege, I972-I973, 263; - Luik, 19 februari
1974, ].Liege, 1973-1974, 209).
Om het vermogen van de schuldenaar te bepalen mag de bereidwillige
hulp hem door zijn ouders verschaft wei in aanmerking worden genomen,
zonder dat deze overweging mag aangezien worden als een onrechtstreekse
veroordeling van de schoonouders om aan hun schoondochter onderhoudsgeld uit te keren (Luik, 22 december 1971, gecit.).
De voorzitter in kort geding mag enkel onderhoudsgeld toekennen voor
de normale duur van de echtscheidingsprocedure (Kort ged. Bergen,
9 september 1969, ]. T., 1970, 15). Niets belet hem een onderhoudsgeld
toe te staan vanaf een datum van v66r de dagvaarding in kort geding

wanneer de man zonder wettige reden opgehouden heeft onderhoudsgeld
te betalen twee maanden v66r de dagvaarding, onderhoudsgeld dat hij
t.a. reeds gedurende twee jaar betaalde ter uitvoering van een overeenkomst (Brussel, I7 maart I967, Pas., I967, II, 245).
De echtgenoot die bedrieglijke kunstgrepen uithaalt om het normaal verloop van de echtscheidingsprocedure te vertragen, verliest zijn recht op
onderhoudsgeld (Kort ged. Bergen, 20 januari I966, ]. T., I966, 429).
Dergelijke praktijken kunnen worden voorkomen wanneer de voorzitter
bepaalt dat de uitwerking van zijn beslissing wordt opgeschort indien de
dagvaarding ten grande niet binnen een bepaalde termijn betekend wordt
(Brussel, 21 maart I967, Pas., 1967, II, 250; - Brussel, 2 maart I97I,
Pas., I97I, II, I75). Zo ook achtte de vrederechter van Etterbeek zich
bevoegd, niettegenstaande een vordering tot scheiding van tafel en bed
werd ingeleid, om van een geschil inzake onderhoudsgeld kennis te
nemen: terecht was hij de mening toegedaan dat de beschikking van
de voorzitter in kort geding terzake geen uitwerking meer kon hebben,
omdat de eiser van zijn vordering tot scheiding van tafel en bed stilzwijgend
afstand had gedaan door niet te hebben gedagvaard alhoewel de schorsingstermijn reeds 8 jaar verstreken was (Vred. Etterbeek, 13 september I973,
Cah.dr.fam., 1974-1975, nr. r, 32). Wanneer de vordering tot echtscheiding
bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis wordt verworpen, mag de
betaling van het bij voorlopige maatregel toegekend onderhoudsgeld
worden stopgezet; daar dit onderhoudsgeld bestemd was om in de onmiddellijke behoeften te voorzien, kan de vrouw, in casu gehuwd met gemeenschap van goederen, zelfs de achterstallige bijdragen niet meer vorderen
(Brussel, 3 maart 1964, Pas., 1965, II, 95;- Rb. Brussel, 26 februari 1970,
]. T., 1970, 346; - R.P.D.B., Compl. I, Tw. Divorce et separation de corps,
nr. 203; - .zie ook Cass., 7 november I946, R. W., I947-1948, 795).
Krachtens artikel 1280, vijfde lid, Ger.W. kan de voorzitter van de bevoegdheden gebruik maken welke bij artikel218 B.W. aan de vrederechter
zijn toegekend: de inkomstendelegatie (Brussel, 12 juni 1970, Pas., 1971,
II, I7; - Kort ged. Brussel, I I maart 1966, ]. T., 1966, 356; - Kort ged.
Brussel, 27 januari I969, ]. T., I969, 300; - Kort ged. Brugge, 22 januari
I969, R. W., I968-1969, 1472; - Brussel, 24 november I972, ]. T., I972,
520). Bij de toekenning van het bedrag van de inkomstendelegatie wordt
rekening gehouden met de evolutie van de financiele situaties van de
partijen sedert het ogenblik van de inleiding van de procedure tot aanspraak (Brussel, 12 juni 1970, Pas., 197I, II, I7). Met het oog daarop
kan de voorzitter op grond van artikel 2I8, derde lid, B.W. de bank bebevelen om de rekeninguittreksels van de partijen voor te leggen (Luik,
I3 november I970, ].Liege, I970-I97I, 10).
Vanaf de indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding is de vrederechter onbevoegd om nog inkomstendelegatie (art. 2I9, § 6, B.W.) ofonderhoudsgeld (art. 59I, 7°, Ger.W.) toe te staan. De inkomstendelegatie
door de vrederechter v66r de vordering tot echtscheiding verleend, heeft
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evenwel nog uitwerking tot ze wordt gewijzigd door een maatregel van
de voorzitter in kort geding (art. 219, § 6, B.W.). Dit mag niet gei:nterpreteerd worden als zou de vrederechter nog bevoegd zijn om tijdens de
echtscheidingsprocedure zijn beschikking te wijzigen zolang door de voorzitter in kort geding geen voorlppige maatregeien werden getroffen: artikel
1280 Ger.W. is daaromtrent duidelijk (zie ten onrechte Vred. Assenede,
I I september 1969, R. W., 1969-1970, s86).
De voorzitter, in kort geding, is wei gebonden door het ,gezag van gewijsde" van de beslissing van de vrederechter die een inkomstendelegatie
heeft toegestaan, en het is enkei wanneer er een wijziging is ingetreden
in de pecuniaire toestand van de partijen dat de voorafgaande beslissing
van de vrederechter mag gewijzigd worden (Rb. Luik, 20 september 1973,
].Liege, 1973-1974, 29; art. 219, § 4 B.W.).
Om reden dat voorlopige maatregelen steeds kunnen gewijzigd worden
heeft het hof van beroep te Brussei, in zijn arrest d.d. 27 oktober 1970,
geweigerd het onderhoudsgeld, toegestaan tijdens de echtscheidingsprocedure, aan de index te koppeien (Brussei, 27 oktober 1970, Pas.,
1971, II, so). Nochtans is hetzeifde hof in een recent arrest op deze zienswijze teruggekomen, en heeft het, om praktische redenen, de indexatie
toch toegestaan (Brussel, 26 juni 1971, onuitg.; - ook Kort ged. Luik, 17
mei 1974, ].Liege, 1975, 261).
De ingevoige beveischrift uitgekeerde onderhoudsgeiden worden bij de
veteffening van de gerneenschap-niet aarrgerekend--als- voorschot op de
goederen van de echtgenoot-schuideiser: zoiang het huweiijk niet ontbonden is blijft de piicht tot huip (art. 212 B.W.) bestaan; rechtstreeks
verbonden aan het persoonlijk statuut van de echtgenoten ontsnappen
deze betalingen aan het retroactief effect van de echtscheiding tussen de
echtgenoten ten aanzien van het huwelijksvermogensrecht (Renauid, J.,
R.C.].B., 1969, 74). Wei wordt aangenomen dat, in geval van gemeenschap, het onderhoudsgeid wordt aangerekend op de inkomsten van de
eigen goederen van de echtgenoot-schuideiser en van zijn aandeei in de
gemeenschap, maar nooit op het kapitaai (Gent, 24 december 1964, Pas,
1966, II, 35; - Rb. Luik, 26 februari 1964, ].Liege, 1964-I965, 123; ]. T.,
1964, 389;- Rb. Nijvel, IS februari 1966, Rev. fur. Niv., 1965-1966, 167;Rb. Brussel, 16 april 1973, R.Not.B., 1973, 523). Het overige is een persooniijke schuid van de echtgenoot-schuldenaar, in de regei de man.
Ten aanzien van het fiscaal regime van de, bij voorlopige maatregel, aan
een van de echtgenoten toegekende onderhoudsgeiden, bestaat geen enkei
probieem : het onderhoudsgeid ais zodanig uitgekeerd is aftrekbaar in
hoofde van de schuidenaar en belastbaar in hoofde van de schuideiser.
Daar bij voorlopige maatregel de samenwoningsplicht kan worden opgeheven, is aan de voorwaarden · van de artikeien 67, 3° en 71, § I, 3°,
W.I.B. voldaan (Rozie, M., Het fiscaal regime van de uitkeringen tot onderhoud, R. W., 1973-1974, 1422). Evenwel blijft de regeling op het stuk van
de samenvoeging van de inkomsten van de beide echtgenoten van toepas420

sing (Luik, 2 maart 1973, Rev. Fisc., 1973, 259, bevestigd door Cass.,
21 februari 1974, ].P.Dr.Fisc., 1974, 67; Pas., 1974, I, 648).
Bij niet-betaling van het onderhoudsgeld tijdens de echtscheidingsprocedure
krijgt artikel 391 Sw. betreffende familieverlating toepassing (Cass.,
8 januari 1968, Pas., 1968, I, 58o). Het misdrijfvan familieverlating vereist
geen bijzonder opzet, doch alleen dat het feit vrijwillig werd gepleegd
(Brussel, 2 maart 1971, Pas., 1971, II, 175).
c) Provisio ad litem
Deze bijdrage steunt op de verplichting tot hulp, zodat ze oak kan gevraagd worden wanneer de echtgenoten gescheiden zijn van goederen
(Cass., 30 april 1964, Pas., 1964, I, 928). Zo kan de echtgenoot, die behoeftig is, gemachtigd worden om een bepaald bedrag van de geblokkeerde
fondsen van een gemeenschappelijke rekening vooraf te nemen; met dien
verstande dat bij de vereffening-verdeling deze voorafneming wordt aangerekend op het deel dat aan die echtgenoot toekomt die van de provisio
ad litem genoten heeft, en op voorwaarde dat de procedurekosten ten
laste zijn van die echtgenoot (hetzelfde arrest ; - in dezelfde zin Rb. Aarlen,
23 november 1971, ].Liege, 1971-1972, 220).
Wanneer de echtgenoot dank zij de provisio ad litem de procedurekosten
kan dekken, kan hij geen beroep doen op de gerechtelijke bijstand (Cass.,
26 maart 1971, Pas., 1971, I, 689).
Het recht op een provisio ad litem eindigt met de overschrijving van de
echtscheiding (Kart ged. Luik, 6 oktober 1967, ].Liege, 1967-1968, 143).
d) Voorlopige maatregelen omtrent de kinderen
In afwachting van een overeenkomst tussen de echtgenoten behoorlijk
bekrachtigd door de voorzitter (art. 1258 Ger.W.), of van een beschikking
van de voorzitter rechtsprekend in kart geding overeenkomstig artikel
1279 Ger.W., blijft het voorlopig bestuur over de persoon en de goederen
van de kinderen bij de ouder die tijdens de feitelijke scheiding de materiele
hoede over hen uitoefende, zoals bepaald in de artikelen 373 en 389 B. W. gewijzigd bij de wet van 1 juli 1974 betreffende deouderlijke macht, (Anders ten
onrechte: Brussel, 30decemberi974,R.W., 1975-1976, 1941; Pas., 1975,Il,95)·
De overeenstemrning tussen de echtgenoten omtrent de voorlopige maatregelen met betrekking tot de persoon en de goederen van de gemeenschappelijke kinderen, behoorlijk bekrachtigd door de voorzitter, maakt
een uitvoerbare titel uit : een dagvaarding in kart geding met betrekking
tot dezelfde punten is bijgevolg niet ontvankelijk (Kart ged. Brugge,
22 maart 1969, R. W., 1968-1969, 1972).
Enkel op vraag van de partijen of van de procureur des Konings kan de
voorzitter, rechtsprekend in kart geding, beslissingen nemen in het belang
van de kinderen (Kart ged. Brussel, 29 juni 1967, ]. T., 1968, 96). De
grootouders kunnen deze maatregelen niet aanvragen (Kart ged. Luik,
5 mei 1970, ].Liege, 1970-1971, 68).
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De voorlopige maatregelen met betrekking tot het bestuur over de kinderen hebben sedert de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming aan
belang gewonnen : na de echtscheiding blijven deze maatregelen bestaan
tot aan een andere beslissing van de jeugdrechtbank (art. 302, eerste en
derde lid, B.W.; - Brussel, 29 juni 1970, Pas., 1971, II, 31; - Brussel,
15 december 1970, Pas., 1971, II, 8r). Zo is de rechter ten principale
onbevoegd om over het bezoekrecht, hetwelk een onderdeel is van ·het
recht van bestuur, uitspraak te doen (Luik, 8 december 1971, ]. T., 1972,
134; - Brussel, 26 januari 1971 en 9 maart 1971, Pas., 1971, II, 126).
Ook de maatregelen · met betrekking tot het onderhoud van de kinderen
behouden na de echtscheiding hun gelding tot aan een andere beslissing
van de bevoegde rechtbank (Cass., 28 juni 1971, Pas., 1971, I, 1064; Brussel, 2 april 1974, Pas., 1975, II, 3). Alhoewel artikel 302 B.W. enkel
spreekt over het bestuur over de persoon en de goederen van de kinderen,
blijkt uit de voorbereidende werkzaamheden dat dit de bedoeling van
de wetgever is.
De procureur des Konings kan, door bemiddeling van een afgevaardigde
bij de jeugdbescherming, alle dienstige inlichtingen betreffende de zedelijke
en de stoffelijke toestand van de kinderen inwinnen (art. 1280 Ger.W.):
dit brengt de voorzitter in kennis van het hoogste belang van het kind.
Het komt echter niet gepast voor dat de voorzitter een deskundige zou
belasten met de opdracht te zeggen aan welke stoornissen de moeder even~
tueellijdt en of het voorlopig bestuur over het kind haar mag toevertrouwd
worden, want zulke maatregel is strijdig met artikel 7 Grondwet betreffende
de persoonlijke vrijheid: de gedingvoerende partijen kunnen niet gedwongen worden zich aan een neuro-psychiatrisch onderzoek te onderwerpen (Brussel, I I september 1973, R. W., 1973-1974, 1824; Pas., 1974,
II, 27).
Bij het vaststellen van het hoogste belang van het kind kan de voorzitter
het kind aan een van de ouders toewijzen (Brussel, 27 mei 1968, ]. T.,
1969, 86; - Kort ged. Luik, 5 mei 1970, ].Liege, 1970-1971, 68) of aan een
derde (Kort ged. Brussel, 29 juni 1967, ]. T., 1968, 96). De voorzitter
hoeft geen rekening te houden met feiten door de partijen tijdens de echtscheidingsprocedure aangehaald (Brussel, 12 september 1972, ]. T., 1973,
97), ook niet met een bevelschrift van de voorzitter op grond van artikel
221 B.W. (Kort ged. Luik, 30 april 1974, ].Liege, 1975, 228). Voor het
geval dat het verzoek tot toekenning van de hoede aan een echtgenoot,
bij uitsluiting van de andere, verworpen wordt, heeft die beslissing niet
vanzelfsprekend tot gevolg dat de hoede aileen aan de andere echtgenoot
toekomt (Cass., 29 april 1971, R. W., 1971-1972, 1685; Pas., 1971, I, 772).
De echtgenoot aan wie het hoederecht voorlopig wordt toegewezen heeft
een voorkeursrecht met betrekking tot de schoolkeuze; in geval van misbruik van dat recht komt het de andere echtgenoot toe een beroep te doen
op gerechtelijke controle (Brussel, 29 juni 1967, ]. T., 1967, 609;- Brussel,
31 oktober 1972, Pas., 1973, II, 44).
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Telkens wanneer de voorzitter voorlopige maatregelen treft met betrekking
tot de persoon, het levensonderhoud en de goederen van de gemeenschappelijke kinderen, moet het openbaar ministerie aanwezig zijn :
uit artikel 8 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
volgt dat de magistraten van het parket, door de procureur des Konings
aangeduid om het ambt van openbaar rninisterie bij de jeugdrechtbank
uit te oefenen, eveneens wegens hun specialisatie dit ambt waarnemen
bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg rechtsprekend in kort
geding, telkens wanneer deze te beslissen heeft over de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en
op de goederen van. de niet-ontvoogde minderjarige kinderen van ouders
die in een procedure van echtscheiding of scheiding van tafel en bed in
rechte staan (Cass., 13 december 1968, D.M.]., I, r 12; Pas., 1969, I, 345
R.C.].B., 1969, 340 met noot Delnoy-Margreve, Cl.; - Cass., 7 april 1972,
R. W., 1972-1973. 655: ook van toepassing in hoger beroep). Zo wordt
een einde gesteld aan de jurisprudentiele tendens om de verplichte aanwezigheid van het openbaar ministerie te verwerpen.
Nadat het openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven mogen de partijen
niet meer concluderen en pleiten, en bestaat derhalve geen aanleiding
tot heropening van de debatten (Rb. Brugge, 2 april 1969, R. W., 19681969, 1564). Anders beslissen zou strijdig zijn met de rechtspleging van
het kort geding.
Wanneer de jeugdrechtbank, v66r de echtscheidingsprocedure, uitspraak
heeft gedaan over de ontzetting uit de ouderlijke macht en naar aanleiding
daarvan voorlopige maatregelen heeft bevolen, is de voorzitter in kort
geding niet bevoegd om een regeling inzake bezoekrecht te treffen (Rb.
Luik, 29 september 1971, ].Liege, 1971-I972, r63). Daarentegen is hij
wel bevoegd om het hoederecht te regelen wanneer de jeugdrechtbank
een plaatsingsmaatregel heeft getroffen krachtens de artikelen 36-2 en
37-3 van de wet van 8 april 1965 (maatregel ten aanzien van de minderjarige): dergelijke maatregel heeft niet tot gevolg dat het hoederecht aan
de ouders onttrokken wordt maar regelt enkel de uitoefening ervan (Luik,
27 november 1974,J.Liege, 1975, II3; ]. T., 1975, 175).
De verplichting om in het levensonderhoud van de kinderen te voorzien
(art. 203 B.W.) houdt niet noodzakelijk op met de meerderjarigheid van
het kind, maar wel wanneer het kind dan bekwaam is om zijn eigen leven
te leiden. Bijgevolg mag de moeder, in het raam van de voorlopige maatregelen, om de bijdrage verzoeken van haar man (Brussel, 30 maart 1971
Pas., 1971, II, 209).
Hoewel er voor de man geen rechtstreekse alimentatieplicht bestaat
tegenover het kind dat zijn vrouw uit haar eerste huwelijk heeft gewonnen,
client voor de bepaling van de haar bij voorlopige maatregel tijdens de
echtscheidingsprocedure toekomende uitkering tot onderhoud ook rekening
te worden gehouden met de kinderlast die zij te dragen heeft (Rb. Brugge,
28 augustus, 1974, R. W., 1974-1975, 1591).
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Tot v66r het cassatie-arrest van 17 februari I970 (Pas., I970, I, 54) werd
door de rechtspraak aanvaard dat de echtgenoot, die ingevolge een voorlopige maatregel tijdens de echtscheidingsprocedure onderhoudsgeld
moest betalen voor het kind, toepassing kon maken van artikel 6I, § I;
3° W.I.B. In de optiek van het hogervermeld cassatie-arrest (arrest Pichault) zijn de sommen, welke door de feitelijk gescheiden vader en moeder
gestort werden voor het onderhoud van hun kinderen, geen uitkeringen
tot onderhoud in de zin van de artikelen 6I, § I, 3° en 7I, § I, 3° W.I.B.:
de verplichting aan de ouders opgelegd in het raam van artikel 203 B. W
is geen onderhoudsverplichting. Alhoewel dit arrest gewezen werd in een
geval van feitelijke scheiding heeft het een algemene draagwijdte: de aard
van deze verplichting verandert niet naar gelang van de situatie waarin de
ouders zich bevinden, of zij nu samenwonen, in een echtscheidingsprocedure verwikkeld zijn, of reeds uit de echt gescheiden zijn (Troisfontaines,
P., Le regime fiscal des rentes alimentaires versees en cas de divorce et separation de corps et de fait, ]. T., I973, 577).
e) Maatregelen tot bewaring van de rechten van ieder van de echtgenoten en
inzonderheid van de vrouw

De zelfs gedeeltelijk met gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot,
eiser of verweerder in het geding, mag in iedere stand van het geding,
tot bewaring van zijn rechten, vorderen dat de roerende goederen van de
gemeenschap zouden verzegeld worden (art. 1282-Ger.W.). De verzegeling mag ook in de woning van eeh derde geschieden zonder dat het verzoek tot verzegeling de voorwerpen van de gemeenschap moet aanduiden;
evenwel moeten er sterke vermoedens bestaan dat de goederen van de
gemeenschap zich daar bevinden, zoals bij de concubine van de man
(Kort ged. Bergen 8 juni I973, Cah.dr.fam., I973-I974• nr. 4, 25 met
noot R. Claes).
Zonder een voorafgaande verzegeling te behoeven kan ieder van de echtgenoten ter bescherming van zijn rechten toch een boedelbeschrijving
laten opmaken. Het opmaken van de inventaris behoort tot de bevoegdheid van de noraris alleen, die, zo hieromtrent geen overeenkomst bestaat, overeenkomstig artikel II78 Ger.W. benoemd wordt
door de vrederechter (Rb. Brugge, 22 januari I969, R. W., 1968-I969,
I472).
De voorzitter, rechtsprekend in kort geding, kan alle verbodsmaatregelen
bevelen die de voorzitter krachtens artikel 22I B.W. e.v. opleggen kan.
De wet van I I december 1973 (Staatsblad, 25 januari I974) heeft artikel
1280 Ger.W. (met betrekking tot de voorlopige maatregelen tijdens de
echtscheidingsprocedure) aangevuld: artikel 22I, derde, vierde en vijfde
lid, B.W. en artikel 223 B.W. werden toepasselijk gemaakt (wanneer
de beschikking verbod inhoudt om onroerende goederen te vervreemden
of met hypotheek te bezwaren, moet dat bevelschrift overgeschreven
worden in de registers van de hypotheekbewaarder) ..
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De vrouw gehuwd met gemeenschap van goederen kan niet aileen de
zegellegging vorderen (art. 270 B.W.; het huidig artikel I282 Ger.W.),
maar ook alle andere bewarende maatregelen zoals elke schuldeiser dit
kan doen krachtens artikel I I8o B.W. Zij kan o.a. verzet doen tegen de
uitbetaling van alle sommen door derden aan haar man verschuldigd,
zonder dat deze maatregel een beslag onder derden is naar de vorm of naar
de inhoud (Rb. Brussel, 30 juni I967, Pas., I968, III, 42;- zie R.P.D.B.,
Compl. I, Tw. Divorce et separation de corps, nr. 24I).

IV. Gevolgen van de echtscheiding
81. - Gevolgen ten aanzien van de kinderen

a) Hoederecht
De regeling van artikel 302 B.W. werd sterk gewijzigd bij de wet van 8
april I965 betreffende de jeugdbescherrning: na de ontbinding van het
huwelijk (art. 302, eerste lid, B.W.) blijft het bestuur over de persoon
en over de goederen van de kinderen bij de ouder aan wie het voorlopig
werd toevertrouwd, hetzij bij overeenkomst tussen partijen behoorlijk
bekrachtigd zoals in artikel IZS8 Ger.W. is bepaald, hetzij bij een beschikking van de voorzitter, rechtsprekend in kort geding, overeenkomstig
artikel I28o Ger.W. Die regeling geldt ook al werd de echtscheiding in
het nadeel van die ouder of tegen heiden toegestaan (Rb. Brussel, I3 mei
I967, Pas., I967, III, I02;- Rb. Bergen, II september I969, ]. T., I969,
s86; - Cass., 28 juni I97I, Pas., I97I, I, 1064). Wanneer de voorzitter,
rechtsprekend in kort geding, tijdens de echtscheidingsprocedure het
bestuur over de persoon en de goederen van de kinderen aan een ander
persoon dan de ouders heeft toegewezen, blijft na de echtscheiding,
krachtens artikel 302, eerste lid B.W., het bestuur bij deze persoon (Rb.
Nijvel, 28 mei I968, Rec. fur. Niv., I968, 156). Noch de rechtbank noch
het hof van beroep bezitten volgens heel wat vonnissen en arresten enige
bevoegdheid om, wanneer zij over de echtscheiding uitspraak doen, de
vroegere contractuele regeling of het presidentieel bevelschrift te wijzigen ;
zij kunnen hoogstens vaststellen aan wie, krachtens de wet, de kinderen
worden toevertrouwd (Rb. Nijvel, 4 oktober I966, ]. T., I966, 687; Rb. Brussel, I4 januari I967, ]. T., I967, 26I (impliciet); - Rb. Doornik,
zo februari I967, ]. T., I967, 370; - Rb. Brussel, I februari I967, ]. T.,
I967, 33I; - Luik, I3 januari 197I, ]. T., I97I, 2I9; - Luik, 8 december
I97I, ]. T., I972, I34; - Rb. Brussel, 29 december I966, Pas., I967, III,
64;- Cass., 29 april 197I, R.W., I97I-I972, 1685, Pas., I97I, I, 772;Brussel, 22 mei 1973, ]. T., I974• 215). Voor een rechtbank - of hofdie haar jurisdictie nog niet heeft uitgeput, moet het nochtans mogelijk
zijn - al was het maar om practische redenen - de bestaande regeling
te wijzigen wanneer daartoe aanleiding bestaat. Waarom, in voorkomend
geval, de partijen verwijzen naar de jeugdrechtbank (art. 302 B.W.)?
Het hof van beroep te Brussel, in zijn arrest d.d. IO april I973, schijnt
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deze mogelijkheid wei open te Iaten voor wat betreft het onderhoudsgeld
voor het kind, maar eigenaardig genoeg niet voor wat betreft het hoederecht (Brussel, IO april I973, D.M.]., IV, 108; - in dezelfde zin: Rb.
Brussel, 14 januari I967, ]. T., I967, 26I; - Rb. Bergen, I I september
1969,]. T., 1969, 586; -in deze twee laatste vonnissen zijn de beide rechtbanken ten onrechte van oordeel dat art. 302, eerste lid, B.W. geen betrekking heeft op het onderhoudsgeld, en vandaar achten zij zich ten gronde
bevoegd om hierover uitspraak te doen) ..
Voor het geval dat er geen bekrachtigde overeenkomst bestaat en dat er
geen voorlopige maatregelen door de voorzitter ·getroffen werden, komt
het bestuur toe aan de echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft
(art. 302, tweede lid, B.W.; - Cass~, 29 april I971; gecit.). Bijgevolg is
het verzoek van de echtgenoot, die de echtscheiding verkregen heeft, tot
toekenning van het recht van bestuur zonder enig actueel belang en bijgevolg niet ontvankelijk (Jrb. Antwerpen, 22 oktober 1968, D.M.]., I, 106).
De wetgever heeft echter het geval niet geregeld waarin er geen bekrachtigd
akkoord of bevelschrift bestaat en de echtscheiding ten laste van de beide
echtgenoten wordt toegestaan. De rechtbank te Nijvel besliste, dat de
rechtbank dan ten gronde moet vaststeilen dat het bestuur over het kind
door de beide ouders zal worden uitgeoefend totdat de jeugdrechtbank
hierover uitspraak heeft gedaan (Rb. Nijvel, 5 december I967, Rec. ]ur.
Niv., 1968, 10). Inderdaad, na echtscheiding kan de jeugdrechtbank
,in aile gevailen" optreden, terwijl geen enkele wettelijke bepaling aan een
andere afdeling van de rechtbank van eerste aanleg bevoegdheid toekent
om van het geschil kennis te nemen (Jrb. Brussel, 2 oktober I969, D.M.].,
I, I40; - Jrb. Brussel, I6 maart 1972, D,MI, I, 235; - Jrb. Brussel,
2 oktober I972, D.M.]., I, 244; - Rb. Marche, I I januari 1973, ].Liege,
1972-I973, 2I2). Wei kan, in afwachting van een beslissing van de jeugdrechtbank, hier bij analogie het gewijzigd artikel 373 B.W. toegepast
worden.
Zodra het huwelijk door echtscheiding ontbonden is, heeft de jeugdrechtbank de bevoegdheid om in aile gevailen anders te beslissen (art. 302,
derde lid, B.W.; - Rb. Brussel, 2 mei I969, ]. T., 1969, 624; - Gent,
4 januari I968, ]. T., I968, 292; - Jrb. Brussel, 8 november I967, ]. T.,
1968, I90; - Rb. Doornik, 20 februari 1967, ]. T., I967, 370; - Brussel,
22 mei I973, ]. T., 1974, 215). Ten onrechte heeft de jeugdrechtbank
te Namen zich onbevoegd verklaard om een regeling inzake het hoederecht
te treffen, inroepend dat hieromtrent nooit te voren iets geregeld werd ;
volgens deze beslissing zou de bevoegdheid van de jeugdrechtbank zich
beperken tot het wijzigen van een bevelschrift, van een bekrachtigd akkoord, van een vonnis of arrest (Jrb. Namen, I2 december I967, D.M.].,
I, 69). Verkeerdelijk werden de woorden ,anders te beslissen" in die zin
geinterpreteerd, dat de jeugdrechtbank enkel bevoegd zou zijn om een door
een andere rechtsinstantie getroffen maatregel te wijzigen : de woorden
,anders te beslissen" slaan wei op het ,id quod plerumque fit" doch sluiten

het andere geval niet uit (Janssens, R., De rechtsbedeling bij gezinsmoeilijkheden, in: Recht in Beweging, nr. 65).
De jeugdrechtbank heeft van ambtswege geen beslissingsrecht: de maatregelen moeten gevorderd worden hetzij door de echtgenoten of door een
van hen, hetzij door de procureur des Konings. In tegenstelling met het v66r
de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming geldende recht,
kan het verzoek ook uitgaan van de echtgenoot tegen wie de echtscheiding
werd toegestaan. Deze innovatie komt gelukkig voor daar het hoederecht
een kwestie is van ouderlijke rechten en de schuldige echtgenoot niet per
se voor een slechte ouder moet worden gehouden (Brussel, 18 juni 1973,
Cah. dr. Jam., 1973, 16). Toch is de opsomming van de personen die de
maatregelen kunnen vragen, limitatief: de grootouders bv. zijn onbevoegd
om dienaangaande een verzoek te richten (Kort ged. Luik, 5 mei 1970,
].Liege, I970-1971, 67; - Jrb. Brussel, 21 april 1969, ]. T., 1969, 442).
Bij het toekennen van het hoederecht aan een van de beide ouders of aan
een derde moet enkel ,het belang van het kind" in aanmerking worden
genomen (Jrb. Brussel, 8 november 1967, ].T., 1968, 190;- Jrb. Brussel,
21 april 1969, ]. T., 1969, 442; - Jrb. Brussel, 25 oktober 1973, D.M.]., I,
295; - Jrb. Brussel, 27 november 1972, D.M.]., I, 250; - Vincent, M.,
L'interet de !'enfant dans !'attribution de sa garde, ].T., 1968, 733-735).
De vraag rijst wat het begrip hoederecht als attribuut van de ouderlijke
macht juist dekt. Klassiek wordt in de rechtsleer en rechtspraak het onderscheid gemaakt tussen het hoederecht of de ouderlijke macht stricto sensu
en de ouderlijke macht lata sensu. Dit laatste begrip omvat een aantal
bevoegdheden van de ouders, die op toestemmingsrechten (tot huwelijk,
huwelijkscontract, adoptie, ontvoogding) neerkomen. Het hoederecht
op zijn beurt wordt onderverdeeld in het recht van bewaking (of bewaring), ook materiele hoede genoemd, en het recht van opvoeding waarvoor weleens ten onrechte de term juridische hoede wordt gebruikt (immers
de materiele hoede is ook juridisch, zie art. 373, tweede lid en art. 389,
tweede lid, B.W.). Het komt weinig zinvol voor een onderscheid te maken
tussen het recht van bewaking enerzijds en dat van opvoeding anderzijds,
gelet op de omstandigheid dat de andere ouder, die het kind niet bij zich
heeft, toch een recht van toezicht heeft op de wijze waarop het kind wordt
onderhouden, onderwezen en opgevoed (Jrb. Luik, 21 oktober 1968,
Pas., 1969, III, 57;- Rb. Brussel, 26 maart 1965, ]. T., 1965, 388;- Brussel,
29 juni 1967, J.T., 1967, 609;- Brussel, Jdk., 24 januari 1973, ]. T., 1973,
330; art. 303 B.W.). Inderdaad de ouder aan wie het hoederecht wordt
toegewezen bezit wel een volledig recht van initiatief ten aanzien van het
onderhoud en de opvoeding van het kind, maar de andere ouder heeft het
recht om in geval van misbruik van bevoegdheid op de gerechtelijke instanties beroep te doen (Jrb. Brussel, 1 oktober 1973, ]. T., 1973, 68o;
D.M.]., I, 281); krachtens artikel 302, derde lid, B.W. behoort deze controle tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank (Jrb. Brussel, 3 oktober
1967, D.M.]., I, 52). Bijgevolg bezit de ouder aan wie het hoederecht

wordt opgedragen beslissingsrecht inzake de religieuze opvoeding van
het kind (Jrb. Dinant, 30 januari I968, D.M.]., I, 63) en de schoolkeuze
(Brussel, 29 juni I967, ]. T., I967, 609; - Rb. Brussel, 26 maart I965,
]. T., I965, 388; - Jrb. Brussel, I oktober I973, gecit.), behoudens het
recht van toezicht vanwege de andere echtgenoot. In geval van conflict
houdt de jeugdrechtbank rekening met wat voorheen geschiedde (J rb.
Brussel, I6 oktober I969, D.M.]., I, I44: inzake godsdienstige opvoeding
van het kind; - Brussel, Jdk., 3I oktober 1972, D.M.]., IV I04; Pas.,
1973, II, 44: inzake schoolkeuze).
Dit recht van toezicht impliceert het bezoekrecht, dat na echtscheiding
door de jeugdrechtbank kan geregeld worden (Rb. Luik, 13 januari 197I,
]. T., I971, 2I9;- Brussel, 29 juni I970, ]. T., I970, 511). Het bezoekrecht,
bij voorlopige maatregel geregeld, blijft na de echtscheiding bestaan totdat
de jeugdrechtbank een andere beslissing heeft genomen (zie boven: nr. 8o,
voorlopige maatregelen). In het belang van het kind kan de jeugdrechtbank
het bezoekrecht beperken of zelfs weigeren (Jrb. Brussel, 21 november
1967, D.M.]., I, 54; - Jrb. Brugge, I6 januari 1969, D.M.]., I, 125).
Zo werd gevonnist dat de bezoekgerechtigde zijn kind alleen mag ontvangen, buiten de tegenwoordigheid van een priester van een andere godsdienst dan deze waarin het kind wordt opgevoed (Jrb. Dinant, 30 juni
1968, D.M.]., I, 63: het kind in contact brengen met een andere godsdienst dan deze waarin het wordt opgevoed is nadelig voor zijn psychische
toestand). Het bezoekrecht kan afgewezen worden gelet op de gedragingen
en de levenswijze van de betrokken ouder (Jrb. Brussel, IS januari I969,
D.M.]., I, I I6;- Jrb. Brussel, 24 februari I969, D.M.]., I, I 12;- Jrb. Brussel,
4 april I974, D.M.]., I, 297). Zo kan de aanhoudende afzijdigheid van de
vader, die derwijze zijn onderhoudsplicht heeft verwaarloosd dat hij een
veroordeling heeft opgelopen, aanleiding zijn tot het weigeren van het
bezoekrecht (Jrb. Brussel, I8 december I969, D.M.]., I, 166). De weigering van het kind zijn bezoekgerechtigde ouder te bezoeken is onvoldoende om deze ouder de betrekkingen met zijn kind te ontzeggen (Brussel,
22 oktober 1970, D.M.]., I, I92), tenzij die weigering door een panische
angst wordt ingegeven (Jrb. Brussel, I4 juni 1967, D.M.]., I, 51;- Brussel,
26 juni I969, D.M.]., I, 134).
Rechtspraak en rechtsleer beschouwen het bezoekrecht van de uit de
echt gescheiden ouder bijna steeds als een noodzakelijk corrolarium van
zijn recht van toezicht. Nochtans zijn het twee verschillende zaken: een
wettelijke regeling van het bezoekrecht, als zelfstandig recht, dringt zich
op (Gerlo, J., Voor een wettelijke bekrachtiging van het bezoekrecht in Belgie,
R. W., I972-1973, I6S8).
Omwille van bloedbanden wordt door de rechtspraak aan de grootouders
bezoekrecht toegekend, weze het de grootouders van een natuurlijk kind
(Cass., 22 september 1966, Pas., 1967, I, 78; R.C.].B., 1966, 375 met
noot Dabin, J.). Zowel tijdens de echtscheidingsprocedure als na de echtscheiding is enkel de rechtbank van eerste aanleg bevoegd om het bezoek-
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recht van de grootouders ten aanzien van hun kleinkinderen te regelen
(Jrb. Doornik, 10 mei 1967, D.M.]., I, 8; - onbevoegdheid van de
voorzitter in kort geding bij afwezigheid van hoogdringendheid : Kort
ged. Luik, 7 juni 1973, ].Liege, 1973-1974, 6), en dit in het uitsluitend belang van het kind (weigering: Rb. Brussel, 29 juni 1968, ]. T.,
1969, 48).
Wanneer na echtscheiding een van de echtgenoten overlijdt, krijgt artikel
302 B.W. geen toepassing meer: de overlevende echtgenoot, aan wie het
hoederecht niet toekwam, herkrijgt dan de volledige uitoefening van de
ouderlijke macht. Evenwel kan de rechtbank, in het kader van de rechterlijke controle over de ouderlijke macht, het kind in zijn belang aan een
derde toewijzen (Rb. Brussel, 10 november 1967,]. T., 1968, 260: in casu
de grootouders; - onbevoegdheid van de jeugdrechtbank: zie Jrb. Brugge,
I I april 1968, D.M.]., I, 81).
Gelet op de omstandigheid dat het gewijzigd artikel 302 B. W. van openbare orde is, moet het, volgens de rechtbank te Nijvel, overeenkomstig
de algemene principes, toegepast worden op de gevallen die v66r de inwerkingtreding van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherrning
reeds aanhangig waren (Rb. Nijvel, 4 oktober 1966, ]. T., 1966, 687):
het bestuur over de persoon en de goederen van de kinderen komt toe aan
degene aan wie het werd toevertrouwd bij voorlopige maatregel, genomen
v66r de inwerkingtreding van deze wet. Nochtans is het hof van cassatie
van mening dat het gewijzigd artikel 302 B.W. geen uitstaans heeft met
de voorlopige maatregelen die krachtens het oud artikel 268 B.W. getroffen werden (Cass., 19 juni 1969, Pas., 1969, I, 963). In een recent
arrest heeft het hof zijn stelling nogmaals bevestigd : inzake onderhoudsgeld voor de kinderen, hebben de voorlopige maatregelen die dateren van
v66r de inwerkingtreding van de wet van 8 april 1965, betreffende de
jeugdbescherrning, na de overschrijving van het echtscheidingsvonnis
geen uitwerking meer, zodat de echtgenoot-schuldenaar strafrechtelijk
niet meer kan worden vervolgd wegens niet-betaling van het onderhoudsgeld (Cass., I I september 1972, ]. T., 1972, 728). In dezelfde zin is er een
beslissing van het hof van beroep te Luik: de maatregelen getroffen onder
het oude regime zijn niet door dezelfde waarborgen omgeven bij afwezigheid van een sociaal onderzoek en van het advies van het openbaar ministerie; enkel artikel 302, tweede lid, B.W. is van toepassing (Luik, 28
november 1967, ]. T., 1968, 44; - ook Rb. Dinant, 4 januari 1967, ]. T.,
1967, 332).
b) Onderhoudsgeld
Onverschillig aan wie de kinderen worden toevertrouwd, behouden de
vader en de moeder het recht op het onderhoud en de opvoeding van hun
kinderen toe te zien, en ieder van hen is verplicht daartoe bij te dragen
naar evenredigheid van zijn middelen (art. 303 B.W.).
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De voorlopige regeling tijdens de echtscheidingsprocedure in zake onderhoudsgeld voor de kinderen blijft na de echtscheiding gelden (Cass.,
28 juni I97I, Pas., I97I, I, I064;- Rb. Brussel, I februari I967, ].T.,
I967, 33;- Rb. Doornik. 20 februari 1967, ]. T., I967, 370) tot de bevoegde
rechtbank- zijnde de vrederechter (art. 59I, 7° Ger.W.) - er anders over
beslist (Brussel, 22 juni I967, ]. T., I967, 63I; - Jrb. Antwerpen, 25 mei
I967, R. W., I967-I968, 684; - Rb. Brussel, 29 februari I967, ]. T., I968,
240; - Vred. Namen-Noord, 3 mei I968, ].Liege, I969-I970, 256; Rb. Hasselt, I3 januari I969, ].Liege, I968-I969, 244; - Vred. Andenne,
I9 december I969, ].Liege, I969-I970, I75; - Vred. Assenede, I3 februari
I970, R. W., I969-I970, I590; - Vred. Nazareth, I I september I968,
R. W., I968-I969, 900). De jeugdrechtbank heeft daartoe geen enkele
bevoegdheid (Brussel, 3 oktober I968, ]. T., I969, 395; - anders: Jrb.
Brussel, I I april I967, ]. T., I967, 3I6), tenzij de vordering i.v.m. het
onderhoudsgeld voor de kinderen verknocht is met een vraag tot wijziging van het hoederecht (Jrb. Nijvel, I3 december I967, D.M.]., I, 55;
- Jrb. Dinant, IO juni I969, ]. T., I969, 735; - Jrb. Luik, 21 oktober I968,
Pas., I969, III, 57; - Brussel, 22 februari I973, Pas., I973, II, I07; R. W.,
I973-I974, I430), of hiervan een tegenvordering is (Jrb. Nijvel, 2I oktober I970, Rec. fur. Niv., I97I, 76).
Daar de bepaling van artikel 303 B.W. van openbare orde is mogen de
partijen enkel een overeenkomst sluiten wat betreft de bijdrage, maar
niet aangaande de verplichting (Rb .. Brussel, 30 maart I968, ]. T., I968,
456; - Cass., IO oktober I974, R. W., I974-I975, u83). Om dezelfde
reden is het verboden om op grond van de ,exceptio non adimpleti contractus" de betaling van het onderhoudsgeld te staken bij niet-eerbiediging
van het bezoekrecht, toegekend aan de schuldenaar (Kort ged. Luik,
Io november I964, ].Liege, I964-I965, uo).
De rechtbank te Brussel weigerde bij vonnis d.d. I4 mei I970 de indexatie
van het onderhoudsgeld voor de kinderen toe te staan doordat anders
het evenwicht tussen de behoeften van de kinderen, het vermogen van
de vader en de eigen inkomsten van de vrouw, verbroken zou zijn (Rb.
Brussel, I4 mei I970, Pas., I97I, III, 9). Deze beslissing schijnt wel een
unicum te zijn in de rechtspraak terzake.
Omdat artikel 303 B.W. aansluit bij artikel 203 B.W. kan de echtgenoot,
die een uitkering tot onderhoud betaalt voor de aan de andere echtgenoot
toevertrouwde kinderen, zich niet beroepen op artikel 7I, § I, 3°, W.I.B.;
artikel 303 B.W. is geen echte onderhoudsverplichting (zie hoven nr. 8o,
voorlopige maatregelen).
Diegene van de ouders die het hoederecht uitoefent heeft het recht om
de gezinstoelagen te ontvangen, ja zelfs voor de korte duur dat het kind
krachtens het bezoekrecht bij de andere ouder vertoeft ; wel. heeft de
bezoekgerechtigde ouder het recht om een bijdrage te vragen in de kosten
van het onderhoud (Arbrb. Hoei, I december I97I, ].Liege, I97I-I972,
I35).
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c) Beheer van de goederen van de minderjarige
Krachtens artikel 30Z B.W. behoort het beheer van de goederen van de
rninderjarige aan hem die het hoederecht uitoefent (Rb. Brussel, 18 oktober 1968, R.P.Not., 1969, z4): bijgevolg behoeft de vrouw aan wie, na
de echtscheiding, het hoederecht werd toegewezen geen machtiging om
de minderjarige te vertegenwoordigen bij de verkoop van een goed dat
in onverdeeldheid toebehoort aan de minderjarige en de ex-medeechtgenoot.

Sz. - Gevolgen ten aanzien van de echtgenoten
a) Levensonderhoud (art. 301 B.W.)*
Tot v66r enkele jaren heeft het hof van cassatie het krachtens artikel 301
B.W. verschuldigd onderhoudsgeld beschouwd als een schadevergoeding
(Cass., Z7 oktober 1927, Pas., 1927, I, 316). Na het hof van beroep te
Gent (Gent, 27 juni 1959, R. W., I960-196I, 590) heeft het hofvan cassatie
in zijn recente rechtspraak aan die uitkering een dubbel karakter toegekend : eensdeels is zij een vergoeding - voor de schuldenaar een last die
passief wordt overgedragen op de erfgenamen - en anderdeels is zij een
betaling met alimentair karakter - wat meebrengt dat de uitkering onderworpen is aan de regels inzake onderhoudsgelden (Cass., 2z juni 1967,
Pas., 1967, I, 1247, met opm.; ]. T., 1967, 65o, met noot J,J. Boels;
R.C.].B., 1969, 126, met noot E. Vieujean; - Cass., 7 maart 1968,
Pas., 1968, I, 848; - Cass., 10 december 1971, Pas., 1972, I, 353; oplossing die reeds werd voorgesteld door procureur-generaal R. Hayoit
de Termicourt, in zijn conclusies bij Cass., 30 april 1964, Pas., 1964,
I, 9Z2).
Meteen wordt in de verf gezet dat deze regeling van openbare orde is :
de echtgenoten mogen, v66r de echtscheiding en met het oog daarop,
niet de gevolgen regelen van hun echtscheiding ten aanzien van het onderhoudsgeld (Cass., 22 juni 1967; gecit.; - Rb. Brussel, 30 maart 1968,
]. T., 1968, 456; - Gent, Z4 maart 197Z, R. W., 197Z-1973, 908; - Rb.
Luik, 1 oktober 1973, ].Liege, 1973, 45). Elke tijdens de echtscheidingsprocedure inzake artikel 301 B.W. gesloten overeenkomst heeft slechts
bindende kracht indien zij door de rechter, bij wie het geding tot echtscheiding aanhangig is, goedgekeurd wordt (Cass., 14 november 1974, R. W.,
1974-1975, 1763; Pas., 1976, I, 304 met noot). Na de echtscheiding zijn
zulke overeenkomsten zonder tussenkomst van de rechter geldig (Brussel,
8 april 1965, ]. T., 1965, 330, met advies O.M.; - Cass., 14 november
1974, gecit.; - De Gavre, J., Le contract de transaction, Brussel 1967,
nr. 218).

• Er werd geen rekening gehouden met de wijziging van art.

301

B.W. bij de wet van

9 juli 1975 (Staatsblad, 23 juli 1975).
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1° Niettegenstaande dit dubbel karakter heeft het hof van cassatie beslist
dat de uitkering tot onderhoud als schuld overgaat op de erfgenamen van
de schuldige echtgenoot, en dit gezien het essentieel schadevergoedend
karakter ervan (Cass., 13 januari 1967, Pas., 1967, I, 571; -Anders: De
Page, I, nr. 978bis en 980).
2° In tegenstelling met de vroegere rechtspraak die, voor het bepalen van
de uitkering tot onderhoud, de toestand in acht nam op het ogenblik van
het vonnis van echtscheiding (Cass., 4 april 1963, Pas., 1963, I, 853),
moet de rechter zich thans plaatsen op het ogenblik van de overschrijving
van de eindbeslissing die de echtscheiding toestaat (Cass., 18 november
1965, Pas., 1966, I, 373; - Brussel, 8 november 1972, f. T., 1972, 748;
- Rb. Brussel, 20 oktober 1967, Pas., 1968, III, 137; - Rb. Doornik,
5 februari 1968, f. T., 1969, 239; - Cass., 20 december 1973, Arr. Cass.,
1974, 467; Pas., 1974, I, 438; - Rb. Hoei, 10 januari 1973, ].Liege, 19721973, 173).
3° Artikel 301 B.W. is geen straf voor de schuldige echtgenoot; het
bepaalt enkel zijn aansprakelijkheid tengevolge van de ontbinding van
het huwelijk (Rb. Brussel, 10 mei 1972, f. T., 1973, 224). Opdat dit artikel
toepassing zou kunnen vinden moet de schuldige echtgenoot vermogend
zijn en de onschuldige behoeftig. De rechter mag met de voorzienbare
toekomstige inkomsten van de schuldenaar rekening houden omwille
van het onveranderlijl<. karakter van het onderhoudsgeld (Luik, 18 noveiri~
ber 1970, ].Liege, 1970-1971, 201). Het vermogen van de schuldenaar
omvat ook de onderhoudsvordering ten aanzien van zijn ouders (Kort
ged. Luik, 29 februari 1972, ].Liege, 1972, 267). De rechter oordeelt over
de behoeften van de onschuldige echtgenoot in functie van het behoud
van dezelfde levensstaat welke het huwelijk hem verzekerde (Cass.,
7 maart 1968, Pas., 1968, I, 848; - Cass., 10 december 1971, Pas., 1972,
I, 353; - Rb. Brussel, 10 juni 1967, Pas., 1967, III, 132). Er wordt echter
geen rekening gehouden met de inkomsten die de vrouw haalt uit arbeid
welke zij genoopt was op te nemen naar aanleiding van de financiele
moeilijkheden in haar gezin; ook kan zij niet verplicht worden tot arbeid
na scheiding zelfs als zij daartoe in staat is (Cass., 7 maart 1968, gecit.; anders: Brussel, 30 april 1973, f. T., 1974, 101: de onschuldige echtgenoot
moet alle mogelijkheden aanwenden om in het eigen levensonderhoud
te voorzien). Bij het bepalen van het nadeel dat uit de ontbinding van het
huwelijk voortvloeit, wordt rekening gehouden met de korte duur van
het huwelijk (Rb. Brussel, 4 november 1970, f. T., 1971, 184; - Vred.
Hannut, 30 oktober 1973, ].Liege, 1973-1974, 107). Ook de bepalingen
van het huwelijkscontract kunnen te dien aanzien belangrijk zijn (Rb.
Brussel, 20 oktober 1967, Pas., 1968, III, 137; - Rb. Brussel, 26 januari
1972, Cah. dr. Jam., 1973, nr 3, biz. 22; - Rb. Brussel, 16 september
1970, f. T., 1970, 214 ': stelsel van scheiding van goederen met vrijstelling
van de vrouw om bij te dragen in de lasten van het huishouden).
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4° Het bedrag van het levensonderhoud mag niet meer dan een derde
van de inkomsten van de schuldige echtgenoot bedragen (uitgezonderd
het geval waarin de echtscheiding wordt toegestaan op grond van een
feitelijke scheiding van meer dan Io jaar). Voor de berekening van dit
maximum moeten alle inkomsten (ook een bediendenpensioen : Gent,
24 maart I972, R. W., I972-I973 908) in aanmerking genomen worden
v66r iedere aftrek uit welke hoofde ook, maar voor het bepalen van het
onderhoudsgeld moet rekening worden gehouden met de eventuele financiele verplichtingen van de schuldige echtgenoot (Rb. Luik, 9 december
I964, ].Liege, I964-I965, I96).
5° Gelet op het overwegend vergoedend karakter van artikel 30I B.W.
kan het onderhoudsgeld, eenmaal vastgesteld, niet meer veranderd worden
(Cass., I I maart I965, Pas., I965, I, 722; - Gent, I I februari I970, ]. T.,
I97I, 278; - Brussel, 22 juni I97I, Pas., I97I, II, 322 en 8 november
I972, ]. T., I972, 748- uitgezonderd het onderhoudsgeld na echtscheiding
op grond van een feitelijke scheiding van meer dan IO jaar).
Sommige vonnissen en arresten nemen aan dat in het vonnis, waarbij
een onderhoudsgeld wordt toegekend, het bedrag mag worden gekoppeld
aan de index (indexatie ab initio: Brussel, 22 juni I97I, Pas., I97I, II,
332, noot; ]. T., I97I, 685; - Brussel, 22 september I970, Pas., I97I,
II, 43; - Rb. Brussel, I7 april I970, ]. T., I970, 395; - Rb. Brussel, I7
februari I97I, ]. T., 2I9; - Rb. Bergen, IO juni I97I, ]. T., 197I, 6Io; Brussel, 8 november I972, ]. T., I972, 748, noot J.E.; - Brussel, 30 januari
1974, Pas., I974, II, 107; - Cass., 27 februari 1975, ]. T., 1975, 396) maar
niet meer nadien: een latere indexatie zou het gezag van gewijsde miskennen, alsook artikel 1845 B.W., en het onveranderlijk karakter van het
onderhoudsgeld. Nochtans wordt in een recent vonnis van de rechtbank
te Doornik aangenomen dat zelfs later nog indexatie mogelijk is : indexeren
is niet verhogen maar enkel het toegekende onderhoudsgeld zijn koopkracht laten behouden (Rb. Doornik, 5 februari 1968, ]. T., 1968, 239; in dezelfde zin: Rb. Brussel, 3 april 1970, ]. T., I970, 396, in beroep
hervormd door Brussel, 22 september 1970, gecit.).
6° Het onderhoudsgeld kan niet worden verminderd, wei geheel worden
ingetrokken wanneer de behoeftigheid van de schuldeiser ophoudt (art.
301. B.W., in fine); derhalve niet wanneer de schuldenaar mindervermogend wordt (Gent, I I februari I970, R. W., 1970-1971, 147; - Cass., Io
februari I975, R. W., 1974-1975, 213I).
In geval de schuldeiser een nieuw huwelijk sluit kan, eventueel, het onderhoudsgeld worden ingetrokken, niet omwille van dat nieuw huwelijk
maar omwille van de eventuele nieuwe inkomsten (Rb. Brussel, 10 maart
I967, Pas., 1968, III, 34). Ook wanneer een belangrijke vermogensvetmeerdering de schuldeiser te beurt valt, bijvoorbeeld een legaat, kan het
onderhoudsgeld worden ingetrokken (Rb. Brussel, 10 juni I967, Pas.,
1967, III, 13). De vrederechter te Borgerhout, bij wie een vordering tot
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intrekking van onderhoudsgeld werd ingeleid, weigerde rekening te houden
met het concubinaat van de schuldeiser, daar hij van oordeei was dat het
in strijd is met de goede zeden en dat de onschuldige echtgenoot in die
toestand niet dezelfde stabiliteit vindt als in het huwelijk (Vred. Borgerhout, 19 mei 1972, ]. T., 1973, 167). De rechtbank te Charleroi meende
daarentegen dat, waar het concubinaat een bron was van nieuwe inkomsten, het onderhoudsgeid wei kon ingetrokken of tenminste verminderd
worden (Rb. Charleroi, 23 december 1970, ]. T., 1971, 715, met noot
M.F. Lampe). Deze beslissing werd in hager beroep gewijzigd, in die zin
dat het onderhoudsgeid op grand van het principe van de onveranderlijkheid niet kan verminderd worden ; het kan echter wei worden ingetrokken
wanneer de vrouw, die weigert een nieuw huwelijk aan te gaan, in het
concubinaat een identieke pecuniaire situatie heeft gevonden (Brussel,
28 november 1972, ]. T., 1973, 425 met noot; - oak Cass., 14 februari
1975, R.
1974-1975, 2135).

w.,

7° De uitkering van het onderhoudsgeld kan door een wettelijke hypotheek gewaarborgd worden, en dit tot aan de sluiting van de vereffening
van de huwelijksvermogensregeling (Rb. Brussel, 30 juni 1966, ]. T.,
1967, 24; R.P.Not., 1967, 53; Rec. Gen. Enr. Not., 1967, 270, met noot;
- anders: Brussel, 13 december 1963, Pas., 1965, II, 56).
8° De rechtbank, die zich moet uitspreken over de vraag van de echtscheiding, is bevoegd om onderhoudsgeld op grand van artikel 301 B.W.
toe te kennen (Rb. Brussel, 14 januari 1967, ]. T., 1967, 26). Dit onder~
houdsgeid kan worden toegewezen oak al werd het niet uitdrukkelijk
in de inleidende dagvaarding gevraagd : de uitkering tot levensonderhoud
voorzien in artikel 301 B.W. is een natuurlijk gevolg van de echtscheiding
(Brussel, 9 mei 1970, R. W., 1970-1971, 86).
Eens de echtscheiding definitief geworden, is enkel nag de vrederechter
bevoegd om over het onderhoudsgeld uitspraak te doen (Cass., 23 september
1971, ]. T., 1972, 29; Pas., 1972, I, 8r: art. 591, 7° Ger.W.;- Vred. Hannut,
30 oktober 1973, ].Liege, 1973-1974, 207; - Rb. Hasseit, 13 januari 1969,
].Liege, 1968-1969, 244; - Brussei, 30 april 1973, Pas., 1973, II, 145; Arbrb. Brussel, 13 maart 1972, Pas., 1972, III, 4) en om het door de
rechtbank van eerste aanleg toegekend bedrag in te trekken (Arrond.
Brussel, 18 oktober 1971, ].T., 1972, 31;- Rb. Hasselt, 4 oktober 1972,
].Liege, 1972-1973, 76; - anders: Vred. St. Truiden, 2 december 1969,
].Liege, 1969-1970, 152).
9° Artikel301 B.W. vindt geen toepassing wanneer de echtscheiding tegen
de beide echtgenoten wordt toegestaan (Cass., 5 februari 1965, Pas., 1965,
I, 569).
Voor het geval de echtscheiding op hoofdvordering is toegestaan maar de
tegenvordering nag hangende is kan artikel 301 B.W. niet toegepast
worden vermits de uitsluitende schuld van de andere echtgenoot nag niet
vaststaat. Anderdeels moet gesteld worden dat de hoedanigheid van echt434
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genoot niet meer bestaat, zodat de voorzitter ook geen onderhoudsgeld bij
toepassing van artikel2r2 B.W. kan toekennen. Wei kan dan een voorschot
op het onderhoudsgeld op grond van artikel 301 B.W. worden toegestaan,
onder voorbehoud van de eventuele aanrekening ervan op ale goederen
van de echtgenoot-schuldeiser ingeval de tegenvordering gegrond wordt
verklaard (Cass., 30 april 1964, Pas., 1964, I, 922 met het advies van
procureur-generaal Hayoit de Termicourt; R.C.].B., 1965, 303, met
noot F. Rigaux;]. T., 1964, 425, noot Boels; - Kort ged. Luik, r juni 1971,
R.Not.B., 1971, 480). Dit voorschot kan gevraagd worden zowel aan de
rechter ten principale als aan de voorzitter in kort geding (Rb. Brussel, 2 mei
1969, ]. T., 1969, 624; - Rb. Brussel, 28 januari 1970, ]. T., 1970, 328;
- Kort ged. Luik, 26 april 1966, ].Liege, 1965-1966, 292). Ook kan, volgens
de jurisprudentie van het hof van cassatie, de echtgenoot die behoeftig is,
onverschillig of hij schuldig bevonden wordt of niet, bij de toekenning
van de echtscheiding en in afwachting van de behandeling van de tegeneis
of van de definitieve vereffening en verdeling van de gemeenschap, een
voorschot op zijn deel in de gemeenschap vragen onder de vorm van een
onderhoudsuitkering (Cass., 30 april 1964, gecit. R.C.].B., 1965, biz.
303, nr. 9, met noot F. Rigaux). Dit recht komt vooral toe aan de in de gemeenschap gehuwde vrouw, doordat haar goederen en die van de gemeenschap voorlopig beheerd kunnen blijven door de man (Brussel, 25 juni
1974, R.Not.B., 1975, 122).
Omwille van de omstandigheid dat de vereffening van de gemeenschap
lang kan duren en dat bijgevolg het aandeel in de gemeenschap van de
echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft niet kan bepaald worden,
mag de rechter het bedrag van het onderhoudsgeld op grond van artikel
301 B.W. voorlopig vaststellen (Brussel, 29 februari 1972, Pas., 1972,
II, 96; - Brussel, 8 maart 1972, Pas., 1972, II, r u). Dit voorlopig onderhoudsgeld is een persoonlijke schuld van de echtgenoot schuldenaar,
en kan enkel op zijn goederen, en niet op deze van de nog niet verdeelde
gemeenschap, wegen (Rb. Brussel, ro mei 1973, ]. T., 1973, 372; - Rb.
Brussel, r6 april 1973, R.Not.B., 1973, 523).
Het onderhoudsgeld uitgekeerd op grond van artikel 301 B.W. is, fiscaal
gezien, aftrekbaar in hoofde van de schuldenaar en belastbaar in hoofde
van de schuldeiser (Troisfontaines, P., o.c., ]. T., 1973, 579); immers,
aile voorwaarden van de artikelen 67, 3° en 71, § r, 3° W.I.B. zijn
vervuld.
ro 0 Een andere schadeloosstelling dan deze, vervat in artikel 301 B.W.,
is niet voorzien, tenzij het gaat om een speciale schade (Rb. Dinant,
3 maart 1966, ].Liege, 1966-1967, r8 met noot; zie Rigaux, F., Les Personnes,
I, nr. 2336 en 2337); in welk geval het vermogen van de debiteur niet in
aanmerking komt (Cass. fr., 22 mei 1968, D.S., 1968, S., 109).
Met morele schade wordt geen rekening gehouden, vermits deze uiteraard
gesanctioneerd wordt door het toekennen van de vordering tot echtscheiding (Gent, 29 maart 1973, onuitg.).
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b) De goederen van de echtgenoten
I° Krachtens de artikelen 299 en 300 B.W. verliest aileen de schuldige
echtgenoot de huwelijksvoordelen (Brussel, 27 juni I972, Pas., I973,
II, I I : deze regeling is niet van toepassing op de voordelen welke die
echtgenoot geniet tengevolge van de aanneming van het stelsel van de
universele gemeenschap; Cass. fr., I8 november I968, D.S., I969, I5I
met noot : het verlies geldt niet voor een voordeel verkregen van een
derde).

Volgens de rechtbank te Dendermonde geldt die regel niet aileen ten aanzien van de huwelijksvoordelen, maar ook ten aanzien van de contractuele
erfsteiling door de echtgenoten wederzijds bedongen in het huwelijkscontract; tenzij de aanstaande echtgenoten bepaald hebben dat de contractuele erfstelling slechts uitwerking heeft ingeval van ontbinding van
het huwelijk door overlijden, want dan verliest ook de onschuldige echtgenoot dit voordeel (Rb. Dendermonde, 4 april I968, R. W., I969-I970,
85; - in dezelfde zin Brussel, 25 april I972, R. W., I973-I974, 379; Rb. Luik, I februari I974, R.G., I975, nr 2I897, blz. I09; R.Not.B.,
I974, 643). Het vonnis van de rechtbank te Brussel gaat evenwel verder:
omwille van de aard en van het doel van de wederkerige contractuele erfstelling - nl. het verzekeren van het bestaan van de overlevende echtgenoot
- door de echtgenoten bedongen in hun huwelijkscontract, vervalt dit
beding in geval van ontbinding van de gemeenschap door echtscheiding
ook ten aanzien van de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen
(Rb. Brussel, I7 februari I972, R.Not.B., I972, I99; - Laine, F., L'institution contractuelle et la condition de dissolution du mariage par deces,
R.Not.B., I972, I79).
2° De vrouw, die de gemeenschap aanvaardt, moet dit doep. binnen de
termijn van 3 maanden en 40 dagen vanaf de overschrijving. De stilzwijgende aanvaarding is toegelaten, maar zij moet ondubbelzinnig zijn
(Cass., 30 september I965, Pas., I966, I, I42; - Gent, 7 januari I965,
Pas., I966, II, I64; - Brussel, I8 oktober I967, R. W., I967-I968, 85I; Rb. Hasselt, 7 januari I969, R. W., I969-I970, 173;- Rb. Bergen, I8 april
1969, ]. T., I969, 425; - Cass., I9 maart 1970, R. W., I97I-1972, 29;
- Rb. Luik, 3 december I971, R.Not.B., 1972, 21: art. 1454 B.W.). Gaat
het om een brief van de vrouw aan haar advocaat, dan moet die aan de
vereisten van artikel 1328 B.W. voldoen, d.i. een vaste datum bezitten
ten aanzien van de ex-echtgenoot (Luik, IO april 1969, Pas., 1969, II, 158).
De aanvaarding van de gemeenschap door de vrouw v66r de ontbinding
van het huwel~jk is op zichzelf zonder uitwerking; zij geldt enkel als
stilzwijgende aanvaarding wanneer de vrouw, binnen de wettelijke termijn,
een daad stelt ten blijke van volharding in haar vroeger betuigde bedoeling
(Brussel, 6 februari 1973, T.Not., I974, 264).
Zolang de man de vrouw niet in kennis heeft gebracht van de overschrijving
van het vonnis of arrest van echtscheiding (art. I275 Ger.W.), is haar
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de overschrijving niet bekend; zij kan op deze omstandigheid beroep doen
om haar kansen te verhogen tot het bekomen van haar deel in de gemeenschap (Brussel, 30 april 1973, J. T., 1974, 64).
3° Krachtens artikel 1278 Ger.W. werkt het vonnis of arrest, waarbij
de echtscheiding wordt toegestaan, ten aanzien van de echtgenoten wat
hun goederen betreft, terug tot op de dag van de vordering, d.i., de dag
van de neerlegging van het verzoekschrift (wordt de vordering tot echtscheiding tijdens de procedure omgezet in een scheiding van tafel en bed,
dan werkt het vonnis dat de scheiding van tafel en bed toestaat terug tot
op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding:
Luik, 17 mei 1968, R.P.Not., 1968, 257; want de oorspronkelijke eis geeft
de datum aan van de inleiding van de procedure die tot de scheiding heeft
geleid en de omzetting betekent slechts een vernauwing van de oorspronkelijke eis;- Anders: R.P.D.B., Compl. I, Tw. Divorce et separation de corps,
nr. 548: terugwerkende kracht tot op de dag van de betekening van de
omzetting) of, wanneer de echtscheiding op tegenvordering wordt toegestaan, de dag van de neerlegging van de conclusies. Ingeval van hoofden tegenvordering tot echtscheiding, waarbij slechts over een vordering
definitief gevonnist werd, kan de rechter vooralsnog de datum, waarop de
samenstelling van de gemeenschap moet worden bepaald, niet vaststellen
(Rb. Brussel, 18 februari 1972, J. T., 1972, 522). Er kan geen beroep gedaan worden op de terugwerkende kracht van het vonnis, of arrest, dat de
echtscheiding toestaat om de geldigheid te staven van een overeenkomst
tot regeling van de vereffening-verdeling die gesloten werd na de inleiding van de procedure doch v66r de definitieve uitspraak. Immers, het
passief van de gemeenschap kan, wat betreft de verplichting, nog toenemen,
hetgeen nadien aanleiding moet geven tot een verrekening tussen de
gemeenschap en de echtgenoten; bovendien zou zulks strijdig zijn met de
geest van artikel 1453 B.W. vermits de vrouw, v66r de ontbinding van
de gemeenschap, geldig haar optierecht zou kunnen uitoefenen (Renauld, J.;
Droit patrimonial de la famille, nr. 1043). Dergelijke verdelingsovereen~
komst is weliswaar niet volstrekt nietig : de echtgenoten kunnen verzaken
aan het recht om deze nietigheid in te roepen, hetgeen kan worden afgeleid
uit de vrijwillige uitvoering van de overeenkomst na de ontbinding van
het huwelijk (Baeteman, G., Delva, W., en Vlieghe-Casman, H., Overc
zicht van rechtspraak, T.P.R., 1972, nr. 141). Wel mogen de echtgenoten
v66r de ontbinding een project opstellen dat zij, eens de echtscheiding
toegestaan, vrijwillig kunnen uitvoeren (Brussel, 18 oktober 1967, R. W.,
1967-1968, 851).
De terugwerkende kracht heeft tot gevolg dat de gemeenschap moet worden samengesteld op de dag van de inleiding van de vordering. Ten aanzien van de derden behoudt de man zijn bevoegdheden als hoofd van de
gemeenschap, met dien verstande dat er tussen de echtgenoten eventueel
verrekeningen zullen moeten geschieden. Ten aanzien van de vrouw
echter is de man vanaf de inleiding van de procedure niet alleen aansprake-
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lijk voor de schade veroorzaakt door bedrog, maar ook voor deze veroorzaakt door fout of nalatigheid (Renauld, J., o.c., nr. 1044).
Ten aanzien van derden heeft het vonnis, of arrest, waarbij de echtscheiding
wordt toegestaan slechts gevolgen vanaf de overschrijving; bijgevolg kan
het vonnis ten opzichte van de fiscus, die een derde is, geen gevolg hebben
met betrekking tot de aanslag van de inkomsten die de echtgenoten v66r
de overschrijving van die beslissing hebben verkregen (Cass., 21 februari
1974, Arr. Cass., 1974, 691; Pas., 1974, I, 648).

B. E c h t s c h e i d i n g

door

o n d e r 1i n g e

t oest em min g

I. Vereisten
83. - Boedelbeschrijving en schatting van de goederen van de echtgenoten Krachtens artikel 1287 Ger.W. zijn de echtgenoten ertoe gehouden om
vooraf, bij notariele akte, een boedelbeschrijving te Iaten opmaken van aile
goederen. Omdat bij de wet van I juli 1972 (Staatsblad, 18 juli 1972)
artikel 305 B.W. - naar luid waarvan de eigendom van de helft van de
goederen van de beide echtgenoten van rechtswege overgaat op de uit
hun huwelijk geboren kinderen - werd afgeschaft, heeft deze boedelbeschrijving enkel nog nut ten aanzien van de conventionele regeling
van de wederzijdse vermogensrechten. Deze inventaris is een substantiele
vormvereiste voor de procedure echtscheiding door onderlinge toestemming, zonder welke de echtscheiding niet mag worden toegestaan (Brussel,
2 februari 1971, Pas., I971, II, I57). Enkel de notaris is bevoegd om een
boedelbeschrijving op te maken en een schatting te doen van aile roerende
en onroerende goederen (Parlem. Besch., Senaat, zitting 197I-1972, nr.
57-6). Hij is verplicht om zich ter plaatse te begeven; hij mag niet voortgaan op verklaringe~, tenzij het niet anders mogelijk is (Brussel, I december I969, R. W., I969-1970, 1095; Pas., 1970, II, 54; art. n82 Ger.W.).
Wanneer de partijen verklaren dat er geen goederen zijn, dan moet de
notaris de echtheid van deze verklaringen nagaan en in voorkomend geval
een proces-verbaal van ontstentenis van goederen opmaken (zelfde arrest).
De nieuwe wet van I juli 1972 heeft het tweede lid van artikel 1287 Ger.W.
opgeheven: uit de akte, die de boedelbeschrijving bevat, mogen, in theorie
althans, de beschrijving, de kadastrale aanduiding en de titel van eigendom,
evenals de namen van de echtgenoten en van de kinderen, weggelaten
worden. Dit is een logisch gevolg van de opheffing van artikel 305 B.W.
Nochtans heeft de verdwijning van deze bijzondere vermelding niet tot
gevolg dat de akte deze gegevens niet meer moet bevatten. Voor zover
de akte betrekking heeft op onroerende goederen moet een letterlijk uittreksel ervan overgeschreven worden op het hypotheekkantoor, op de wijze
en binnen de termijn bepaald bij de hypotheekwet van 16 december I85I
(art. 1287, derde lid, Ger.W.). Krachtens de hypotheekwet moet de akte,
om overgeschreven te kunnen worden, de beschrijving bevatten van de
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onroerende goederen, alsook de identiteit van de partijen (Traest, G.,
De echtscheiding door onderlinge toestemming en de wet van I juli 1972,
T.P.R., 1972, 345 e.v.).
Vooraf moeten de echtgenoten ook hun wederzijdse patrimoniale rechten
regelen. Daaromtrent is het hun toegelaten een vergelijk te treffen (art.
1287 Ger.W. in fine); zij kunnen ondermeer verzaken aan contractuele
erfstellingen, gestipuleerd in het huwelijkscontract (Renauld, }., Droit
patrimonial de la famille, I, 1057). Deze regeling kan gebeuren in de vorm
van een authentieke of van een onderhandse akte. De tussenkomst van een
notaris is enkel vereist wanneer de regeling betrekking heeft op onroerende
goederen (Parlem. Besch., Kamer, Zitting 1971-1972, nr. 57-6).
84. - Voorafgaande overeenkomsten - De echtgenoten zijn er eveneens
toe gehouden hun overeenstemming met betrekking tot bepaalde punten
bij geschrift vast te leggen (art. 1288 Ger.W., nieuwe wet van 1 juli 1972),
en welter zake: 1° de verblijfplaats van elk van de echtgenoten gedurende
de proeftijd, 2° het bestuur over de persoon en de goederen van de kinderen
en het recht van bezoek zowel gedurende de proeftijd als na de echtscheiding, 3° de bijdrage van elk van de beide echtgenoten in het onderhoud
en de opvoeding van de kinderen, onverminderd de rechten hun krachtens
artikel 203 B.W. toegekend (de verplichting van art. 203 B.W. blijft
bestaan, alleen zijn de echtgenoten vrij om hun bijdrage te bepalen - zie
verder nr. 84: wijziging van de voorafgaande overeenkomsten; aangenomen
wordt dat de vaststelling van de bijdrage moet gebeuren zowel voor de
periode van de proeftijd als voor de periode na de echtscheiding - zie
Traest, !.c.), 4° het bedrag van de eventuele uitkering door de ene echtgenoot aan de andere te betalen gedurende de proeftijd en na de echtscheiding : de echtgenoten zijn dus niet verplicht om een bedrag voor
onderhoudsgeld te bepalen.
Wanneer de echtgenoot-schuldenaar overlijdt, is het in de overeenkomst
voorziene onderhoudsgeld, ingeval geen afwijking bepaald werd, onderworpen aan het gemeenrecht : het is een last van diens nalatenschap
(Rb. Luik, 29 maart 1974, R.Not.B., 1975, 99).
Ten aanzien van de regeling van de verdeling van de gerechtskosten genieten de echtgenoten volledige vrijheid. Geldig is, in principe, de clausule
waarbij bepaald wordt dat de gerechtskosten voor de helft door ieder van
de echtgenoten zullen gedragen worden al zal de echtgenoot die zijn toestemming tot de echtscheiding terugtrekt instaan voor het geheel : de
nietigheid van dit beding kan enkel opgeworpen worden door de partij
die zich benadeeld waant (Rb. Brussel, 28 maart 1964, Ann. Not. Enr.,
1965, 293, en noot: strijdig advies van het openbaar ministerie).
Deze voorafgaande overeenkomsten mogen bij onderhandse akte worden
opgesteld (Rb. Brussel, 26 maart 1966, Ann. Not. Enr., 1966, ISS, met noot).
Bij bekrachtiging door vonnis gelden zij eveneens als een uitvoerbare
titel.
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De vraag rijst of, bij niet-uitvoering van de overeenkomst met betrekking
tot . het onderhoudsgeld, een klacht wegens verlating van familie mag
worden ingesteld (op grond van art. 391bis, tweede lid, Sw). Sedert de
wijziging van dit artikel bij de wet van 5 juli 1973 zou dit wel mogelijk
zijn (Kebers, A., L'inexecution des obligations alimentaires contractees
en cas de divorce par consentement mutuel, Ann. Not. Enr., 1964, 6).
Al heeft de overeenkomst met betrekking tot de hoede over het kind uitvoerende kracht (authentieke akte of onderhandse akte bekrachtigd bij
vonnis), toch is art. 369bis, vierde lid, Sw. volgens het hof van cassatie
niet van toepassing wanneer de vader of de moeder deze overeenkomst
niet eerbiedigt (Cass., 9 maart 1970, Arr. Cass., 1970, 634 met noot A.C.;
Pas., 1970, I, 593; R.Not.B., 1971, 427): het hoederecht wordt in casu
niet geregeld door de rechterlijke macht maar door de echtgenoten, zodat
de kinderen bij deze vorm van echtscheiding niet dezelfde bescherming
genieten als bij de echtscheiding op grond van bepaalde feiten; de wetgever heeft enkel de gevallen op het oog waarbij de hoede over de kinderen
geregeld wordt door een beslissing van de rechterlijke macht. De correctionele rechtbank te Antwerpen daarentegen is van oordeel dat artikel
369bis, vierde lid, wel toepassing krijgt wanneer de moeder het bij overeenkomst geregeld bezoekrecht aan de vader weigert: doordat bij het
toestaan van de echtscheiding de rechtbank nagaat of alle voorwaarden
vervuld zijn, wordt impliciet de overeenkomst met betrekking tot de
hoede bekrachtigd (Carr. Antwerpen, 21 juni 1968, R. W., 1968-1969;
898). Om alle onzekerheid uit de weg te ruimen is het aangewezen dat
dat artikel 369bis, vierde lid, Sw. bij wet zou worden gecorrigeerd, zoals
dit is gebeurd met artikel 391bis Sw. bij de wet van 5 juli 1973.
85. - Wijziging van de voorafgaande overeenkomsten - Wanneer tussen
de echtgenoten contractueel een onderhoudsgeld wordt bedongen; kan
het bedrag nadien niet meer gewijzigd worden (Rb. Brussel, 6 november 1964, R.P.Not., 1965, 8r). Wei moet gevolg worden gegeven aan de
in de overeenkomst voorziene indexatie (Brussel, 22 november 1968,
Ann. Not. Enr., 1969, 74).
Anders is het gesteld met de in de overeenkomst opgenomen alimentatiegelden voor de kinderen : wat ook het bepaalde bedrag zij tach blijven de ouders
verplicht hun kinderen te onderhouden (uitdrukkelijk toegevoegd in
artikel 1288, derde lid, Ger.W. bij de wet van 1 juli 1972). Het geeft
aan de echtgenoot, aan wie de hoede werd toegewezen, het recht om tegen
de andere echtgenoot een vordering in te stellen wanneer het in de overeenkomst vastgesteld bedrag niet beantwoordt aan de vereisten van de
artikelen 203 en 303 B.W. en zo deze echtgenoot, gelet op zijn vermogen,
niet in de mogelijkheid verkeert om aan het kind het nodige levensonderhoud te verschaffen (Vred. Deurne, 14 juni 1971, R. W., 1972-1973,
1320; - Vred. Brussel, 8 juni 1971, ]. T., 1971, 666; - Vred. Brussel,
30 mei 1972, Cah. dr. Jam., 1973, nr. I, 34; - Cass., 7 september 1973,
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R. W., 1973-1974, 764, Pas., 1974, I, 19; - Vred. Lier, 17 december 1970,
T. Vred., 1971, 103).
De overeenkomsten met betrekking tot de hoede over de kinderen kunnen
enkel in het hoogste belang van het kind gewijzigd worden (Rb. Brussel,
30 juni 1970, ]. T., 1971, 9;- Rb. Mechelen, 3 mei 1965, R. W., 1965-1966,
249; - Rb. Antwerpen, 9 januari 1967, R. W., I967"I968, I43; - Brussel,
II januari I968, Ann. Not. Enr., I968, 313 met noot). Wel bestaat er verdeeldheid over de vraag welke rechtbank naechtscheiding bevoegd is. Volgens een eerste strekking in de rechtspraak is de burgerlijke rechtbank bevoegd: art. 7 van de wet van 8 april I965 betreffende de jeugdbescherming
bepaalt duidelijk dat de jeugdrechtbank uitsluitend kennis neemt van de
zaken die haar krachtens deze wet worden toegewezen; welnu geen enkele
bepaling van de nieuwe wet geeft de jeugdrechtbank bevoegdheid om de
overeenkomst betreffende de hoede over de kinderen te wijzigen (Brussel,
11 juli I968, Ann. Not. Enr., I968, 3I3;- Brussel, 6 juni I968, Pas., I968,
II, 247; ]. T., I968, 549 met noot G. Carle; - Jrb. Verviers, 3 juni 1969,
].Liege, I969-I970, 62; - Rb. Brussel, 8 juni I97I, ]. T., I971, 666 en
advies van het O.M.; - Rb, Hasselt, 7 september I971, D.M.J., IV, 96).
Andere hoven en rechtbanken opteren voor de bevoegdheid van de
jeugdrechtbank: zij heeft krachtens artikel 302, derde lid, B.W. de bevoegdheid om in het belang van het kind anders te beslissen; daarbij is
het volgens deze stelling niet de bedoeling van de wetgever geweest een
discriminatie ie maken tussen de kinderen van ouders die uit de echt zijn
gescheiden op grond van bepaalde feiten en deze van ouders wier huwelijk
ontbonden werd door een echtscheiding bij onderlinge toestemming
(Gent, 8 februari I968, R. W., I967-I968, I440; - Jrb. Brussel, 20 december I967, D.M.]., I, 59; - Jrb. Brussel, 24 oktober 1968, D.M.]., I, 108; Jrb. Brussel, 27 maart I969, D.M.J., I, I22; - Jrb. Dinant, 23 januari
I968, D.M.]., I, 62; - Jrb. Brugge, 4 februari 1969, D.M.J., I, 126; Vzt. Rb. Luik, 24 maart I971, ]. T., 1971, 384, met noot Hirsch; - Luik,
13 januari 1971, ]. T., I97I, 218; - zie Delva, J., Aspects de !'incidence du
Code judiciaire sur la procedure et la competence d' attribution en matiere
civile du tribunal de la jeunesse, Rev. dr. Jam., I969, nr. 2, biz. 1-24: deze
studie werd · evenwei geschreven op een ogenblik dat het gerechtelijk
wetboek nog niet integraal van kracht was en inzonderheid artikel 88,
§ 2 Ger.W.). Bij beslissing van de voorzitter van de rechtbank te Brussel,
op grond van artikel 88, § 2 Ger. W. (bevoegdheid van de voorzitter om
incidenten te regelen i.v.m. de verdeling van de burgerlijke zaken onder
de kamers van eenzelfde rechtbank van eerste aanleg - wet van IS juli
1970), werd de burgerlijke rechtbank bevoegd geacht: artikel 302, derde
lid, B.W. is aileen maar van toepassing in geval van echtscheiding op
grond van bepaalde feiten (Vzt. Rb. Brussel, 8 december I970, ]. T.,
I971, 28, en advies O.M.). Deze beslissing ligt in de lijn van de rechtspraak die de jeugdrechtbank tot een soort van uitzonderingsgerecht wil
maken, waarvan de taken limitatief zouden zijn vastgesteld bij wettelijke
441

bepalingen welke strikt gei:nterpreteerd moeten worden (Fettweis, A.,
Handboek van gerechtelijk recht, II, Bevoegdheid, blz. 218, noot 18). Doch
op grond van de overweging dat de wetgever van 8 april 1965 de opzet
had om bevoegdheid te verlenen aan een gespecialiseerde rechtsmacht
met ruime onderzoeksmogelijkheden, spreekt de doctrine zich uit voor de
bevoegdheid van de jeugdrechtbank (Matthijs, J., De civielrechtelijke bepalingen betre_tfende de minderjarigen, T.P.R., 1965, 361; - Kebers, A.,
Les dispositions de droit civil relatives aux mineurs, Ann. dr., 1966, 110).
Vasthoudend aan de tekst van de wet zou weliswaar moeten besloten
worden tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank. Maar is de
tijd van de exegese al niet lang voorbij (Paulus, C., De letter of de geest
van de wet? De bevoegdheid om uitspraak te doen over de vraag tot wijziging
van de schriftelijke overeenkomst, afgesloten v66r de echtscheiding door onderlinge toestemming, in verband met de hoede over de kinderen, R. W., I9701971, 1257)? Wat er nu ook van zij, het is partijen verboden om in een
overeenkomst te bepalen dat na de echtscheiding de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg bevoegd zal zijn om elk geschil met
betrekking tot de schoolkeuze van het kind op te lossen : de bevoegdheid ratione materiae is van openbare orde (Rb. Brussel, 26 mei 1967,
]. T., 1967, 504; -in dezelfde zin Rb. Brussel, 25 juni 1967, ]. T., 1967,
104).
II. - Procedure
86. - Wijzigingen bij de wet van I juli I972 - Bij de wet van 1 juli 1972
werden heel wat wijzigingen gebracht aan de procedure van echtscheiding
door onderlinge toestemming (Masson, J.P., La reforme de la legislation
sur le divorce par consentement mutuel, f. T., 1972, 461; - Traest, G., De
echtscheiding door onderlinge toestemming en de wet van I juli 1972, T.P.R.,
1972, 345 e.v.). Vooreerst werd het aantal verschijningen voor de beide
partijen verminderd (3 i.p.v. 5).
De eerste verklaring moet slechts eenmaal hernieuwd worden, en dit in
de loop van de 6e maand. Bij de wet van 10 juli 1972 (Staatsblad, 18 juli
1972) werd voorzien in een overgangsbepaling voor de partijen die op
het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet nog enkel dienden te
verschijnen in de loop van de zevende maand na de eerste verklaring
en die niet meer tijdig verwittigd konden worden van de thans ingevoerde
enige verschijning in de loop van de zesde maand: de enige overblijvende verschijning van die partijen mocht hernieuwd worden in de loop
van de zevende maand (art. 1293, eerste lid, Ger.W.). Bij niet-naleving
van de termijn voor de verschijning bestaat er geen grond om de echtscheiding toe te staan daar de partijen niet aan de voorwaarden hebben
voldaan en zij de formaliteiten, die door de wet zijn bepaald, niet in acht
hebben genomen, tenzij overmacht wordt bewezen (Cass., 14 maart
1974, R. W., 1974-1975, 2498; Pas., 1974, I, 734: een fout van de notaris-
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sen, die de partijen bijstonden, werd niet als overmacht weerhouden;
i.v.m. overmacht bij het niet-vervullen van een wettelijke formaliteit
qua procedure, zie Cass., 24 januari 1974, Pas., 1974, I, 553, met noot:
de niet~betekening binnen de wettelijke termijn van de akte van beroep
door de fout van de advocaat, werd niet als overmacht beschouwd omdat
de advocaat een mandataris is en geen derde).
'
Om de procedure te vereenvoudigen en de kosten te verminderen, werd
de tussenkomst van notarissen in de procedure niet behouden (met uitzondering voor de boedelbeschrijving). Het zijn de griffiers die de processen-verbaal van de verschijningen opmaken.
De proeftijd blijft behouden op een jaar. Binnen een maand nadat er een
jaar verlopen is te rekenen vanaf de eerste verklaring, verschijnen de
partijen voor de derde maal en verzoeken zij - elk afzonderlijk - de
voorzitter de echtscheiding toe te staan. Die termijn kan door de voorzitter verlengd worden (Brussel, 21 november 1972, Pas., 1973, II, 52:
toepassing van art. 51 Ger.W.; hervorming van Rb. Antwerpen, 17 oktober 1972, R. W., 1972-1973, 967).
De echtscheiding wordt pas definitief na de vervulling van dezelfde formaliteiten als bij een echtscheiding op grond van bepaalde feiten (Rb.
Brussel, 20 september 1972, Pas., 1972, III, 91; vereist is o.m. een betekening, door de beide echtgenoten samen of door ieder van hen afzonderlijk, en wel binnen de termijn van twee maanden vanaf het in kracht
van gewijsde gaan van het vonnis of arrest dat de echtscheiding door onderlinge toestemming heeft toegestaan). Uitzonderlijk kan de overschrijving
nog gebeuren na verloop van de hiervoor gestelde termijn van een maand
(Rb. Brussel, 11 februari 1970, ]. T., 1971, 76).
Alhoewel de rechtbanken de regelmatigheid van de procedure streng
controleren, zijn de partijen niet gehouden om plechtige formules te
gebruiken (Rb. Brussel, 23 maart 1966, Ann. Not. Enr., 1966, 155 met
noot: een afzonderlijke woonplaats is af te leiden uit de keuze van
woonplaats).
III. Gevolgen
87. - Opheffing van artikel 305 B. W. - Artikel 305 B.W., waarin bepaald
werd dat in geval van echtscheiding door onderlinge toestemming de
eigendom van de helft der goederen van ieder van de beide echtgenoten
van rechtswege overging op de kinderen uit hun huwelijk geboren, werd
opgeheven. Daarmee is voor goed de discriminatie tussen de kinderen
van ouders die uit de echt gescheiden waren op grand van bepaalde feiten
en deze van ouders wier huwelijk door echtscheiding bij onderlinge toestemming ontbonden werd, uit de weg geruimd. Verder is iedere beschikkingsmoeilijkheid ten aanzien van die goederen verdwenen; want
vroeger, doordat de helft van de goederen overging op de kinderen, werden
deze laatsten medeeigenaars van de in de boedelbeschrijving opgenomen
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goederen; zodat de onroerende goederen die in onverdeeldheid waren niet
konden verkocht worden zolang de kinderen minderjarig waren, tenzij
mits te voldoen aan de vereisten gesteld bij de wet van I2 juni I8I6
betreffende de verkoop van de onroerende goederen van de minderjarigen.
Moeilijkheden zijn gerezen aangezien de wetgever bij het afschaffen van
artikel 305 B.W. geen overgangsmaatregelen heeft getroffen. De vraag
of artikel 305 B.W. nog toepassing krijgt op de hangende echtscheidingsprocedures wordt door de rechtsleer op uiteenlopende wijze beantwoord.
Volgens sommige auteurs is de voorwaarde voor de eigendomsoverdracht
- de echtscheiding die moet tot stand komen - een opschortende voorwaarde, zodat de eigendomsoverdracht geschiedt op het ogenblik van de
overschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke stand
(Pasquier, A., Precis du divorce et de la separation de corps, nr. 369;- Clossetla procedure du
Coppin, J., Des nouvelles dispositions legales relatives
divorce et de la separation de corps par consentement mutuel et aux eJfets
de cette procedure, R.Not.B., I972, 495; - Traest, G., l.c., T.P.R., I972,
349-350; - De Fraigne, ]. T., I972, 645). Andere auteurs daarentegen
zeggen dat het niet tot stand komen van de echtscheiding een ontbindende
voorwaarde is en dat de kinderen medeeigenaars worden vanaf de dag
van de eerste verklaring (Masson, J.P., o.c., ]. T., I972, 462; - R.P.D.B.,
Compl. I, Tw. Divorce et separations du corps, nr 535; - De Page, H.,
I, nr 1026; - in die zin: Rb. Hasselt, I 5 januari I974, Pas., I974, Ill, 24).
Voor het geval dat aangenomen wordt dat de wet van I juli I972 ook
gelding heeft voor de hangende echtscheidingsprocedures, impliceert dit
niet dat de notariele akten, welke de verdeling der goederen regelden,
opnieuw ter discussie kunnen worden gesteld (Closset-Coppin, l.c.,
blz. 489).

a

88. - Fiscaal regime van het onderhoudsgeld
Zolang de echtscheiding door onderlinge toestemming niet definitief is
blijft de onderhoudsverplichting tussen de echtgenoten bestaan op grond
van artikel 2I2 B.W. De overeenkomst tussen de partijen met betrekking
tot het onderhoudsgeld tijdens de proefperiode, client derhalve beschouwd
te worden als een bekrachtiging van een door het B.W. opgelegde verplichting. De echtgenoot, die de last van de onderhoudsuitkering draagt,
kan het bedrag aftrekken van zijn belastbaar inkomen, de andere echtgenoot, welke het bedrag ontvangt, is belastbaar ingevolge artikel 67,
3°, W.I.B. De na ontbinding van het huwelijk betaalde uitkering client
daarentegen beschouwd te worden als een eenvoudige uitvoering van een
contractuele verbintenis (Gent, 25 februari I970, T.Not., I972, 67).
Het is geen toepassing van artikel 30I B. W. Bijgevolg is het toegekende
bedrag na echtscheiding geen aftrekbare last voor wie betaalt, en geen
belastbaar inkomen voor wie ontvangt (zie: Troisfontaines, P., o.c., ]. T.,
I973. 578- 580).
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C. S c h e i d i n g v a n t a f e 1 e n b e d
89. - Onderhoudsplicht
Bij scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten, blijft de
plicht tot hulp bestaan ten voordele van de echtgenoot die de scheiding
verkregen heeft (art. 308 B.W.). Het is een verplichting die de openbare
orde raakt, zodat daarvan niet geldig afstand kan worden gedaan, zelfs
niet bij wijze van dading (Brussel, 5 maart 1968, Pas., 1968, II, r68; Rb. Brussel, 28 mei 1973, Cah. dr. Jam., 1973, nr. 2, 27). Het bedrag
van het onderhoudsgeld wordt vastgesteld op grond van de actuele inkomsten van de echtgenoten, onder voorbehoud van verrekening na de
verdeling van de gemeenschap (Cass., 4 juni 1966, Pas., 1966, I, 1263
met noot).
Het onderhoudsgeld, bij scheiding van tafel en bed door de rechtbank van
eerste aanleg toegekend, kan nadien enkel door de vrederechter herzien worden (Cass., 24 september 1965, R. W., 1966-1967, 395; Pas., 1966, I, I 14);
zelfs ingeval van een vordering tot ornzetting van de scheiding van tafel en
bed in echtscheiding mag de rechtbank van eerste aanleg geen kennis nemen
van de tegenvordering tot herziening van het onderhoudsgeld, en dit op
grond van een strikte interpretatie van artikel 591, § 7 Ger.W. (Vred.
Geraardsbergen, I 1 oktober 1972, R. W., 1972-1973, 576 met noot waarin
melding wordt gemaakt van de bevestiging van het vonnis door Rb.
Oudenaarde, 26 september 1972;- Arrond. Antwerpen, 4 november 1971,
R. W., 197I-1972, 867 met noot B.; - Pierard, A., Precis du divorce et de
Ia separation de corps, nr. 237. -Anders: Rb. Hoei, 22 maart 1967, ].Liege,
1967-1968, 6o).
Alhoewel artikel 308 B. W. bepaalt dat het onderhoudsgeld enkel verschuldigd is aan de onschuldige echtgenoot, wordt dit voorbehoud niet hernomen in artikel 205, § 2, B.W., dat enkel spreekt van de echtgenoot
,al was hij gescheiden van tafel en bed". De heer M. Damseaux heeft
dit probleem bij parlementaire vraag voorgelegd aan de Minister van
Justitie. Het antwoord was dat de wijziging van artikel 308 B.W., bij de
· wet van 27 januari 1960, tot doel had de onschuldige echtgenoot te ontlasten van de hulpverplichting van artikel 212 B.W., en dat, onder voorbehoud van de appreciatie van de rechtbanken, artikel 205, § 2 B.W.
(uitkering tot onderhoud voor de overlevende echtgenoot als last van de
nalatenschap van de overleden echtgenoot) enkel mag ingeroepen worden
door de onschuldige echtgenoot (R.Not.B., 1972, 535).
In geval van scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemrning wordt
het onderhoudsgeld conventioneel geregeld (art. 1306, derde lid, B.W.).
90. - Omzetting in echtscheiding

Alhoewel sommige vonnissen aannemen dat de toestand, die uit de scheiding van tafel en bed voortvloeit, niet !anger dan drie jaar mag in stand
gehouden worden, beslist het hof van beroep te Luik terecht dat er geen
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automatisme bestaat voor de omzetting in echtscheiding: alles hangt af
van de omstandigheden (Luik, 5 november 1968, f. T., 1969, 176). Wel
moet de scheiding minstens drie jaar geduurd hebben, te rekenen vanaf
de overschrijving van het beschikkende gedeelte van het vonnis of arrest
hetwelk de scheiding van tafel en bed toestond. Gelet op de omstandigheid
dat v66r de wet van 20 juli 1962 deze overschrijving niet vereist was,
begint voor de scheiding van tafel en bed, toegestaan onder de vroegere
wetgeving, deze termijn van drie jaar te lopen vanaf het ogenblik dat de
beslissing in kracht van gewijsde is gegaan (Rb. Nijvel, 5 december 1967,
Rec. fur. Niv., 1968, 70; - Brussel, 27 februari 1967, Pas., 1967, II, 229; Cass., 8 maart 1968, Pas., 1968, I, 858 met noot P.M.; R. W., 1968-1969;
731).
Een vroeger verworpen verzoek tot omzetting onder de toen geldende wetgevirig mag opnieuw worden ingesteld op grond van het nieuw artikel
1309 Ger.W. (Cass., 18 maart 1971, Pas., 1971, I, 664).
De rechter oordeelt soeverein over de omstandigheden die een eventuele
omzetting rechtvaardigen. Nochtans behoudt het hof van cassatie de bevoegdheid om na te gaan of de feitenrechter zijn beslissing tot omzetting
voldoende gemotiveerd heeft ; dit is niet het geval wanneer hij de omzetting
toestaat met als enkele motivering, dat de echtgenoot-verweerder geen
redenen aanhaalt waaruit zou blijken dat de scheiding van tafel en bed
boven de echtscheiding te verkiezen is (Cass., 20 januari 1966, Pas., 1966,
I, 655 met noot).
De conversie moet gebeuren ,aile omstandigheden in acht genomen",
zijnde de kansen op verzoening van de echtgenoten, de regularisatie van
sociaal niet gewenste toestanden, de belangen van de families en van de
kinderen (Cass., 18 maart 1971, Pas., 1971, I, 664 met noot). De omzetting
wordt niet toegestaan wanneer de scheiding van tafel en bed ingevolge
collusie van de echtgenoten werd verkregen (Brussel, 23 maart 1966,
Pas., 1967, II, 152). Bezwaren van levensbeschouwelijke aard worden
niet in aanmerking genomen (Rb. Dinant, 4 december 1968, ].Liege,
1968-1969, 175), en evenmin de omstandigheid dat bij de omzetting de
onschuldige echtgenote nadeel ondervindt doordat de in haar voordeel
bestaande veranderlijke verplichting tot levensonderhoud op basis van
artikel 212 B.W. vervangen wordt door een onveranderlijke uitkering tot
levensonderhoud op basis van artikel 301 B.W. (dit althans v66r de wet
van 9 juli 1975 tot wijziging van artikel301 B.W.) (zie Cass., I I maart 1965,
Pas., 1965, I, 722; R. W., 1965-1966, 349; f. T., 1965, 704, met noot; Brussel, 5 maart 1968, Pas., 1968, II, 168; - Brussel, 27 oktober 1970,
Pas., 1971, II, 48); ook het verlies van de helft van het rustpensioen van
de man is op zichzelf geen reden om de omzetting te weigeren (Brussel,
5 maart 1968, gecit.; - anders: Luik, 5 november 1968, gecit.).
In de regel moet gesteld worden dat, al zijn de financiele bezwaren van
de onschuldige echtgenoot niet te verwaarlozen, deze van geen tel meer
zijn wanneer door het toestaan van de echtscheiding een buitenechtelijke
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situatie kan worden rechtgetrokken (Rigaux, F., Les Personnes, nr. 2208; Luik, 16 februari 1965, ].Liege, 1965-1966, 105). De rechtbank te Brussel
weigerde nochtans de omzetting toe te staan om reden dat de vrouw, die
de scheiding verkregen had, in geval van overlijden van haar man in een
ongunstige financiele toestand zou komen te staan (verlies van overlevingspensioen), alhoewel de man de omzetting vroeg om zijn staat van concubinaat te regulariseren en een natuurlijk kind van zijn concubine te
adopteren (Brussel, 3 december 1970, Pas., 1971, II, 75). Ook in dezelfde
zin besliste het hof van beroep te Luik, dat van de vrouw het recht op
pensioen niet mag ontnomen worden ten voordele van de concubine,
vooral dan wanneer de man zich niet kan beroepen op de aanwezigheid
van een kind dat uit die onwettige betrekkingen gesproten is (Luik, 20
december 1972, ].Liege, 1973, 298; - in dezelfde zin: Rb. Bergen, 20
september 1973, Cah. dr. jam., 1974-1975, 30). Het belang van wettige
kinderen, die niet meer afhankelijk zijn van hun oude'ts, kan niet ingeroepen
worden om de vordering tot omzetting af te wijzen van een echtgenoot
die met de omzetting een abnormale situatie- het bestaan van onwettige
kinderen - wil regulariseren (Rb. Brussel, 3 april 1964, Pas., 1965, III,
71;- Rb. Nijvel, 5 december 1967, Rec. fur. Niv., 1968, 70;- Rb. Dinant,
4 december 1968, ].Liege, 1968-1969, 175;- anders: Luik, 5 november
1968, gecit.); wel indien zij nog afhankelijk zijn (Luik, 24 maart 1964,
].Liege, 1964, 489). De lange duur van de scheiding is volgens de rechtbank
te Luik geen voldoende reden om de omzetting toe te staan (Luik, 5 november 1968, gecit.). Nochtans kan in dit geval aangenomen worden dat de
kans op verzoening tussen de echtgenoten zeer miniem is.
91. - Procedure - De scheiding van tafel en bed mag niet worden ingeroepen om de omzetting te verkrijgen, wanneer na die scheiding een verzoening heeft plaats gehad (Brussel, 20 juni 1972, ]. T., 1972, 676; Pas.,
1973, II, 7). Want de verzoening doet de gevolgen te niet van het vonnis,
dat de scheiding van tafel en bed toestond, zonder dat er enige formaliteit
moet vervuld worden.
Krachtens artikel 628 Ger.W. is de bevoegde rechtbank ratione loci, om
van de vordering tot omzetting van de scheiding van tafel en bed kennis
te nemen, deze van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder. In hun belang mogen partijen daarvan afwijken na het ontstaan van het geschil (Luik, 23 juni 1971, ].Liege, 19711972, 49).
In geval van hoger beroep tegen een vonnis dat de omzetting toestaat is
artikel 1273 Ger. W. van toepassing: binnen de acht dagen na de dag
waarop het beroep werd ingesteld, moet het beroep bij deurwaardersexploot meegedeeld worden aan de griffier van de rechtbank die de bestreden beslissing heeft gewezen (Cass., 30 september 197i, Pas., 1972,
I, 107; ]. T., 1972, 29; R. W., 1971-1972, 615, met noot; - Brussel, 7
oktober 1970, Pas. 1971, II, 45).
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De betaling van de proceskosten van de omzetting is een betwiste kwestie :
algemeen wordt aangenomen dat wanneer de omzetting gevraagd wordt
door de echtgenoot in wiens nadeel de scheiding van tafel en bed toegestaan werd, de kosten van de omzetting ook te zijnen laste komen (anders:
Rb. Luik, 5 november I964, Pas., I965, III, II: art. 3IO B.W. is geen
voortzetting van de procedure van scheiding van tafel en bed).
92. - Gevolgen
Na de omzetting kan alleen de onschuldige echtgenoot aanspraak maken
op een uitkering krachtens artikel 30I B.W. (vgl.: Brussel, 3I januari
1972, Pas., I972, II, 77).
Wanneer dit onderhoudsgeld gevorderd wordt na het vonnis van omzetting, is de vrederechter terzake bevoegd (Vred. Bergen, 29 oktober
I970, Rev. dr. Jam., I97I, 38; - anders: ten onrechte: Vred. Nazareth,
II september I968, R. W., I968-I969, 900, vonnis waarin gesteld wordt
dat de kennisneming van de eis gesteund op art. 30I B.W. uitsluitend
behoort tot de bevoegdheid van de rechter die uitspraak heeft gedaan
over de echtscheiding). Afzonderlijke schadeloosstelling is niet verschuldigd (Gent, I3 november I964, R. W., I964-I965, I453).
De omzetting heeft geen enkel gevolg ten aanzien van de goederen van de
echtgen~ten. De gemeenschap is reeds ontbonden tengevolge van de
scheiding van tafel en bed (art. 3I I B.W.). Ook vanaf dat ogenblik heeft
de schuldige echtgenoot de huwelijksvoordelen verloreri (art. 3IIbis B.W.).

AFDELING

II

AFSTAMMING

§I.

AFSTAMMING VAN WETTIGE KINDEREN EN ONTKENNING VAN VADERSCHAP

93· - Tijdstip van de verwekking- Krachtens de wet wordt het kind geacht verwekt te zijn tussen de 30oste en de I8oste dag die de geboorte
voorafgaat (vermoedenjuris et de jure). Nochtans blijkt uit de meest recente
medische vaststellingen dat zwangerschappen mogelijk zijn van minder
dan I So dagen en van meer dan 300 dagen. Daarom hebben buitenlandse
wetgevingen langere termijnen ingevoerd (nieuw Ned. B.W.: 306 dagen,
B.G.B.: 302 dagen, of hebben zij het vermoeden van verwekking tijdens
het huwelijk voor tegenbewijs vatbaar gemaakt: nieuwe F ranse wet van
3 januari I973, art. 311 C.Civ.). Een wijziging van de Belgische wet om
het vermoeden van de verwekking te maken tot een vermoeden juris
tantum, ware om dezelfde reden wenselijk.
Het volstaat dat het huwelijk gedurende een enkele dag bestaan heeft
tijdens die wettelijke periode opdat het kind wettig zou zijn. Zo komt het

dat artikel 3I5, eerste lid, B.W., voorhoudt dat het kind, geboren uit
een vrouw wier huwelijk sinds meer dan I8o dagen en minder dan 300
dagen ontbonden is, geacht wordt uit dat huwelijk te stammen behalve
wanneer ten aanzien van dat kind een verklaring van erkenning van vaderschap of een wettiging plaats heeft gehad. Voor het geval het kind geboren
wordt precies op de I 8oste dag na de ontbinding van het huwelijk, besliste
de rechtbank te Nijvel, op grond van art. 33I-335 B.W., dat het kind door
de rninnaar van de vrouw niet kon erkend worden zonder voorafgaande
machtiging (R.B. Nijvel, I5 november I966, Rec. fur. Niv., I968, 82).
Ten onrechte heeft deze rechtbank de woorden ,meer dan I8o dagen"
naar de letter geinterpreteerd. Gesteld dat de vrouw in het huwelijk zou
zijn getreden op de dag van de overschrijving van het echtscheidingsvonnis, dan zou het kind dat geboren wordt op de I 8oste dag van het huwelijk aangezien worden als verwekt tijdens het huwelijk (art. 3I4 B.W.).
Deze vaststelling wordt bevestigd door artikel 3I3, tweede lid B.W., dat
de ontkenning van vaderschap op eenvoudige verklaring niet toelaat
wanneer het kind geboren wordt op de I 8oste dag na de afwijzing van de
echtscheidingseis of na de verzoening. Wanneer deze oplossingen (art.
3I4 en 3I3, tweede lid, B.W.) overgenomen worden in artikel 3I5 B.W.
betekent dit, dat de conceptie van het-kind zich kan situeren v66r of na
de ontbinding van het huwelijk op voorwaarde dat het geboren wordt ten
vroegste op de I8oste dag en ten laatste op de 3ooste dag te rekenen vanaf
de ontbinding (Vieujean, E., Examen de jurisprudence, Personnes, I965I969, R.C.].B., I97I, nr. 66).
94· - Moederlijke afstamming - Het bewijs bij uitstek van de moederlijke
afstamrning is de akte van geboorte, op voorwaarde dat de moeder gehuwd
was op het ogenblik van de verwekking ofwel dat zij zich bevond in een
van de situaties die bij uitbreiding toelaten het kind voor wettig te aanzien
(Rigaux, F., o.c., nr. 263I-2633). Ingeval van ontkenning van vaderschap,
dewelke van een overspelige afstamming doet blijken, behoudt die akte t.a.v
de moederlijke afstamming haar voile bewijskracht (Jrb. Brussel, IO juni
I968, ]. T., I968, 475; - Rb. Brussel, 7 juli I967, f. T., I968, 332). Daarom
werd het verzoek van de moeder om machtiging te verkrijgen tot erkenning
van haar in overspel verwekt kind, geboren meer dan 300 dagen na het
proces-verbaal van niet-verzoening in een echtscheidingsprocedure, niet
ontvankelijk verklaard : immers de akte van geboorte van het kind stelt
de moederlijke afstamrning vast en de omstandigheid dat het in overspel
is verwekt kan daaraan niets wijzigen (Rb. Brussel, 23 december I967,
Pas., I969, III, 5). In dergelijk geval heeft het kind t.a.v. de moeder het
statuut van een gewoon natuurlijk kind (Rb. Luik, 8 oktober I97I, ].Liege,
I972-1973, 92 met noot;- Rb. Luik, I I januari 1974, ].Liege, I973-1974,
204; - Rb. Luik, 22 maart 1974, ].Liege, I975, 219: een latere erkenning
door een vreemde vader heeft geen enkele invloed op de nationaliteit
van het kind - art. 2 van de gecoordineerde wetten van I 4 december
1932 betreffende de nationaliteit; er is analoge toepassing wat betreft de
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naam van het kind). Deze zienswijze kan bijgetreden worden daar het
hoederecht op de afstamming stoelt.
Bij gebreke van een geboorte-akte mag het kind zich beroepen op het
voortdurend bezit van staat van wettig kind (art. 320 B.W.). Voor het geval
dat er geen titel en geen voortdurend bezit van staat is, kan de afstamrning
nog enkel bij vonnis worden vastgesteld: het bewijs wordt geleverd door
getuigen mits dat er een begin is van bewijs door geschrift of dat er gewichtige vermoedens voorhanden zijn (art. 323 B.W.).
De akte van erkenning, opgemaakt op verklaring van de moeder, kan de
moederlijke afstamming niet vaststellen (Rb. Luik, 10 december 1971,
].Liege, I971-1972, 181: dit is niet voorzien bij art. 319 tot 328 B.W.).
T och zou deze akte in een proces tot vordering van staat, ingesteld door
een ander persoon dan de vrouw, wel in aanmerking kunnen komen als
begin van bewijs door geschrift in de zin van artikel 323 B.W. Nietternin
was de rechtbank te Brussel, in haar vonnis dd. 21 maart 1969, van mening
dat de erkenning door de vrouw wel degelijk mogelijk is tot vaststelling
van de moederlijke afstamming. De feiten waren de volgende : een Belgische
vrouw, sinds jaren verwikkeld in een echtscheidingsprocedure, bevalt in
Frankrijk. Haar minnaar, ook van Belgische nationaliteit, geeft de geboorte
aan zonder vermelding van de naam van de moeder (in Frankrijk geldt
het systeem van het anonymaat) en erkent tevens het kind. De rechtbank
besliste dat de erkenning door de minnaar niet mogelijk was zonder rechterlijke machtiging, op grond van artikel 331 en 335 B.W., en dat de vrouw,
wier naam in de geboorte-akte niet vermeld was, eveneens moest gemachtigd
worden om het in overspel verwekt kind te erkennen (Rb. Brussel, 21 maart
1969, R.P.Not., 1969, 361). Het is juist dat de minnaar van de gehuwde
vrouw het kind van deze laatste niet zomaar erkennen mag. . . . maar
in casu staat de moederlijke afstamming niet vast, en bijgevolg kan de erkenning door de minnaar niet van een overspelige afstamming doen blijken,
en is zij geldig zonder voorafgaande rechterlijke machtiging. Ten aanzien
van de door de rechtbank aan de moeder gegeven machtiging om haar
kind te erkennen is het zo, dat deze vorm van vaststelling van de moederlijke afstamming niet voorzien is bij artikel 323 B.W.; bovendien mag de
moeder zelf geen vordering tot vaststelling van de moederlijke afstamming
instellen : deze vordering is voorbehouden aan het kind en uitzonderlijk
aan zijn erfgenamen (De Page H., I, nr. 1109).
Zolang de moederlijke afstamming niet vaststaat kan het kind ook niet
worden ontkend (Rb. Nijvel, 13 juni 1967, ]. T., 1968, 206: van de vrouw,
in Rijsel bevallen, was de naam niet in de geboorteakte van het kind vermeld; - R.P.D.B., Tw. Paternite, nr. 76; - De Page, H., I, nr. 1065: actio
4djuturum niet toegelaten,- zie art. 18 en 584, 4° Ger.W.;- anders: maar
teri onrechte: Rb. Charleroi, I7 oktober 1970, Cah. dr. Jam., 1975, J7,
rir. 2: niettegenstaande de afwezigheid van vaderschapsvermoeden is een
actio ad futurum wel ontvankelijk). Inderdaad, krachtens artikel 325 B.W.
kan de man, enkel wanneer het moederschap bewezen is, door alle rechts450

middelen het tegenbewijs leveren dat de eiser het kind niet is van de moeder
die het voorwendt te hebben : het is een middel voor de man om zich te
beschermen tegen de gevolgen van de vordering tot vaststelling van de
moederlijke afstamming (art. 325 B.W. is uitsluitend van toepassing op
de art. 323 en 324 B.W.). Op grand van hetzelfde artikel kan het kind,
dat een vordering tot bewijs van de moederlijke afstamrning heeft ingesteld,
het bewijs leveren van de overspelige moederlijke afstamming, dus dat het
niet het kind is van de man van de moeder (Rb. Luik, 8 maart 1974,
].Liege, 1975, 2i3). In Frankrijk daarentegen zijn preventieve ontkenningen
door de rechtspraak wel toegelaten omwille van het feit dat er geen verplichting toe bestaat de naam van de moeder in de geboorte-akte te vermelden : het gevolg van de vordering tot preventieve ontkenning is de
vaststelling van de moederlijke afstamrning (Marty, G., en Raynaud, P,
Droit civil, I, nr. 176).
95·- Vaderschap van de man- In de huidige stand van de medische wetenschap kan het vaderschap van de man niet met absolute zekerheid bewezen
worden. Nieuwe medische technieken - o.a. het obstetrisch onderzijn doorgaans
zoek, andrologische en hematologische expertises wel afdoende om met zekerheid te doen besluiten tot het rechtstreeks
negatief bewijs van het vaderschap, doch niet tot het rechtstreeks positief
bewijs ervan (Meulders, M. Th., Le rattachement de !'enfant au pere, Pour
une reforme du droit de la filiation. Syllabus de la journee d' etudes de l' Association belge desfemmesjuristes, mars 1973, blz. 17 e.v.), uitzondering misschien
gemaakt voor het hematologisch onderzoek (Rigaux, F., Les Personnes,
I, nr. 2518; - Meulders, M. Th., o.c., blz. 26).
Daar het bewijs van de cohabitatie onmogelijk kan geleverd worden, heeft de
wetgever daaromtrent een wettelijk vermoeden gesteld : ,pater his est. quem
nuptiae demonstrant". Bijgevolg vloeit het vaderschap van de man voort uit
het louter feit van gehuwd te zijn met de moeder, dus krachtens de wet, en
niet uit de feitelijke realiteit (Brussel, Jdk., 13 december 1972, ]. T., 1973, 77)
96. - Ontkenning van vaderschap met tegenbewijs

a) Ontkenning. wegens natuurlijke onmogelijkheid tot cohabitatie uit
oorzaak van verwijdering (art. 312, tweede lid, B.W.).- De ,oorzaak van
verwijdering" is een feitenkwestie, die de rechtbanken discretionair beoordelen, doch steeds moeten beoordelen in die zin dat de verwijdering
van die aard moet zijn dat daaruit de absolute onmogelijkheid tot gemeenschap blijkt, bv. de opsluiting in een gevangenis. Wanneer de man van de
geboorte kennis krijgt en hij in de gevangenis zit, begint de termijn voor
de ontkenning slechts te lopen vanaf zijn terugkomst (Rb. Leuven, 16
januari 1967, R. W., 1966-1967, r866).
Het afzonderlijk verblijf op zichzelf biedt geen enkele zekerheid ten aanzien
van de fysische onmogelijkheid tot geslachtsverkeer van de man met zijn
vrouw (Rb. Brussel, 30 maart 1968, Pas., 1969, III, 16). Doch het af-
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zonderlijk verblijf van de echtgenoten tijdens de wettelijke periode van de
bevruchting komt volgens de rechtbank te Neufcha.teau in aanmerking
om de natuurlijke onmogelijkheid van de cohabitatie vast te stellen,
wanneer tevens het bewijs wordt geleverd dat de echtgenoten elkaar geen
enkele keer ontmoet hebben tijdens het wettelijk tijdperk van verwekking
(Rb. Neufchateau, 16 november 1967, Pas., 1968, III, 138). Dit vonnis
gaat een nieuwe richting uit: de verwijdering moet niet van die aard zijn
dat de geslachtsdaad tussen man en vrouw niet kan gesteld worden; het
volstaat dat feitelijke en psychische factoren zouden verhinderen dat het
tot cohabitatie komt.
Natuurlijke onmogelijkheid tot cohabitatie ten gevolge van enig ongeval
(art. 312, tweede lid, B.W.).- Enig ongeval doelt op een toevallige fysieke
onmacht die de man belet met zijn vrouw gemeenschap te hebben. Dit kan
het gevolg zijn van ziekte of ongeval. Wat de wetgever wil uitsluiten, is
de ontkenning op grand van natuurlijke onmacht (art. 313, eerste lid, B.W.).
Nochtans weerhoudt een recent arrest - voor het eerst in de Belgische
rechtspraak - de steriliteit van de man als grand tot ontkenning van
vaderschap (Brussel, 24 december 1965, Pas., 1966, II, 319, met noot;zie ook Rb. Namen, 3 mei 1952, Pas., 1953, III, 47). Volgens dit arrest
hoeft de steriliteit zelfs niet toevallig te zijn: ze mag aangeboren zijn. In
de Franse rechtspraak daarentegen wordt de steriliteit enkel in aamnerking
genomen als zij het gevolg is van een ongeval of ziekte (Gebler, M.J.,
Le droit fran{:ais de la filiation et la verite, 1970, I 57; - Marty, G., en Raynaud, P., I, nr. 484).
Daar in heel wat gevallen omzeggens met absolute wetenschappelijke
zekerheid kan uitgemaakt worden dat de man van de vrouw, die het kind
baarde, er niet de vader van is, dringt zich een wijziging van artikel 313
B.W. op.
b) Ontkenning van vaderschap wegens morele onmogelijkheid tot cohabitatie (art. 313, eerste lid, B.W.) - De man kan enkel ontkennen op
grand van overspel van zijn vrouw wanneer de geboorte voor hem verborgen werd gehouden, in welk geval hij aile feiten mag aanvoeren die
van aard zijn het bewijs te leveren dat hij de vader niet is. Ten deze moeten
drie feiten bewezen worden (De Page, H., I, nr. ro86).
Vooreerst moet de vader aantonen dat de geboorte van het kind voor hem
werd verborgen gehouden. Dit werd niet het geval geacht omdat de
zwangerschap tijdens een procedure tot echtscheiding ter kennis kwam
van de man die in kart geding gedagvaard werd om bij te dragen in de
kosten van de bevalling (Rb. Brussel, 4 december 1964, Pas., 1966, III, r8;
Rev. Adm., 1967, 67 met noot waarin vermeld wordt dat het vonnis bevestigd werd door Brussel, 3 juni 1965). Daarentegen is de verheling wel
voldoende bewezen wanneer de man van de geboorte op de hoogte gebracht
wordt door zijn werkgever (Rb. Brussel, I4 april 1967, Pas., 1968, III,
37), of wanneer de vrouw naar het buitenlandis gaan bevallen (Rb. Nijvel,
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I3 juni I967, ]. T., I968, 206 met noot). Opdat er sprake zou zijn van
verheling van de geboorte is het louter stilzwijgen van de vrouw niet voldoende: bedrog wordt vereist (Rb. Marche-en-Famenne, I9 december
I964, ].Liege, I964-I96s, I33). Zelfs wanneer de vrouw, zeer korte tijd
na de bevalling, de man van de geboorte verwittigd heeft, is er toch verheling indien blijkt ,que le silence observe n'a pas ete rompu par un
aveu determine par le desir loyal et sincere d'accomplir un devoir neglige
jusqu'alors" (Brussel, IO november I97I, Pas., I972, II, I4; ]. T., I972,
467). Heel wat strenger voor de man is de beslissing van de rechtbank
te Brussel die stelt dat er geen verheling is ,lorsque la hate avec laquelle
le mari a fait signifier le desaveu (par acte extrajudiciaire, trois jours apres
la naissance) n'a pas permis a la mere de manifester par un silence prolange et circonstancie qu'elle entendait celer la naissance" (Rb., Brussel,
4 december 1964, gecit.; - zie kritiek Masson, J.P., Chronique de jurisprudence, ]. T., I970, 237). Het louter feit dat de man bij de geboorte afwezig was en de aangifte van de geboorte niet deed, volstaat niet (Cass.,
IS oktober I970,].T., I97I, 24; R.W., I970-I97I, 939; Pas., I97I, I, I3I;
ter bevestiging van Brussel, 3 december I969, Pas., I969, II, s8); wel is
het zo dat de aangifte van de geboorte door een ander persoon dan de man
van de vrouw een vermoeden van verberging schept, ten minste wanneer
er tussen man en vrouw feitelijke scheiding bestaat (Rb. Brussel, 30 maart
I968, Pas., I969, III, I6; - Brussel, IO januari I968, Pas., I968, II, I38).
Maar de omstandigheid dat de man kennis had van de geboorte-akte die
in het buitenland werd opgesteld, en die een derde aanduidt als vader en
enkel de naam en de voornaam van de moeder zonder verdere identiteit
vermeldt, leidt omgekeerd niet noodzakelijk tot afwezigheid van verheling
(Brussel, 27 oktober I96S, Pas., 1966, II, 249): de vader diende hieruit
niet af te leiden dat deze moeder zich met zijn echtgenote vereenzelvigde.

In feite onderstelt de verheling van geboorte ook verberging van zwangerschap. Verberging van de zwangerschap is voor de rechtspraak een kenmerkende aanduiding van de onwettige. verwekking van het kind, ook al
heeft de verberging zich niet over de ganse duur van de zwangerschap
uitgestrekt (Brussel, 2I april 1969, Pas., 1969, II, I72; - Brussel, 2S
februari I969, Pas., I969, II, 112; - Brussel, 10 november I971, gecit.;Rb. Brussd, 2I februari 1973, Pas., 1973, III, 38;- zie ook de conclusies van
procureur-generaal R. Hayoit de Termicourt, bij Cass., 7 november I973,
Pas., 1964, I, 28). Ook in die gevallen komt de bedrieglijke handelwijze van
de vrouw meer dan verdacht voor. In geval van twijfel of er al dan niet verheling is geweest, dienen de verweerders het duidelijk bewijs te leveren
dat de man van de geboorte op de hoogte was (Luik, I4 januari 1972,
].Liege, I972-I973. 2I2;- De Page, I, nr. I089). Het verborgen houden van
de geboorte of van de zwangerschap is vanzelfsprekend een feitenkwestie,
waaromtrent het bestaan van een intentioned element overgelaten wordt
aan de soevereine beoordeling van de feitenrechter (Cass., IS oktober
1970, gecit.).
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Naast het bewijs van de verheling van de geboorte moet de man ook het
bewijs leveren dat tijdens het wettelijk tijdperk van de conceptie door zijn
vrouw overspel werd gepleegd (Brussel, 3 december 1969, Pas., 1969,
II, 58). Het overspel moet zich niet over gans de wettelijke conceptieperiode uitstrekken (Rb. Nijvel, 8 februari 1966, Rec. fur. Niv., 19651966, 201). Met toestemming van beide partijen kan het bewijs ervan geleverd worden door een bloedonderzoek (Luik, 12 december 1973, ].Liege,
1973-1974, 169). De rechtspraak neemt meer en meer aan dat het bewijs
van het overspel niet hoeft geleverd te worden wanneer reeds bewezen is
dat het kind niet van de man is, want dan is automatisch bewezen dat er
overspel gepleegd werd (Rb. Brussel, 30 maart 1968, Pas., 1969, III; r6; Rb. Dendermonde, 14 oktober 1971, R. W., 1971-1972,869;- zie Marty en
Raynaud, I, nr. r64;- Mazeaud en Mazeaud, I, nr. 887;- Colin et Capitant,
I, nr. 249;- anders: Kluyskens, A., VII, nr. 543). Evenwel blijft men vasthouden aan het vereiste bewijs van verheling. Waarom daaraan nog vasthouden
wanneer bewezen is dat het kind niet van de man is (De Page, I, nr. r o86) ?
Het derde feit dat client bewezen te worden is dat de man niet de vader is
van het kind. Dit bewijs volgt o.m. uit de verheling van de geboorte, die
niet aileen een ontvankelijkheidsvereiste maar tevens een aanwijzing
van niet-vaderschap is (Gent, 6 november 1969, R. W., t969-1970, 76o).
De rechtbank te Brussel heeft geoordeeld dat wanneer het overspel bewezen is - bv. door een strafrechtelijk onderzoek - een voldoende
bewijs van niet-vaderschap werd geleverd (Rb. Brussel, 14 april 1968, Pas.,
III, 37). Nochtans kan het enkel bewijs van het overspel van de vrouw niet
volstaan om tot de morele onmogelijkheid van cohabitatie met haar echtgenoot te besluiten; de vrouw kan immers tussendoor nog met haar echtgenoot gemeenschap gehad hebben. Wei is het herhaald overspel van de
vrouw, gedurende de gehele duur van de wettelijke conceptietijd, gepaard
met de feitelijke scheiding van de echtgenoten, afdoende voor het bewijs
van het niet-vaderschap (Brussel, ro november 1971, ]. T., 1972, 467;
Pas., 1972, II, 14). Het beste bewijs wordt geleverd door het bloedonderzoek. De rechter kan het ambtshalve bevelen (Rb. Luik, 12 november
1971, ].Liege, 1971-I972, 156; - Rb. Luik, 8 oktober 1971, ].Liege, 19711972, 155), maar partijen kunnen weigeren eraan mee te werken (Luik,
24 november 1971, ].Liege, I971-1972, 185: recht van iedere persoon op
de fysische integriteit; - Brussel, ro mei 1972, Pas., 1972, II, 144; Rigaux, F., Les Personnes. I, nr. 2519). De weigering vandemoeder, of van
de voogd ad hoc, om op een bloedonderzoek in te gaan mag dan niet uitgelegd worden als een vermoeden van onwaarschijn]ijk vaderschap (Rb.
Brussel, 30 maart 1968, Pas., 1969, III, r6; - anders: Rb. Luik, 22 september 1972, ].Liege, 1972-1973, 67 met noot;- Rb. Luik, 12 november
1971, gecit.) want dit zou een te verregaand besluit zijn, ten aanzien van
de thans geldende strakke bewijsregeling. Het kan hoogstens als een blijk
van kwade trouw worden beschouwd, wat de andere bewijselementen kan
verstevigen (Rb. Brussel, 30 maart 1968, gecit.).
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97· - Ontkenning van vaderschap op eenvoudige verklaring
In geval van een vonnis of van een eis tot echtscheiding of scheiding van
tafel en bed, kan de man het kind ontkennen dat geboren is 300 dagen
na het proces-verbaal van niet-verzoening waarvan sprake in artikel 1258
Ger.W. of na de verklaring bedoeld in artikel 1298 Ger.W.
Als uitgangspunt van de termijn van 300 dagen kan ook de opschorting
van de verplichting tot samenwonen, ingevolge een bevelschrift van de
voorzitter in kort geding gewezen na de indiening van het verzoekschrift
tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed, in aanmerking komen
(Vieujean, E., Examen de jurisprudence, Personnes, 1965-1969, R.C.].B.,
1971, 276-277, nr. 72: teleologische interpretatie van de wet van 10 februari
1958, die art. 313, tweede lid, B.W. vervangen heeft;- Rigaux, F., o.c.,
nr. 2570; anders: Brussel, 6 januari 1965, Pas., 1966, II, 6 en g). Immers
deze teleologische interpretatie wordt door de rechtspraak ook gegeven
aan artikel 228, tweede lid, B.W. i.v.m. de wachttijd.
De rechtsvordering tot ontkenning is evenwel niet meer ontvankelijk
wanneer is komen vast te staan dat de echtgenoten feitelijk herenigd zijn
geweest of dat zij hebben samengewoond (art. 313, tweede lid, B.W.).
Is het bewijs hiervan geleverd dan werkt het middel tot niet-ontvankelijkheid op afdoende wijze, zonder dat de man van zijn kant gerechtigd is dit
bewijs te ontkrachten door zich op een bloedonderzoek te beroepen dat
zijn niet-vaderschap zou kunnen aantonen (Brussel, 18 juni 1964, Pas.,
1965, II, 185); hetgeen betreurd wordt omdat de bewoordingen ,herenigd
zijn geweest of dat zij hebben samengewoond" alsdan een te restrictieve
(bedoeld is allicht een te ruime) betekenis krijgen waar de wetgever waarschijnlijk alleen gedacht heeft aan een geslachtelijke ontmoeting die
tot fecondatie leidt (Rigaux, F., o.c., nr. 2567).
De bewijslast van de hereniging of samenwoning is ten laste van de partij die
zich op de wettigheid van het kind beroept - dus de voogd ,ad hoc"
of de moeder (De Page, H., I, nr. 1092).
Als uiterste ogenblik voor de vermoede trouw stelt de wet, naast de verzoening van de partijen, de definitieve afwijzing van de eis. De termijn
van 180 dagen na de definitieve afwijzing van de eis begint, volgens een
vonnis van de rechtbank te Nijvel, te lopen vanaf de betekening van het
vonnis (Rb. Nijvel, 21 november 1967, Rec. fur. Niv., 1968, 158). Nochtans
spreekt de wet uitdrukkelijk van definitieve afwijzing van de eis, d.w.z.
het ogenblik waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
De ontkenning van vaderschap krachtens artikel 313, tweede lid, B.W.
is mogelijk zelfs al wordt geen vonnis van echtscheiding gewezen (Rb.
Nijvel, 13 juni 1967, ]. T., 1968, 206, met noot).
Ook het kind dat v66r de 18oste dag van het huwelijk geboren is kan door
de man, zonder meer, worden ontkend, tenzij hij v66r het huwelijk van de
zwangerschap heeft kennis gedragen of bij de akte van geboorte tegenwoordig is geweest ; de dag van het huwelijk wordt niet in de termijn ge-
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rekend (Rb. Dinant, 16 november 1972, ].Liege, 1972-1973, 125; art.
314 B.W., aldus gewijzigd bij de wet van 14 december 1970).
98. - Procedure tot ontkenning
De wet van 14 december 1970 (Staatsblad, 2 februari 1971) heeft enkele
wijzigingen aangebracht aan de procedure inzake ontkenning van vaderschap. Zo werd de termijn, binnen dewelke de vordering moet ingesteld
worden, uniform op 3 maanden gebracht (art. 316 B.W.). Deze termijn
is geen verjaringstermijn zodat schorsing of stuiting niet mogelijk zijn
(De Page, H., I, nr. 1096; - Rb. Brussel, 27 juni 1969, Pas., 1970, III,
73 : het recht om de wettigheid te ontkennen zelf verjaart niet, zelfs niet
na 30 jaar).
De rechtbank client de vordering niet-toelaatbaar te verklaren indien het
kind niet levensvatbaar is verklaard (art. 318 B.W. aanhef, B.W.). V66r
de wet van 14 december 1970 was de levensvatbaarheid van het kind enkel
voorzien ten aanzien van het kind geboren v66r de 18oste dag van het
huwelijk (oud art. 314, 3° B.W.); doch algemeen werd aanvaard dat bet
hier om een principe van gemeen recht ging en dus voor elke vordering
tot ontkenning van vaderschap gelding had (De Page, I, nr. 1078; - Planiol
en Ripert, door Rouast, I, nr. 790).
Naar algemene opvatting is de moeder geen partij in het proces. Deze
stelling lijkt twijfelachtig vermits de moeder beroep kan instellen tegen het
vonnis dat de ontkenning heeft toegestaan, op voorwaarde dat de voogd
ad hoc in bet proces betrokken wordt (Brussel, 3 december -1969, Pas.,
1970, II, 58; - Brussel, 18 juni 1964, Pas., 1965, II, 185; - Brussel, 10
januari 1968, Pas., 1968, II, 138). Het gaat immers om een onsplitsbaar
geschil tussen de moeder en de voogd ad hoc die het kind vertegenwoordigt
(Brussel, 6juni 1969,]. T., 1969, 585; Pas., 1969, II, 216 ;-Brussel, 3 december 1969, Pas., 1970, II, 58; - Brussel, 6 april 1970, Pas., 1970, II, 165).
Tegen het vonnis tot ontkenning van vaderschap is verzet mogelijk. Voor
bet geval aileen de moeder verzet aantekent, bij stilzitten van de voogd
ad hoc, moet zij dit verzet aan de vader betekenen en de voogd ad hoc
in zaak roepen opdat het op verzet te wijzen vonnis hem gemeen zou
worden verklaard gelet op de ondeelbaarheid van het geding (Brussel,
11 december 1972,]. T., 1973, 315).
Het ligt voor de hand dat wanneer de voogd ad hoc binnen de wettelijke
termijn gedagvaard wordt maar de moeder laattijdig wordt opgeroepen,
de vordering tach ontvankelijk is als de moeder voor de sluiting van de
debatten verschijnt (Rb. Brugge, 7 december 1970, R. W., 1970-1971,
905). Inderdaad, indien het kind minderjarig is wordt de vordering ingesteld tegen de voogd ,ad hoc" door de familieraad( 1 ) aangewezen, en alleen
in tegenwoordigheid van de moeder (art. 318 B.W.). Voor het geval de
moeder ,pendente litis" 'onbekwaam wordt verklaard, kan de procedure
niettemin voortgezet worden (Rb. Brussel, 14 april 1970,]. T., 1970, 6oo).

e)

art. 318 B.W. zoals thans gewijzigd door de wet van 22 juni 1976.
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Het is duidelijk dat de voogd ,ad hoc" de belangen van het kind moet
verdedigen, nl. de wettigheid van het kind, en dat bij verzuim van deze
taak hij client afgezet te worden (art. 444, tweede lid, B.W.;- Rb. Doornik,
19 maart 1973, J. T., 1973, 465).
Het vonnis dat de vordering tot ontkenning inwilligt is declaratief: het
kind is nooit een wettig kind geweest (R.v.St., 24 november 1967, Arr.
en Adv. R.v.St., 1967, 985), tenzij het bij toepassing van artikel 315,
tweede lid, B.W. als wettig kind uit het vorig huwelijk kan worden beschouwd (Vieujean, E., Examen de jurisprudence, I965-r969, Personnes,
R.C.].B., 1971, 278 et 473). Ten aanzien van het ontkend kind blijft de
moederlijke afstamming bestaan: zij behoudt de ouderlijke macht zelfs
al blijkt de afstamming een overspelige te zijn (Jrb. Brussel, ro juni 1968,
Pas., 1968, III, 475; Ann. Not. Enr., 1969, 158, met noot Delva, J.; R.P.
Not., 1968, 276, met noot Laine, F.;- Brussel, 7 juli 1967, j. T., 1968, 332).
Doch krachtens artikel 318 B.W. moet het beschikkende gedeelte van het
in kracht van gewijsde gegane vonnis, dat de ontkenning van vaderschap
toelaat, overgeschreven worden na binnen de vier maanden te zijn betekend of tegen ontvangstbewijs ter hand gesteld aan de ambtenaar van
de burgerlijke stand van de plaats waar de akte van geboorte van het kind
is opgemaakt (Rb. Luik, 13 september 1974, ].Liege, 1974-1975, 53:
ontheffing van verval in geval van overmacht).

§ 2.

AFSTAMMING VAN NATUURLIJKE KINDEREN

A. Bewijs van de natuurlijke afstamming
I. Vrijwillige erkenning
99· - Begrip - De vrijwillige erkenning is een eenzijdige verklaring, waarbij helemaal niet onderzocht wordt of de erkenner werkelijk de vader of
de moeder is. Toch moet het ouderschap van de erkenner fysiek mogelijk
zijn (Rb. Brussel, 3 juni 1967, R.P.Not., 1967, 290, met noot Laine, F.;
Pas., 1967, III, IIO; - Brussel, IS oktober 1968, Pas., 1969, II, s.)
In de Belgische rechtspraak, zoals in de Franse, kan de moederlijke afstamming worden vastgesteld door de bekentenis van de moeder die
door de vader in de akte van erkenning aangeduid wordt (art. 336 a contrario
B.W.). Het hof van beroep te Brussel weigert echter als bekentenis te
beschouwen, de verklaring waarbij de vrouw aan de C.O.O. vraagt om
de voogdij over haar drie kinderen uit te oefenen (Brussel, r 8 november
1964, Pas., 1965, II, 246).
Een juridisch wettig kind kan worden erkend zonder voorafgaande outkenning, tenzij deze erkenning in strijd komt met een vroeger bezit van
staat van wettig kind (Rb. Hasselt, ro maart 1965, R. W., 1965-1966,
499 : de vermeldingen in de geboorteakte en de afwezigheid van ontkenning
is niet voldoende om een bezit van staat vast te stellen; - Rb. Brussel,
21 maart 1969, R.P.Not., 1969, 361; - Rb. Brussel, 23 december 1967,
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Pas., 1969, III, 5; - Rb. Brussel, 23 december 1968, Pas., 1969, II, 68).
Een tweede uitzondering op de regel - het vermoeden van wettigheid van
het kind kan enkel door een ontkenning van vaderschap worden bestreden- is voorzien in artikel 315, eerste lid, B.W.: een kind geboren
uit een vrouw wier huwelijk sinds meer dan 180 dagen en minder dan
300 dagen ontbonden is wordt geacht uit dat huwelijk. te zijn geboren,
behalve wanneer ten aanzien van dat kind een verklaring van erkenning
van vaderschap of een wettiging plaatsheeft. In dit geval kan het kind
worden erkend, ook al heeft het bezit van staat van wettig kind.
100. - Opeenvolgende erkenningen - In geval van opeenvolgende erkenningen door personen van hetzelfde geslacht heeft aileen de eerste erkenning gevolg zolang zij niet vernietigd is (art. 339, tweede lid, B.W.),
zeifs wanneer de tweede erkenning gevolgd werd door een wettiging (Jrb.
Brussel, 26 juni 1967, D.M.]., II, 4). Volgens de rechtbank te Kortrijk
is dit artikel niet van toepassing in het volgende geval : een man, erkend
door twee vaders, draagt de naam ,Panne" van wie hem het laatst erkend
heeft. Bij het huwelijk van de man beweert de ambtenaar van de burgerlijke stand dat hij moet huwen onder de naam Dupon, zijnde de naam van
de vader die hem het eerst erkend heeft. De rechtbank acht artikel 339,
tweede lid, B. W. ter zake niet toepasselijk, want het betekent volgens haar
enkel dat de eerst-erkennende ten opzichte van het kind de uit de erkenning
voortspruitende rechten kan laten gelden en dat het niet mogelijk is een
rechtsvordering tegen de tweede erkenrier in te stellen zola11g de eerste
erkenning niet is teniet gedaan: zodanig conflict bestaat in casu niet (Rb.
Kortrijk, 16 december 1966, R. W., 1968-1969, 610; - zie Bruyneel, A.,
L'e.ffet des reconnaissances successives sur le nom de I' enfant nature!, ]. T.,
1967, 325-328). Bovendien, zegt de rechtbank, beschouwt de rechtspraak
(zie Luik, 28 juli 1920, Pas., 1920, II, 163) de naam als een teken van de
afstamrning doch niet als het bewijs ervan, zodat het natuurlijk kind wel
ertoe gerechtigd doch geenszins verplicht is de naam te dragen van hem
die het erkend heeft.
101. - Erkenning van in overspel verwekte kinderen - Krach tens artikel
331 en 335 B.W. kan de rechter machtiging geven om kinderen, die geboren worden 300 dagen na het begin van de echtscheidingsprocedure,
te erkennen van het uitgangspunt van de termijn van 300 dagen (zie
nr. 97 met betrekking tot de ontkenning van vaderschap op grond van
art. 313, tweede lid B.W.). Hij moet daarbij nagaan of alle voorwaarden

vervuld zijn, o.a. afwezigheid van bezit van staat van wettig kind. Er zijn
rechtbanken die zelfs verder gaan doordat zij de machtiging enkel toestaan wanneer de erkenning het in overspel verwekt kind tot voordeel
strekt (Rb. Brussel, 23 december 1967, Pas., 1969, III, 5). Ten deze hebben
zij volledige appreciatiebevoegdheid: wanneer b.v. de vader, sinds de
scheiding van zijn eerste vrouw, de kinderen uit het eerste huwelijk verwaarloosd heeft, is er voor het in overspel verwekt kind geen enkel be-
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lang mee gemoeid om erkend te worden door iemand die elke zin voor
verantwoordelijkheid mist (Rb. Luik, 2S januari I974, ].Liege, I973-I974.
26I).
De erkenning is nog mogelijk na het overlijden van het kind (De Page, H.,
I, nr. II32). Voor het geval het kind in overspel verwekt werd tijdens een
echtscheidingsprocedure, kan de rechter nag machtiging geven om het
kind te erkennen (Brussel, IS juni I967, Pas., I968, II, 29).
In geval van twee opeenvolgende echtscheidingsprocedures begint de
periode van 300 dagen, voorzien in artikel 33I B.W., te lopen vanaf het
proces-verbaal van niet-verzoening opgesteld in de eerste procedure die
een vroegere is dan degene die tot de echtscheiding heeft geleid (Rb.
Nijvel, 28 juni I966, Rec. fur. Niv., I968, 84; - Brussel, IS juni I967,
]. T., I967, 63; Pas., I968, II, 29; R.P.Not., 1968, 97, met noot Van
Halteren; - Brussel, II juni I97I, R. W., 197I-I972, I989).
Sedert de wet van I juli I974 die een nieuwe echtscheidingsgrond heeft
ingevoerd - ,feite!ijke scheiding van meer dan IO jaar" -is er een versoepeling in ons afstammingsrecht ingetreden : oak de in overspel verwekte
kirideren, geboren 300 dagen na het begin van de feite!ijke scheiding
vastgesteld in het beschikkende gedeelte van het vonnis of arrest dat de
echtscheiding toestaat, kunnen erkend worden (art. 33I, tweede lid, B.W.
en art. I269 nieuw, Ger.W.).
102. - Betwisting van de vrijwillige erkenning - Krachtens artikel 339
B;W. kan elke erkenning betwist worden door ieder die daarbij belang
heeft, zelfs als de erkenning gevolgd werd door wettiging (Rb. Brussel,
3 juni 1967, Pas., I967, III, 10).
De rechtspraak en rechtsleer aanvaarden unaniem dat oak de erkenner
belanghebbende partij is en derhalve de door hem gedane erkenning mag
betwisten, niet enkel op grand van een ontbrekende of een aangetaste toestemming maar zelfs wanneer zijn erkenning geschiedde in strijd met
de waarheid. Daarbij wordt het begrip ,openbare orde" gehanteerd, hetwelk overeenstemming eist tussen de wettelijk vastgelegde en de werkelijke
afstamrning (Brussel, IS oktober 1968, Pas., I969, II, S; - Rb. Brussel,
r6 april I97I,]. T., 197I, 443; - Rb. Brussel, 6 november I970, Pas., I97I,
III, 23; - Rb. Luik, 2S maart I970, ].Liege, I969-I970, 2S3).
Het is echter niet zo evident dat de erkenner zijn erkenning zou mogen
betwisten bij zelf gepleegde valsheid : de openbare orde is meer gebaat
met de stabiliteit van de staat dan met de oprechtheid ervan. Bovendien
is het tach veel belangrijker te vermijden dat een erkend en achteraf
gebeurlijk gewettigd kind in de weinig benijdenswaardige positie van nieterkend natuurlijk kind zou terugvallen, dan aan iemand, die volkomen
bewust een natuurlijk kind als het zijne heeft erkerid, het recht toe te kennen later op deze verklaring terug te komen (Paulus, C., Oprechtheid of
stabiliteit? Betwisting van een leugenachtige erkenning, in Recht in Beweging,
1973, blz. 73S). Om die reden heeft het hof van beroep te Luik- in een
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alleenstaand arrest- beslist dat de erkenner zelf zijn erkenning niet meer
mag betwisten op grand van leugenachtigheid (Luik, 17 januari 1973,
Pas., 1973, II, 82; ].Liege, 1972-1973, 153). Dit arrest werd door het hofvan
cassatie verbroken omdat de wet uitdrukkelijk bepaalt dat ieder belanghebbende de erkenning kan betwisten: artikel339 B.W. heeft een algemene
draagwijdte en is van toepassing zowel op hem die een leugenachtige
erkenning heeft gedaan als op elke andere belanghebbende (Cass., 28
maart 1974, Pas., 1974, I, 773; Arr. Cass., 1974, 829, met noot; - R. W.,
1974-1975, 343). Trouwens, zegt het hofverder, de natuurlijke afstamming
betreft de staat van de persoon en is bijgevolg van openbare orde. Doch
deze regel heeft enkel betekenis op het domein van het gerechtelijk recht,
waar berusting in een vonnis betreffende de afstamrning niet toegelaten
is (Brussel, 24 juni 1964, R. W., 1964-1965, 527); zij is niet dienstig ter
interpretatie van artikel 339 B.W. (Rigaux, F., La contestation d'une reconnaissance d' enfant nature! mensongere et l' ordre public, R.C.J.I{, 1974,
biz. 484). Bovendien, volgens het hof, moet de erkenning met de werkelijkheid overeenkomen omwille van het algemeen welzijn. Maar, in de
meeste gevallen is de betwisting van de erkenning van een kind, gewettigd
door huwelijk, geinspireerd door wraakgevoelens van de erkenner t.a.v.
de uit de echt gescheiden echtgenoot, en zou daarom, precies' ter wille
van het algemeen welzijn, de betwisting van de erkenning door de erkenner
moeten verworpen worden (Rigaux, F., o.c., blz. 493). De lege ferenda
dringt een wijziging van artikel_339 B.W. zich op, in die zin dat de betwisting van de erkenning door gelijk wie niet meer mogelijk- zou zijn
van zodra er bezit van staat is (Rigaux, F., o.c., blz. 495).
Of het openbaar ministerie ambtshalve optreden mag, wordt betwist.
Volgens het hof van beroep te Luik (17 januari 1973, gecit.) is dit geval
niet uitdrukkelijk voorzien door de wet. Daardoor miskent het arrest de
uitdrukkelijke tekst van artikel 138, tweede lid, Ger.W.: het openbaar
rninisterie treedt ambtshalve op in de gevallen die de wet bepaalt, en telkens
als de openbare orde zijn tussenkomst vergt. Ook de rechtbank te Nijvel
vonniste dat het openbaar ministerie niet mag optreden ter betwisting
van een erkenning die niet met de werkelijkheid overeenstemt (Rb. Nijvel,
17 oktober 1967, Rec.]ur. Niv., 1968, 181). Tegendezezienswijzekanmen
t.a. stellen dat het openbaar rninisterie wel kan optreden wanneer door
de frauduleuse erkenning andere belangen worden geschaad die het
openbaar rninisterie geroepen is te beschermen, ondermeer op het stuk
van de jeugdbescherming (Rb. Doornik, 14 december 1955, ]. T., 1956,
200 : de erkenning was gedaan om een maatregel van ontzetting uit de
ouderlijke macht te ontkrachten). Nochtans, uit de omstandigheid aileen
dat de erkenning van het natuurlijk vaderschap leugenachtig werd gedaan,
kan niet worden afgeleid dat, door dit feit zelf, een toestand is geschapen
die het optreden of de tussenkomst van ambtswege van het openbaar
rninisterie rechtvaardigt (Cass., 28 maart 1974, Pas., 1974, I, 773; Arr.
Cass., 1974, 829, met noot; R. W., 1974-1975, 343, met noot; R.C.].B.,
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1974, 484, met noot Rigaux, F.). Bij ontstentenis van bijzondere omstandigheden is de vordering van het openbaar ministerie niet ontvankelijk
(Rb. Brussel, 21 mei I966, Pas., I966, III, n8: het ging om de erkenning
van een in overspel verwekt kind, geldig verricht volgens een vreemde
wetgeving).
In geval van betwisting moet de erkenner die nog in leven is in zake geroepen worden. Bijgevolg is niet ontvankelijk, de vordering die enkel tegen
de ambtenaar van de burgerlijke stand ingeleid werd (Rb. Kortrijk, I 6
december I966, R. W., I968-I969, 6o9). Wanneer de erkenner overleden is
blijft de vordering tot betwisting ontvankelijk: de vordering tot betwisting
van erkenning is onverjaarbaar (Rb. Brussel, 3 juni I967, Pas., I967,
III, uo)
Door alle rechtsmiddelen mag bewezen worden dat de erkenning leugenachtig is (Brussel, IS oktober, I968, Pas., I969, II, s). Aanvaard wordt
dat natuurlijke onmacht mag worden ingeroepen: artikel 3I3 B.W. vindt
in deze hypothese geen toepassing (Rb. Brussel, 6 november I970, Pas.,
I97I, III, 23). Bloedonderzoek is slechts toegelaten wanneer degene van
wie bloed wordt afgenomen daarmee instemt (Rb. Luik, 23 maart I973,
].Liege, I972-I973. 292). Andere onderzoeksmethodes om te weten of de
erkenner de vader kan zijn- zoals het onderzoek naar erfelijke biologische
faktoren- worden in Belgie niet toegepast (over de inhoud van dit onderzoek zie: Dodinval, P., L'examen heredo-biologique, ]. T., 196s, 2S7). Het gemakkelijkste bewijs wordt geleverd aan de hand van het leeftijdsverschil
tussen de erkenner en het kind (Brussel, IS oktober I968, Pas., I969,
II, s).
Een leugenachtige erkenning is een fout in hoofde van de erkenner : hij
kan veroordeeld worden tot het betalen van schadevergoeding (Brussel,
IS oktober I968, Pas., I969, II, s;- Rb. Brussel, I6 april I97I, ].T.,
I971, 443; Pas., I97I, III, 39).
II. Gerechtelijke erkenning
103. -

Onderzoek naar het vaderschap

Binnen de door de wet vooziene beperkingen is onderzoek naar het natuurlijk vaderschap mogelijk (art. 340a B.W.). Dit is ondermeer het geval
wanneer het kind zich kan beroepen op het bezit van staat van natuurlijk
kind. Zelfs wanneer het kind het statuut van wettig kind heeft maar niet
het bezit van staat ervan, is de vordering tot onderzoek van vaderschap
ontvankelijk, daar de wetgever van IO februari I9S8 uitdrukkelijk de
erkenning van een bepaalde kategorie van in overspel verwekte kinderen
toelaat, ook al hebben zij het statuut van wettig kind (Brussel, 23 december
I968, Pas., 1969, II, 68; ]. T., I969, ISS). Is de natuurlijke vader overleden
en laat hij geen erfgenamen achter, dan wordt de vordering ingesteld tegen
het openbaar ministerie (zelfde arrest). Voor het bewijs wordt vaak een
bloedonderzoek gevraagd. Zoals in het geval van ontkenning van vader-

schap is weigering door de verweerder toegelaten. Het positief resultaat
van het onderzoek, nl. de identiteit tussen de bloedgroep van het kind en
deze van de verweerder vormt enkel een lichte aanduiding (Brussel,
20 juni 1972, ]. T., 1972, 733).
Over de vraag, of een kind, in overspel verwekt tijdens een echtscheidingsprocedure, een onderzoek naar het vaderschap mag instellen, schijnt
onzekerheid te bestaan: de letterlijke interpretatie van artikel 342 a B.W.
is volgens Rigaux niet verenigbaar met de bedoeling van de wetgever,
nl. de natuurlijke vader toelaten vrijwillig zijn verantwoordelijkheden
op te nemen; op grand van artikel 342 a B.W. kan enkel een onderhoudsgeld gevraagd worden, zonder gevolgen ten aanzien van de staat (zie
Rigaux, F., Les Personnes, I, nr. 2844-2848). Nochtans houdt het hof van
beroep te Brussel deze mogelijkheid voor vanzelfsprekend (Brussel,23
december 1968, gecit.).

B. W e t t i g in g
104. - Bestaan van wettige kinderen - De omstandigheid dat er uit eeh
vorig huwelijk wettige kinderen zijn vormt geen beletsel voor de erkenning
en de wettiging van een kind dat tijdens een echtscheidingsprocedure in
overspel werd verwekt (Brussel, 30 november 1967, ]. T., 1968, 43; Pas.,
1968, II, uo;- Rb. Brussel,I8 februari 1967, ].T., 1967, 370).
Evenwel moet machtiging worden bekomen en tot de erkenning en tot
de wettiging. Verrnits de erkenning en de wettiging slechts mogelijk zijn
in dezelfde gevallen en op dezelfde wijze verzet niets er zich tegen dat
beide machtigingen door eenzelfde verzoekschrift zouden worden gevraagd
(Van Balberghe, M., Erkenning en wettiging van overspelige kinderen,
R. W., 1957-1958, 1942, nr. 47-48).
Voor de wettiging post nuptias (d.i. wettiging door de rechtbank uitgesproken wanneer het kind erkend wordt na het huwelijk: art. 331bis
B.W.) is de regel dat de wettiging slechts kan worden uitgesproken als
de afstammingsbanden ten aanzien van de vader en de moeder vaststaan.
Bijgevolg kan men niet in een verzoekschrift de toelating om te erkennen
en de wettiging vragen (Rb. Nijvel, 11 juni 1968, Rec. ]ur. Niv., 1968,
nr 3, biz. 197;- Rb. Luik, 24 maart 1972, Cah. dr. Jam., 1973, nr. 2, 23).
C. V o r d e r i n g e n t e g e n d e w a a r s c h i j n 1i j k e v a d e r

105. - Aard van de vordering - De vordering ingesteld op grand van
artikel 340 b B.W. is geen vordering van staat maar heeft enkel een vermogensrechtelijk karakter : het is een vordering tot het bekomen van een
jaarlijkse uitkering tot onderhoud (Cass., 22 februari 1968, Arr. Cass
1968, 829; Pas., 1968, I, 779 met noot). Tach doet deze vordering wel
huwelijksbeletselen ontstaan (zelfde arrest, art. 341 c B.W.).

De vordering mag ingesteld worden zelfs indien daaruit een overspelige
afstamming mocht blijken, maar op voorwaarde dat er een ontkenning
van vaderschap is geweest (Rb. Charleroi, 12 november 1964, ]. T., 1965,
300). Ze is evenwel niet ontvankelijk wanneer het kind juridisch een wettige of een natuurlijke vader heeft (Rb. Marche-en-Famenne, 8 november
1969, ]. Liege, 1969-1970, 94; De Page, H., I, nr. 1201, 2°).
De vordering gesteund op grand van artikel 340b B.W. vervalt bij een
latere erkenning. Weliswaar behoudt de moeder haar recht op morele en
materiele schadeloosstelling, gesteund op artikel 1382 B.W.; dit artikel
staat immers volledig los van iedere kwestie van afstamming, en dus ook
van iedere nakomende erkenning en wettiging van het kind (Rb. Brugge,
23 juni 1964, R. W., 1964-1965, 491).
Het bedrag van het onderhoudsgeld wordt vastgesteld rekening houdend
met de behoeften van het kind en met het vermogen van de debiteur.
Het is de normale bijdrage van een vader voor het onderhoud en de opvoeding van zijn kind (Rb. Neufchateau, 27 juni 1973, Pas., 1974, III, 57).
Herziening van het bedrag is steeds mogelijk, al werd het onderhoudsgeld
vastgesteld in een overeenkomst gesloten voor de voorzitter van de rechtbank (Rb. Brussel, 4 maart 1966, ]. T., 1966, 412). Onaanvaardbaar is de
beslissing van de rechtbank te Brussel, welke niet toelaat het onderhoudsgeld aan de index te koppelen (Rb. Brussel, 8 juni 1968, Pas., 1969, III,
41); immers, de aanpassing aan de index voorkomt dat partijen zich telkens
weer tot de rechtbank moeten wenden om op grand van gewijzigde ekonomische omstandigheden herziening van het onderhoudsgeld aan te vragen.
106. - Bewijsvoering
De eiser moet het bewijs leveren dat de waarschijnlijke vader gedurende
het wettelijk tijdperk van de bevruchting gemeenschap heeft gehad met
zijn moeder. Het bewijs van die gemeenschap kan enkel voortvloeien uit
de door de wet opgesomde feiten (Rigaux, F., Les Personnes, I nr. 2862).
Bijgevolg kan de eiser geen bloedonderzoek vragen (Rb. Nijvel, 24 januari
1967, Rec. fur. Niv., 1971, 21;- Rb. Brussel, 3 december 1971, Pas., 1972,
III, 82). De ontstentenis van het bewijs van een of van meerdere van die
omstandigheden volstaat niet om de verwerping van de rechtsvordering te
verantwoorden (Cass., 30 september 1966, Arr. Cass., 1967, 139; Pas.
1967, I, 130).
De bekentenis, waarvan sprake in artikel 340b, 1° B.W., kan opgenomen zijn in een proces-verbaal opgemaakt tijdens een strafrechtelijk
onderzoek inzake aanranding op de eerbaarheid en ondertekend door
de verweerder (Luik, 23 december 1964, R. W., 1964-1965, 2025), of in
een brief uitgaande van de verweerder (Cass., 30 september 1966, gecit.).
Algemene bekendheid van de geregelde aard van de gemeenschap veronderstelt dat het geregeld plaatshebben van de geslachtsomgang door
meerdere, daarom niet ge'identificeerde personen, gekend was (Cass.,
25 februari 1965, Pas., 1965, I, 6so, met noot). Het bewijs van een enkele

daad van gemeenschap, tussen de moeder van het natuurlijk kind en de
waarschijnlijke vader, volstaat niet om het geregeld plaatshebben van de
gemeenschap te bewijzen (Cass., 30 september 1966, gecit.; - Brussel,
25 juni 1974, R.Not.B., 1975, 147, met noot P.C.). De omstandigheid
dat de moeder op het ogenblik van de verwekking wist dat de man, met
wie zij tijdens de wettelijke conceptieduur gemeenschap had, gehuwd was,
is irrelevant ten aanzien van de vordering op grand van artikel 340c B.W.
en oak van deze op grand van artikel 340b B.W. (Rb. Brussel, 20 juni 1964,
Pas., 1965, III, 75). Volgens deze rechtbank zou het met de wil van de wetgever van 10 februari 1958 strijdig zijn een onderscheid te maken naargelang
van de omstandigheden waarin de verwekking plaats had ; de vordering van
de moeder, accessoir ten aanzien van de vordering van het kind, volgt wat
de ontvankelijkheid betreft het lot van de vordering van het kind.
Ingeval de moeder haar vordering steunt op grand van de geregelde aard
en de algemene bekendheid van de betrekkingen, kan het gebeuren dat
die betrekkingen dit karakter niet bezitten tijdens het wettelijke tijdperk van
de bevruchting maar wel wanneer de betrekkingen van v66r deze periode
in acht worden genomen. Dan acht men het geregeld plaatshebben en
de algemene bekendheid ervan bewezen, om te beletten dat de man zich
aan de onderhoudsvordering zou kunnen onttrekken door een einde te
stellen aan de betrekkingen vanaf het ogenblik dat hij zwangerschap
vermoedt (Luik, 13 januari 1970, ]. Liege, 1970-1971, 9; - De Page, H.,
I, nr. 1207,noot 10). Het bewijs van de geregelde_aard vandegemeenschap
kan voortvloeien uit bekentenissen van de man aan zijn moeder en zijn
echtgenote (Luik, 3 januari 1973, ]. Liege, 1974-1975, 145 met noot H.M.).
De verweerder kan de exceptio plurium en elk ander verweermiddel inroepen (art. 340d B.W.). Hij kan a.m. een bloedonderzoek aanvragen.
(Rb. Brussel, 6 juni 1964, Pas., 1965, III, 52). Daarom heeft de rechtbank
te Luik een bloedonderzoek bevolen alvorens de exceptio plurium te laten
bewijzen door getuigen (Rb. Luik, 10 december 1971, J. Liege, 1971-1972,
173; - Rigaux, F., Les Personnes, I, nr. 281o). De verweerder kan zich
oak beroepen op het kennelijk wangedrag van de moeder, dat geacht
wordt voorhanden te zijn van zodra het bewijs wordt geleverd van feiten
die geslachtsbetrekkingen met een ander man dan de aangewezen vader
als waarschijnlijk doen voorkomen: het is voldoende te bewijzen dat de
moeder afspraken had en zich in het openbaar gedroeg op een wijze die
opspraak verwekte (Rb. Brussel, 25 juni 1971, R. W., 1972-1973, 1449).
Wanneer het kind een vordering tot het bekomen van onderhoudsgeld
instelt tegen zijn natuurlijke vader is dit geen vordering in het kader van
artikel 340b B.W., zodat de vader niet de exceptio plurium ka~ inroepen,
maar is het een vordering gesteund op een natuurlijke verbintenis welke
omgezet wordt in een burgerlijke verbintenis wanneer de man gedurende
jaren het kind van zijn concubine heeft onderhouden (Rb. Luik, 9 november 1971, J. Liege, 1971-1972, 283;- anders: De Page, H., I, nr. 548ter:
de natuurlijke afstamming moet in rechte vaststaan).

107. - Procedure - Is de moeder minderjarig dan mag haar wettelijke
vertegenwoordiger de vordering van artikel 340c B.W. instellen (Rb
Brussel, 6 juni 1964, Pas., 1965, III, 52). Nochtans besliste de rechtbank
te Nijvel dat enkel de minderjarige moeder de vordering op grand van
artikel 340c B.W. in eigen naam en deze op grand van artikel 340b B.W.
als voogd kan instellen, omwille van het strikt persoonlijk karakter van de
beide vorderingen (Rb. Nijvel, 5 december 1967, Rec. fur. Niv., 1971,
25; - Rigaux, F., Les Personnes, I, nr. 2877 doch anders voor wat betreft
art. 340c B.W. onder nr. 2879).
Wanneer de verweerder minderjarig is moeten beide vorderingen ingesteld worden tegen zijn wettelijke vertegenwoordiger (zelfde vonnis).
Aangenomen wordt dat dergelijke vorderingen vatbaar zijn voor begrating
(Cass., 22 februari 1968, Pas., 1968, I, 779; - zie art. 561 Ger.W. en het
vroeger art. 27, tweede lid, van de wet van 25 maart 1876; -Gent, 20 februari 1965, R. W., 1964-1965, 1412;- anders: Gent, 27 april 1960, R. W.,
1960-1961, 1100). Immers het zijn geen vorderingen betreffende de staat
(De Page, H., I, nr. 1200; - Ulrix, L' action alimentaire des enfants naturels,
nr. 144; - noot Dalcq, R.O., onder Gent, 11 juni 1956, R.G.A.R., 1957,
nr. 5857). Bijgevolg hangt de mogelijkheid om hoger beraep in te stellen
af van het bedrag van het onderhoudsgeld.

§ 3. - AooPTIE
108. - Algemene beschouwingen - Bij de wet van 21 maart 1969 (Staatsblad, 12 april 1969-errata Staatsblad, 4 juli 1969) werd de adoptiewetgeving fundamenteel gewijzigd. Samen met de wetten van 22 maart 1940,
10 februari 1958 en 8 april 1965, heeft die wet de adoptie-instelling een
nieuwe orientatie gegeven, nl. deze van jeugdbescherming. De adoptie
biedt niet enkel meer een oplossing voor kinderloze echtparen, maar is
nu tevens een uitweg voor door het lot benadeelde kinderen : door de
adoptie kunnen de !outer natuurlijke kinderen, de in overspel verwekte en
bloedschennige kinderen een beter statuut verwerven, en kunnen verwaarloosde kinderen een thuis krijgen. Met die doeleinden werden de
voorwaarden tot adoptie merkelijk vereenvoudigd (zie Van Look, M.,
Evolutie van het Belgisch adoptierecht, Historische en rech tsvergelijkende
benadering, T.P.R., 1970, 345-415).
109. - Adoptie als contract en als instelling - In tegenstelling met de wettelijke regeling in sommige van onze buurlanden blijft in Belgie de contractuele grondslag voor de adoptie bestaan (Cass., 3 maart 1966, R. W.,
1966-1967, 301; Pas., 1969, I, 853). In Nederland, Frankrijk en Engeland, komt de adoptie enkel totstand door een rechterlijke uitspraak
Wei is sinds de wet van 21 maart 1969 het contractueel karakter van de
adoptie afgezwakt: enerzijds kan de rechtbank, wanneer de ouders of de
familieraad weigeren in de adoptie toe te stemmen, de adoptie op verzoekschrift uitspreken (art. 353 B.W.), en anderzijds is de gehomologeerde

adoptie niet meer vatbaar voor vernietiging (art. 356 B.W.), hetwelk de
normale sanctie is voor het niet-naleven van de geldigheidsvereisten bij
contracten. Vandaar dat de adoptie ten onzent- gelet op de overwegende
invloed van de overheid bij de totstandkoming ervan (homologatie) en
gelet op de omstandigheid dat de inhoud en de gevolgen van de adoptie
bij de wet geregeld zijn - een instelling is tot dewelke partijen contractueel toetreden (Brussel, 5 december I96S, Pas., I966, II, 296).

uo. - Belang van de geadopteerde - Adoptie of wettiging door adoptie
is slechts toegelaten wanneer zij op wettige redenen steunt en het kind
tot voordeel strekt (art. 343 B.W.). Beide vereisten staan onafhankelijk
van elkaar maar zijn cumulatief van node (Van Malderen, C., Adoptie
en Wettiging door adoptie, A.P.R., nr. 39), en bijgevolg heeft de jeugdrechtbank te Charleroi ten onrechte het voordeel voor het kind als een
wettige reden beschouwd (Jrb. Charleroi, 3I augustus I972, ]. T., I973,
3I3). Een adoptie of wettiging door adoptie kan het kind voordeel opleveren maar daarom nog niet op wettige redenen steunen. Zo kan de
homologatierechter de adoptie of de wettiging door adoptie weigeren
wanneer zij geschiedt in strijd met de natuurlijke orde der afstamming
- b.v. bij adoptie van kleinkinderen door de grootouders - omdat zij
dan niet op wettige redenen steunt (Brussel, Jdk., IS november I973,
]. T., I974, 84; D.M.]., I, 283; - anders: }rb. Brussel, IS januari I970
en Brussel, Jrb., 28 mei I970, R.Not.B., I972, I38, met noot P. Mahillon;
Rev. dr. Jam., I970, 6I, met noot J, Canivet: houdt enkel rekening met
het belang van het kind). Het hof van beroep te Luik weigerde de homologatie van de adoptie door een man van de kinderen van zijn maitresse
waarmee hij kort voor zijn overlijden gehuwd was (het was de vrouw die
de homologatie aanvroeg) : het hof was van oordeel dat de adoptieakte
werd opgemaakt ,sous !'impulsion d'une femme cherchant a favoriser
sa propre progeniture" (Luik, 24 mei I97I, D.M.J., I, 214). Deze beslissing komt op het eerste gezicht betwistbaar voor : enkel wanneer de man de
kinderen van zijn minnares zou adopteren met de bedoeling het geslachtsverkeer met haar te bestendigen, zonder dat er voldoende redenen spelen
om een gebeurlijk huwelijk te verhinderen, zou de homologatie dienen
geweigerd te worden, want al hebben de kinderen er voordeel bij toch
steunt zulke adoptie niet op wettige redenen. Niettemin is er voor deze
zienswijze van het hof veel te zeggen, waar uit de feiten kan worden opgemaakt dat de adoptie van haar doelgerichtheid werd afgewend.
Het voordeel voor het kind kan zowel van materiele (b.v. adoptie met de
bedoeling een erfgenaam te hebben: Rb. Luik, 27 oktober I972, ]. Liege,
I972-I973, I 17) als van morele aard zijn. Zo weigerde dejeugdrechtbank te
Charleroi de homologatie van een wettiging door adoptie, omdat het kind
elk erfrecht in de nalatenschap van zijn grootouders zou verliezen en omdat
er geen morele voordelen waren in de bedoeling aan de grootouders elk bezoekrecht te ontnemen (J rb. Charleroi, 3 I augustus I 972, gecit. ).
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Alhoewel de wet van 21 maart 1969 niet meer de voorwaarde stelt dat de
adoptant een goede faam zou genieten (oud artikel 355 B.W.) wordt
dit in de rechtspraak toch nog geeist : de slechte faam van de adoptant
is in strijd met het belang van het kind (Rb. Doornik, 27 oktober 1969,
]. T., 1970, 49, met noot), al kunnen kinderen er nochtans belang bij
hebben te worden geadopteerd door hun werkelijke vader al zijn diens
gedragingen niet altijd voortreffelijk geweest. Bijgevolg kan de homologatie worden toegestaan wanneer de adoptant blijk heeft gegeven van te
waarderen inspanningen en dat niets laat veronderstellen dat hij niet in
die zin zal voortgaan (Jrb. Brussel, 12 juni 1972, D.M.J., I, 240).
1 I I. - T oestemming van de partijen - De toestemming moet vrij en bewust zijn op het ogenblik dat de akte wordt verleden, maar de wilsovereenstemming tussen partijen moet niet blijven bestaan tot op het
ogenblik van de homologatie: de adoptie is dan afdwingbaar. Artikel
355 B.W. betreffende de posthume adoptie is hiervan een illustratie
(Van Malderen, C., o.c., nr. 349; anders nochtans nr. 71). Wat niet belet
dat wanneer de adoptanten niet in hun adoptiewil volharden, de homologatierechter zal weigeren te homologeren op grond van het ontbreken
van instellingsvereisten (Jrb. Verviers, 18 november 1969, ]. T., 1970,
48, met noot J. Canivet;- Dalcq-Depoorter, J., Considerations sur l' application de la loi du 2I mars 1969, R.Not.B., 1972, 280. nr. 6; - anders: Brussel,
8 juni 1972, J. T., 1972, 667 met noot; Rev. dr. Jam., 1972, 26 met noot;
D.M.]., I, 238: weigering van homologatie omdat de geadopteerde niet
volhardt in zijn adoptiewil, zonder de instellingsvereisten te onderzoeken ;
in dezelfde zin Brussel, 29 augustus 1971, D.M.J., I, 207; - Canivet, J.,
noot onder Jrb. Verviers, 18 november 1969, gecit.: weigering van de
homologatie omdat de algemene regel, afgeleid uit art. 350, § 4 B.W.,
eist dat de adoptiewil zou blijven bestaan).

I12. - Toestemming aan het minderjarig kind - De wet van 21 maart
1969 heeft aan de beide ouders - ongeacht of zij het hoederecht uit-

oefenen of niet - het toestemrningsrecht gegeven voor zover ten aanzien
van beiden de afstamming vaststaat (Jrb. Brussel, 16 oktober 1969, ]. T.,
1970, so): aileen de afstamming, in rechte vastgesteld, bepaalt het toestemmingsrecht ).
·
De toestemming van de ouders moet gegeven worden in de bij de wet
voorziene vorm, d.w.z. in de adoptie-akte zelf of in een afzonderlijke akte,
verleden t.o.v. een bevoegd notaris of vrederechter (art. 349, derde lid,
B.W.). De regel qui tacet consentire videatur krijgt geen toepassing (Jrb.
Bergen, 26 januari 1970, D.M.J., I, 171). Omgekeerd is de weigering van
de ouders aan geen bijzondere vorm onderworpen: zij kan afgeleid worden uit de omstandigheid dat de ouders niet ingaan op de oproeping om
voor de notaris of voor de vrederechter te verschijnen voor het verlijden
van de toestemmings-akte (Jrb. Bergen, 26 januari 1970, gecit.; - Jrb.
Aarlen, 10 november 1972, D.M.J., I, 247; - Verheyden-Jeanmart, N.,

Quelques reflexions sur le consentement a l' adoption, le droit de visite des
parents d' origine a l' egard de l' adopte et la revocation de l' adoption, Ann.
dr., 1970, 193-221).
Wanneer een van de ouders overleden is, zich in de onmogelijkheid bevindt
zijn wil te kennen te geven, afwezig verklaard is of geen bekend verblijf
heeft, is de toestemming van de andere ouder voldoende (wet van 1 maart
1971: nadere specifiering van het begrip afwezigheid in de zin van verklaarde afwezigheid, en toevoeging van ,geen bekend verblijf").
Voor het geval dat de afstamming slechts ten aanzien van een der ouders
vaststaat, wordt de toestemming door deze ouder gegeven (Brussel, J dk.,
25 november 1971, D.M.]., I, 224: gewoon natuurlijk kind erkend door
de moeder). Gelet op de omstandigheid dat van een ontkend kind de afstamming ten aanzien van de moeder onrechtstreeks in rechte wordt
vastgesteld, wordt de toestemming door haar gegeven (Jrb. Brussel, 18
december 1969, R. W., 1969-1970, 1108; - Jrb. Doornik, 10 december
1969, D.M.]., I, 169). Het feit dat de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat in het buitenland verblijft, verhindert niet dat deze
zijn toestemming moet geven (Vred. Schaarbeek, 13 februari 1973, T.
Vred., 1974, 245).
Wanneer de afstamming niet vaststaat, of wanneer beide ouders in de
onmogelijkheid verkeren om hun wil te uiten, afwezig verklaard zijn of
overleden zijn, wordt de toestemming door de familieraad gegeven (art.
348 B.W.). Wanneer zij heiden volledig uit de_ ouderlijke machtontzet
zijn worden beide ouders geacht zich in de onmogelijkheid te bevinden om
hun wil te kennen te geven (Piret, J., La loi du 8 avril I96S relative ala protection de Iajeunesse, les mesures a l' egard des parents, Ann. dr., 1966, I6o). In
dergelijk geval is de familieraad bevoegd om toestemming te geven, maar
toch moeten de ouders nog gehoord worden overeenkomstig artikel 350,
§ 3 B.W. (Jrb. Brussel, 23 oktober 1969, ]. T., 1970, 49, met noot; - Jrb.
Luik, 8 december 1969, Rev. dr. Jam., 1970, 70; - Jrb. Luik, 21 december 1970, D.M.]., I, 211). De familieraad geeft ook zijn toestemming
zelfs al is het niet-erkend natuurlijk kind een pupil van de C.O.O. : art. 78
van de organieke wet van 10 maart 1925 betreffende de C.O.O. werd
door de nieuwe adoptiewet impliciet opgeheven (Rb. Brussel, 12 februari
1971, ]. T., 1971, 237; - vroeger behoorde het toestemmingsrecht aan de
C.O.O.: Brussel, 20 maart 1968, R.Adm., 1968, 231).
113. - Advies - Wanneer de geadopteerde meerderjarig is moeten de
ouders enkel hun advies geven, niet hun toestemming (Rb. Doornik.
13 oktober 1969, ]. T., 1970, so, met noot). Het staat de rechtbank bij de
appreciatie van de betrokken belangen vrij om met het advies al dan niet
rekening te houden: een niet gerechtvaardigd ongunstig advies belet. de
homologatie niet (Rb. Doornik, 13 oktober 1969, gecit.).
Krachtens artikel 350, § 3 B.W. moet de procureur des Konings alle
nuttige inlichtingen inwinnen, met name de zienswijze vragen van de
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bloedverwanten in de opgaande lijn van de geadopteerde (dus van zijn
grootouders en eventueel van zijn overgrootouders; - Jrb. Luik, 8 december 1970, Rev. dr. fam., 1970, nr. 3, 70, met noot M.J. Canivet). Ook
de ouders, die reeds in de adoptie toestemden, moeten gehoord worden
op straffe van nietigheid (Van Malderen, C., o.c., nr. 268;- anders: Canivet,

J., Apercu sur l' adoption et
apres la loi du

21

la legitimation par adoption entre Belges en Belgique
mars 1969, Ann. Not. Enr., 1969, blz. 220, nr. 59). Dit

laat hun toe, nadat zij een ongunstig advies hebben uitgebracht, in het
geding tussen te komen. Bij de beoordeling van dit advies houdt de jeugdrechtbank enkel rekening met het belang van het kind, zoals blijkt uit een
arrest van het hof van beroep te Brussel van 28 februari 1974 (R. W.,
1974-1975, 1438). Een man was overleden, enige maanden v66r de geboorte van zijn enig kind; zijn weduwe was hertrouwd en haar tweede
echtgenoot wilde, met haar toestemming, het kind wettigen door adoptie ;
de grootouders van de eerste echtgenoot hadden zich tegen de wettiging
door adoptie verzet, omdat zij beweerden er moreel belang bij te hebben
dat hun kleinkind de naam van zijn overleden vader zou blijven dragen,
dat het bewaren van zekere contacten tussen hen en het kleinkind als
rechtmatig voorkwam en dat het kind er belang bij had dat niet aile banden
met zijn oorspronkelijke familie zouden verbroken worden. Doch volgens
het hof heeft het affectief of moreel belang van de wettige grootouders
bij het behoud van de naam van het kleinkind en/of bij de handhaving
van hun bezoekrecht geenszins voorrang op het onmiddellijk belang van
het kleinkind, om, vooral in geval van navolgend huwelijk van de moederweduwe, in gunstige met de wet conforme voorwaarden door adoptie te
worden gewettigd en zodoende gei:ntegreerd te worden in het nieuw gezin
van de moeder met haar nieuwe echtgenoot. In gevai· van bewezen natuurlijke afstamming, welke slPchts gevolgen heeft tot de eerste graad,
is, volgens het hof van beroep te Luik, het advies van de grootouders
niet vereist (Luik, 2 december 1974, ].Liege, 1974-1975, 129: de bedoeling
van art. 350, § 3 B.W. is het wettig gezin te beschermen; hervorming
van Rb. Luik, 27 mei 1974, ].Liege, 1974-1975, 13; D.M.]., I, 302, noot;anders: Jrb. Bergen, 7 januari 1974, ]. T., 1974, 374: de wet gebruikt de
term ,ascendent" zonder enige precisering; bovendien houdt de rechtspraak
meer en meer rekening met de bloedverwantschap, zoals i.v.m. het bezoekrecht; Jrb. Luik, 27 mei 1974, D.M.J., I, 302). Het feit dat er wettige
kinderen zijn maakt geen hinderpaal uit voor de adoptie, maar deze mag
niet enkel tot doel hebben hun rechten te schaden. Daarom moet, krachtens
artikel 350, § 3 B.W. ,de procureur des Koning het advies inwinnen van
de meerderjarige wettige kinderen van de adoptant. Om nate gaan of de
adoptie al dan niet nadeel toebrengt aan de belangen van de wettige kinderen wordt het criterium van ,het wettig gezin" aangewend : de homogatie wordt toegestaan wanneer de familiale en de affectieve banden sedert
geruime tijd verzwakt zijn en de adoptant zijn onderhoudsverplichtingen
nakomt ten aanzien van zijn wettelijke afstammelingen, zodat het wettig
gezin ervan geen nadeel ondervindt (Jrb. Brussel, 16 oktober 1969, ].T.,
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1970, so; - Rb. Doornik, 27 juni 1969, f. T., 1970, so; - Jrb. Brussel,
4 december 1969, D.M.f., I, 162; - weigering: Jrb. Brussel, 16 april 1973,
D.M.f., 1974, I, 270). Belangenbespregeling van louter materiele aard is
niet pertinent om de belangenbehartiging van het te adopteren kind
te ontzenuwen (Brussel, Jdk., 7 maart 1974, D.M.f., I, 290).

114.- Betwiste adoptie- Wanneer de personen, die in de adoptie moeten
toestemmen, weigeren, kan de rechtbank over die weigering heen stappen
en de adoptie uitspreken (art. 3S3 B.W.).
lngeval de weigering uitgaat van de ouder die het hoederecht over het
kind niet heeft, of van de familieraad, kan de rechtbank de adoptie uitspreken wanneer zij de weigering onverantwoord acht (Brussel, r 8 maart
1971, D.M.f., I, 199). De beslissingsbevoegdheid van de rechtbank ten
aanzien van de vraag of er aldan niet misbruik van recht is, is niet helemaal
discretionair omwille van de motiveringsplicht (art. 3SO, § 4 B. W.).
Gaat de weigering echter uit van de beide ouders, of van de ouder 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 (Jrb. Bergen, 26 januari 1970,
Rev. dr. Jam., 1970, 63; vgl. art. 32, 2° W. 8 april 196S op de jeugdbescherming). Deze voorwaarden moeten niet gecumuleerd worden toegepast (Jrb. Mechelen, 24 juni 1970, D.M.f., I, 188; - Brussel, 8 juni 1972,
f. T., 1972, 677; - Van Look, M., Evolutie van het Belgisch Adoptierecht,
T.P.R., 1970, blz. 372, nr. 42).
Het artikel 3S3 B.W., waar het een onderscheid maakt tussen de ouders,
gebaseerd op de toekenning van het recht van bewaring, laat na het toepassingsgebied ervan te omlijnen. lnderdaad zijn er verscheidene toestanden waarbij een der ouders, met uitsluiting van de andere, het hoederecht
uitoefent (zoals tijdens de feitelijke scheiding, in geval van ontzetting uit
de ouderlijke macht en tijdens een procedure tot echtscheiding of scheiding
van tafel en bed). De moeilijkheid ontstaat doordat artikel 3S3. § r, tweede
lid, B.W. niet meer - zoals het vorige artikel 346 B.W. - uitdrukkelijk
vermeldt dat het onderscheid tussen de ouders op grand van het bewaringsrecht enkel toepasselijk is na echtscheiding of scheiding van tafel en bed
(zie Simoens, D., Het toestemmingsrecht van de ouders tot adoptie na echtscheiding; betwistingen in verband met art. 353, § r, tweede lid, B. W., T.P.R.,
1974, 19, nr. 28). Volgens Van Malderen kan er niet aan getwijfeld worden
dat artikel 3S3 B.W. slechts toepassing kan vinden na echtscheiding of
scheiding van tafel en bed: de voorbereidende werken zijn op dat punt
formeel (Van Malderen, C., o.c., A.P.R., nr. 208). Dit leidt tot de vaststelling, gelet op de omstandigheid dat de echtscheiding veronderstelt
dat er een huwelijk is geweest en de kinderen bijgevolg wettig zijn, dat
artikel 3S3 B.W. niet van toepassing is op de natuurlijke ouders, aldus
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Van Malderen (in dezelfde zin Canivet, J., Apercu sur l' adoption et la
legitimation par adoption entre Belges en Belgique apres la loi du .2I mars
1969, Ann. Not. Enr., blz. 211, nr. 41;- anders: Dalcq-Depoorter, J., o,c.,
blz. 284, nr. IS;- Verheyden-Jeanmart, J., o.c., biz. 201; - Simoens, D.,
o.c., blz. 24).
Een andere vraag is of het hoederecht uit een gerechtelijke beslissing
moet blijken. Over dit punt is de rechtsleer verdeeld. Volgens een eerste
strekking, die een enge interpretatie geeft, moet het hoederecht na een
tegensprekelijk debat aan een van de beide ouders zijn toegekend, dus niet
na echtscheiding door onderlinge toestemming (Van Malderen, C., o.c.,
A. P.R., blz. 177, nr. 209;- Renard, Cl., Examen de jurisprudence, Personnes
et biens, 196S-196o, R.C.].B., 1962, 143 e.v.). Door andere auteurs daarentegen wordt voorgehouden dat het hoederecht ook mag voortvloeien uit
een toegelaten overeenkomst tussen partijen (Van Look, M., o.c., 372,
voetnoot 33; - Dekkers, R., L' article 346 du code civil s' applique-t-il au
divorce par consentement mutuel, Ann. Not. Enr., I9S7. 467). De eerder
schaarse rechtspraak gaat in de richting van de brede interpretatie (Brussel,
Jrb., 8 maart 1973, R.Not.B., 1973, 373, met noot F.L.; Pas., 1973,
II, 114).

115. - Vertegenwoordiging - Wanneer het kind geen IS jaar oud is moet
het vertegenwoordigd worden door zijn vader of moeder (art. 349, tweede
lid, B.W.).
Ingeval het gaat om een ontkend kind wordt het vertegenwoordigd door
zijn moeder (Jrb. Brussel, 18 december 1969, R. W., 1969-1970, IIo8).
Wanneer de ouder zijn eigen kind adopteert mag hij het vertegenwoordigen: er is geen belangenconflict (Jrb. Gent, 14 mei 1970, R. W., 19701971, 703, met advies van het O.M.; art. 348, § 2 in fine B.W.).
Bij betwiste adoptie is het kind nooit partij; bijgevolg moet het niet vertegenwoordigd worden.

116. - Bekwaamheid om te adopteren - Wie uit de ouderlijke macht ontzet werd mag geen kind adopteren: dit vloeit impliciet voort uit de onbekwaamheid van de uit de ouderlijke macht ontzette ouder om voogd
te zijn, krachtens artikel 33 van de wet van 8 april 196S (Jrb. Brussel,
23 oktober 1969, ]. T., 1970, 49 met noot; - anders: Jrb. Luik, 7 januari
1971, ].Liege, 1970-1971, 251). Maar de procureur des Konings moet
bij toepassing van artikel 3SO, § 3 B.W. wel het advies van de ontzette
ouder inwinnen (Jrb. Luik, 8 december 1969, D.M.]., I, 163; Rev. dr.
Jam., 1970, 70 met noot: ingeval deze ouder geen gekende woon- of
verblijfplaats heeft, wordt het voorschrift van artikel 3SO, § 3 B.W. geacht vervuld te zijn).
Dit verbod om voogd te zijn werd bij de wet van 8 april 196s algemeen
gesteld : het beperkt zich niet tot de afstammelingen van de uit de ouder-
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lijke macht ontzette ouder. Om die reden komt de beslissing van de
jeugdrechtbank te Luik niet aanvaardbaar voor waar zij de wettiging door
adoptie door een man van de natuurlijke kinderen van zijn vrouw toelaat,
niettegenstaande hijzelf uit de ouderlijke macht ontzet werd ten aanzien
van de kinderen uit .zijn eerste huwelijk (Jrb. Luik, 29 maart 1971, D.M.].,
I, 204).
Algemeen wordt door de rechtspraak aanvaard dat men zijn eigen wettig
kind niet kan wettigen door adoptie. Wel kan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de wettige vader of moeder van het kind wettigen
door adoptie (art. 386, § 1, tweede lid, B.W.) zonder dat de wettige vader
of moeder zich hierbij moet of kan aansluiten (Jrb. Veurne, 8 september
1971, T.Not., 1971, 236, met noot A.D. en kanttekeningen bij dit vonnis,
T.Not., 1972, 132; - Jrb. Veurne, 26 januari 1972, D.M.]., I, 242; Brussel, Jdk., 24 juni 1971, ].T., 1972, 152; Pas., 1971, II, 340;- Jrb.
Aarlen, 10 november 1972, D.M.]., I, 247; - Jrb. Brussel, 19 april 1971;
Rev. dr. Jam., 1971, 25 met noot A.L.; - Jrb. Brugge, 3 februari 1970,
R. W., 1970-1971, 1246, met noot; - Jrb. Doornik, 29 oktober 1969,
]. T., 1970, 49 met noot; - Jrb. Luik, 29 juni 1970, D.M.]., I, 190; Jrb. Luik, 8 juni 1970, D.M.]., I, 186; - Brussel, Jdk., 8 maart 1973,
D.M.]., I, 265; - Brussel, Jdk., 5 april 1973, D.M.]., I, 269). Evenmin
mag het wettig kind door zijn moeder alleen geadopteerd worden, anders
wordt de adoptie van haar doel afgewend (Brussel, Jdk., 8 november
1973, ]. T., 1974, 690 met noot, J,L. Renehan). Dergelijke adoptie is in
strijd met de openbare orde daar zij een volledige wijziging van de ouderlijke verplichtingen en rechten zou meebrengen wanneer de andere wettige
ouder nag in leven is (zelfde arrest). De annoteur van het arrest verwart
.,wettige reden" en .,voordeel" voor het te adopteren kind. Bovendien
biedt de ontzetting uit de ouderlijke macht van de wettige vader een
mogelijke oplossing. De vraag of een weduwe of weduwnaar het kind
van zijn overleden echtgenoot kan wettigen door adoptie heeft in de rechtspraak nag geen oplossing gevonden. In de rechtsleer opteren de enen
voor een analogische toepassing van artikel 345, § 2 B.W., waarin deze
mogelijkheid bestaat ten aanzien van de gewone adoptie (Canivet, }.,
Ann. Not. Enr., 1968-1969, 199, nr. 9;- Fabry, B.,]. T., 1970, 753) terwijl
anderen deze oplossing afwijzen daarbij steunend op de wil van de wetgever, nl. om aan het kind en een vader en een moeder te geven (Mallie,
}., L' adoption nouvelle et ses anomalies, ]. T., 1970, 523, nr. 21).

II7· - Opstellen van de akte van adoptie - Enkel de vrederechter en de
notaris zijn bevoegd om een akte van adoptie op te stellen; de rechtbank
van eerste aanleg is terzake onbevoegd (Rb. Brussel, 30 april 1970, Pas.,
1970, III, 88). Bij het opmaken van de akte van wederzijdse wil oefent de
vrederechter - en a fortiori de notaris - geen rechtsmacht uit ; het opmaken van deze akte client niet beschouwd te worden als behorende tot
de willige rechtspraak van de homologatie, maar betreft een onafhanke"
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lijke pleegvorm (Van Malderen, C., o.c., A.P.R., I970, nr. 328). Bijgevolg,
wanneer bij een rechtbank van het nederlands taalgebied een verzoek
wordt ingediend tot homologatie van een wettiging door adoptie en dat
de akte van adoptie door een notaris te Moeskroen in het Frans werd
opgemaakt, wordt geen inbreuk gepleegd op artikel 9 van ·de wet van
IS juni I93S dat het taalgebruik bij de akten van de willige rechtspraak
regelt en bepaalt dat de rechtspleging vanaf de dagvaarding tot en met de
tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing in dezelfde taal client
te verlopen (Jrb. Kortrijk, IS januari I974, R. W., I974-I97S, I32I; D.M.].,
I, 288).
Bij wettiging door adoptie mag slechts een akte opgesteld worden; is
dit niet het geval dan moet de homologatie geweigerd worden (Jrb. Tongeren, 23 december I97I, D.M.]., I, 229).
118. - Homologatie - De akte van adoptie moet ter homologatie worden
voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg ; maar is de geadopteerde
minderjarig dan is de jeugdrechtbank bevoegd (wet van 8 april I96S
betreffende de jeugdbescherming). De bevoegdheid ratione materiae van
de burgerlijke rechtbank of van de jeugdrechtbank wordt bepaald door
de meerder- of minderjarigheid van het kind op het ogenblik van de homologatiebeslissing, en niet van de aanhangigmaking (Gent, I7 december
I970, D.M.]., I, I96; - Jrb. Brugge, S september I967, Ann. Not. Enr.,
I970, I8S; - anders: Canivet, J., noot onder Rb. Brussel, 22 november
I969, Ann. Not. Enr., I970, I88). Inderdaad de jeugdrechter wordt onbevoegd van zodra de reden van zijn exclusieve bevoegdheid ophoudt
te bestaan (Baert, G., Beschouwingen over de burgerrechtelijke bepalingen
van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, R. W., I967I968,. I6o9, nr. 78; - Van Malderen, C., o.c., nr. 244).
De bevoegde rechtbank ratione loci is deze van de verblijfplaats, niet van
de woonplaats, van de adoptant (Jrb. Doornik, I8 maart I970, D.M.].,
I, I84- art. 3SO, § I, tweede lid, B.W.).
Sedert de wet van 7 mei I973 mag het verzoekschrift tot homologatie ook
ondertekend worden door een advokaat. Voorheen was hiertoe een bijzondere volmacht vereist (Rb. Brussel, I6 januari I970, R. W., I969I970, 1103; Pas., 1970, III, 81).
Gaat het om de adoptie van een minderjarige, dan kan de rechtbank
de homologatie slechts toestaan wanneer een termijn van 6 maanden
verstreken is sedert het opstellen van de adoptie-akte (tenzij er gebleken is
dat het kind reeds sedert meer dan 6 maanden door de adoptant opgevoed
werd). Deze termijn moet verlopen zijn op het ogenblik van het vonnis,
en niet op het ogenblik van het verzoek tot homologatie (Jrb. Doornik,
I8 maart 1970, D.M.]., I, I8S; - Rb. Charleroi, 3I augustus 1972, ]. T.,
1973, 3I3).
Wanneer het kind geadopteerd wordt door twee echtgenoten en een van
heiden overlijdt na het opstellen van de adoptie-akte maar v66r het homolo-
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gatievonnis, kan de procedure voortgezet worden door de overlevende
adoptant zowel voor hem als voor de overleden echtgenoot (art. 355,
eerste lid, B.W.; - Rb. Doornik, 27 juni I969, ]. T., I970, 49, met noot; Jrb. leper, I6 januari I970, D.M.J;, I, 170: ook in geval de adoptant overlijdt). Dit is een logisch gevolg van de omstandigheid dat de adoptie
terugwerkende kracht heeft tot op het ogenblik van de adoptie-akte .
.De homologatie wordt geweigerd bij afwezigheid van een authentieke,
bijzondere en uitdrukkelijke volmacht, waaruit de toestemming van de
afwezige wettige ouder(s) moet blijken (Rb. Tongeren, 26 oktober I972,
D.M.]., I, 246; - Jdk. Brussel, IS november I973, R.Not.B., I974, 131; Van Malderen, C., o.c., nr. 234).
I 19. - Overschrijving van het vonnis - De sanctie voor het niet tijdig
overschrijven van de adoptie is de verplichte herneming van de procedure
ab initio en niet enkel de herneming van de homologatieprocedure (Jrb.
Kortrijk, I7 september I968, Rev. dr. Jam., 1970, 56: het bewijs van overmacht kan het verval verhinderen). In geval van overmacht kan verlenging
van de overschrijvingstermijn worden toegestaan (Jrb. Brussel, 9 februari
I973, D.M.]., I, 26I).

120. - Rechtsmiddelen - Het recht van hoger beroep behoort aan de
adoptant, de geadopteerde en het openbaar ministerie. Ook de tussenkomende partij heeft dit recht (Brussel,- }dk., 19 februari 1970, Pas.,
1970, II, I 11 : de tussenkomende partij is zij die, na een ongunstig advies
te hebben uitgebracht, nadien uitdrukkelijk verklaart heeft te willen
tussenkomen). Het hoger beroep moet ingesteld worden binnen de maand
vanaf de kennisgeving van het vonnis door de griffier (Brussel, Jdk.,
I4 juni 1973, R. W., 1972-I973, 318; Pas., 1974, II, 12; art. 351 B.W.).
Het derden-verzet tegen vonnissen en arresten van homologatie of weigering van homologatie, werd door de nieuwe wet ingevoerd (art. 356,
§ 2 B.W.), maar dit buitengewoon rechtsmiddel zou niet mogelijk zijn tegen
een homologatievonnis dat werd overgeschreven v66r de nieuwe wet
(Brussel, 8 april 1971, ]. T., I971, 697: de overgangsbepalingen hebben
daaromtrent niets bepaald en bijgevolg is het de wet, van kracht op de dag
van het vonnis, welke ter zake moet toegepast worden). De personen,
naar wier oordeel de procureur des Konings verplicht navraag moet doen,
kunnen geen derden-verzet instellen (Luik, Jdk., 2 december I974, Cah.
dr.fam., I974-I975, nr. I, 16). Zij kunnen wel, wanneerditadviesgevraagd
wordt, verzet doen tegen de adoptie ; alsdan moet de rechtbank deze
personen bij gerechtsbrief doen oproepen (art. 350, § 3 B.W.).
121. - Omzetting van de gevraagde wettiging door adoptie in een gewone
adoptie - Tijdens elke fase van de procedure tot wettiging door adoptie
kan het verzoek daartoe worden omgezet in een verzoek tot eenvoudige
adoptie, mits de toestemming van alle personen die hun toestemming
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tot de wettiging hebben gegeven (Jrb. Brussel, I2 januari I970, D.M.].,
I, I68; - art. 369, tweede lid, B.W.). Zelfs in beroep is deze omzetting
nog mogelijk (Brussel, I8 maart I97I, D.M.]., I, I99). Evenwel heeft de
wetgever enkel in deze mogelijkheid voorzien voor de gevallen waarin partijen de gewone adoptie verkiezen omwille en van de minder verregaande
integratie in de adoptieve familie en van de minder radikale breuk met de
oorspronkelijke familie, maar niet voor de hypothese waarin de wettelijke
voorwaarden voor de wettiging door adoptie - het betrof een meerderjarig kind - niet vervuld zijn (Brussel, I3 november I970, R.Not.B.,
I97I, I98, met noot F.L.).
Het omgekeerde heeft de wetgever niet mogelijk gemaakt. Bijgevolg heeft
het hof van beroep te Brussel ten onrechte deze omzetting enkel niet mogelijk geacht ingeval van overlijden van een der echtgenoten die in de gewone adoptie hadden toegestemd (Brussel, 7 maart I974, Pas., I974, II, I36:
dergelijke wettiging is in strijd met de termen van art. 368 B.W. en met
de algemene economie van de ins telling der , wettiging door adoptie".
Gevolgen van de wettiging door adoptie - De wettiging door adoptie, ingevoerd door de wet van 2I maart I969, verleent aan het kind en
zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en plichten
als die welke zij zouden hebben indien het kind geboren was uit het huwelijk van degenen die het door adoptie gewettigd hebben (art. 370, § I
B.W.). Met de oorspronkelijke familie hebben zij geen banden meer
(huwelijksbeletselen buiten beschouwing gelaten) ; nochtans is men geneigd
om op grond van de bloedverwantschap een bezoekrecht toe te kennen
aan de grootouders van de oorspronkelijke familie (Luik, Jdk., 2 december
I974, Cah. dr. Jam., I974-I975, nr. I, I6; - anders: Jrb. Luik, I april
I974,]. Liege, I974-I975, 44).
In tegenstelling met de gewone adoptie (art. 359, § 2 B.W.: adoptie heeft
geen gevolg ten aanzien van adellijke titels) wordt op grond van artikel
370, § I B.W. bij wettiging door adoptie aangenomen dat er wei overgang van adellijke titels plaats vindt (Jrb. Gent, 23 juni I972, ]. T., I973,
I 3 I ; - Canivet, J ., Aper9u sur l' adoption et Ia legitimation par adoption
entre Belges en Belgique apres Ia loi du 21 mars 1969, blz. 209; - Wallemacq,
A., Adoption et legitimation par adoption,]. T., I969, 40; - Van Malderen,
C., o.c., nr. 496).
Wanneer de wettiging door adoptie geschiedt door de niet van tafel en
bed gescheiden echtgenoot van de wettige vader of moeder van het kind
overeenkomstig artikel 368, § I, tweede lid, B.W., wordt de ouderlijke
macht behouden door de wettige vader of moeder en wordt die meteen
toegewezen aan degene die wettigt door adoptie (Jdk. Brussel, 24 juni
I97I, D.M.]., I, 2I5): de ouderlijke macht komt de beide echtgenoten toe
overeenkomstig de regels die voor wettige ouders van toepassing zijn
(en wordt, krachtens de wet van r juli 1974, uitgeoefend door elk van de
ouders gelijkelijk).
122. -
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123. -

Gevolgen van de gewone adoptie

A. Naam
Door de adoptie krijgt de geadopteerde, in de plaats van zijn naam, de naam
van de adoptant, en in geval van gelijktijdige adoptie door twee echtgenoten
de naam van de man. Evenwel kunnen partijen overeenkomen dat de geadopteerde zijn naam behoudt, gevolgd door die van de adoptant of van de
adopterende man (nieuw art. 358, § I B.W.; onder de vroegere wetgeving
was uitzondering wat nu algemene regel is geworden, en omgekeerd).
Een bijzondere regeling is van toepassing voor de adoptie door een weduwe : de partijen, in onderlinge overeenstemming, kunnen de rechtbank
vragen om de naam van de overleden man van de adoptante in de plaats
te stellen van of toe te voegen aan de naam van de geadopteerde (art.
358, § 4 B.W.). Hierdoor wordt de gewoonterechtelijke regeling, volgens
dewelke de weduwe de naam van haar man blijft dragen, uitgebreid tot
de geadopteerde. Waar de rechtbank de aanvraag in het kader van artikel
358, § I B.W. niet kan weigeren, kan zij dat wei voor het verzoek op grond
van artikel 358, § 4 B.W. (Rb. Brussel, 2 oktober I970, J.T., I970, 65I;
R.P.Not., I970, 447; - Brussel, 17 mei I97I, J. T., I972, I 52). De feiten,
die aan de rechtbank te Brussel werden voorgelegd, waren de volgende :
de weduwe van Maurice Maeterlinck had een meerderjarig kind geadopteerd, maar zij overleed v66r de homologatie van de akte van adoptie.
De geadopteerde zette de procedure verder, en vroeg de toevoegirig aan
zijn naam van d~--naam Maeterlinck. De rechtbai1k weigerde ait toe testaan, op grand van de overweging dat niet gebleken was dat hij in de
familie van de man opgenomen werd v66r het overlijden van de weduwe
en ook op grand van het verzet van de familie Maeterlinck (Rb. Brussel,
2 oktober I970, J. T., I970, 65I). In hoger beroep werd deze beslissing
hervormd : de toevoeging of de indeplaatsstelling client enkel geweigerd
te worden ingeval er tussen heiden - de overledene en de geadopteerdegevoelens van misprijzen bestonden, wat in casu niet het geval was; de
geadopteerde had van een wettig belang doen blijken, nl. het bestaan van
affectieve banden tussen een bekend schrijver en hem (Brussel, 17 mei
I97I, Pas., I97I, II, 268; J. T., I972, I 52).

B. 0 u d e r 1i j k e m a c h t
V66r de wetswijziging van I969 oefende alleen de echtgenoot van de
moeder in het tweede huwelijk, overeenkomstig de bepalingen van het
oud artikel 348 B.W., de ouderlijke macht uit ten aanzien van haar wettige
kinderen die hij geadopteerd had (Brussel, r8 maart I970, Pas., I970,
II, I48; R.Not.B., I972, I87, met noot). Nu geldt artikel 36I, § 2 B.W.,
hetwelk bepaalt dat, wanneer de geadopteerde een wettig of een adoptief
kind is van de echtgenoot van de adoptant, de ouderlijke macht door de
beide echtgenoten wordt uitgeoefend overeenkomstig de regels die op
de wettige ouders van toepassing zijn.
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Telkens wanneer een kind geadopteerd wordt door een persoon en dat het
niet het wettig of adoptief kind is van zijn echtgenoot, wordt in de voogdij
voorzien: dit is een nieuwigheid sinds de wet van 2I maart I969 (art.
36I, §I, tweede lid, B.W.).
C. B e z o e k r e c h t
Alhoewel de adoptant ten aanzien van de geadopteerde bekleed is met de
ouderlijke rechten, behouden de oorspronkelijke ouders van het geadopteerd kind een bezoekrecht (Rb. Antwerpen, 27 januari I967, D.M.].,
IV, I3).
Niettegenstaande de verwantschap bij gewone adoptie beperkt is tot de
eerste graad, wordt aangenomen dat de grootouders een bezoekrecht hebben
ten aanzien van het adoptief kind van hun wettig kind (Rb. Nijvel, 6 mei
I969, Rec. fur. Niv., I970, 64; - Brussel, 8 december I97I, ]. T., I972,
49; Pas., I972, II, 36). Enkel het belang van het kind moet in aanmerking
worden genomen.
124. - Herroeping - De herroeping van de adoptie (ontbinding ex nunc)
kan om zeer gewichtige redenen worden uitgesproken (Gent, IS maart
I973, R. W., I973-I974, I27I; - Rb. Luik, 9 november I973, R. Not. B.,
I974, I33, met noot F.L.). Het is een feitenkwestie, overgelaten aan de
soevereine appreciatie van de rechtbank, en ingegeven door de bezorgdheid om de staat van de persoon zoveel mogelijk te stabiliseren en de belangrijke materiele en morele voordelen die de adoptie aan de partijen vooral dan de geadopteerde - verschaft, te vrijwaren.
Het wangedrag en de onkiesheid van de geadopteerde zijn als reden voor
de herroeping te verwerpen als ze klaarblijkelijk het gevolg zijn van een
verkeerde opvoeding (Jrb. Tongeren, r6 januari I974, D.M.]., I, 286).
Bij de beoordeling van de feiten tot staving van de vordering tot intrekking
van de adoptie, zal in de eerste plaats het belang van het aangenomen
kind in acht genomen worden (Canivet, J., Aper9u sur l' adoption, Ann.
Not. Enr., 1969, 209; - Rb. Brussel, 26 oktober I968, ]. T., I969, I2I).
Zeer gewichtige redenen zijn o.a. het schuldig gedrag van de geadopteerde
(Rb. Charleroi, 27 maart I970, ]. T., I970, 575: het schrijven van beledigende brieven aan het adres van de adoptant; - Brussel, 5 mei I97I, R.
Not. B., I972, I65; R. W., I97I-I972, 857: ondankbaarheid, onverschilligheid en agressiviteit van de geadopteerde), of van de adoptant (Jrb. Doornik,
19 mei I97I, D.M,J., I, 254: zedenfeiten gepleegd door de adoptant op
de persoon van en met behulp van de geadopteerde), of, zonder de schuld
van de een of de ander partij te kunnen aanwijzen, de onmogelijkheid tot
samenleven (Jrb. Namen, 3 maart I970, ]. T., I970, 575, met noot).
De herroeping van de adoptie kan worden gevraagd door de adoptant,
de twee adopterende echtgenoten of een van hen, door de geadopteerde
alsmede door het openbaar ministerie (art. 367, § I, tweede lid, B.W.).
Een der adopterende echtgenoten kan om herroeping verzoeken niet alleen
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ten aanzien van zichzelf maar ook, en eventueel zelfs uitsluitend, ten aanzien van de andere echtgenoot (Verslag namens de Kamercommissie voor
de Justitie, 26 januari 1965, Parlem. Besch., Kamer, nr 436, 2, biz. 63).
Dit is een uitzondering op bet beginsel dat de vordering strikt persoonlijk
is (Van Malderen, C., o.c., A.P.R., nr. 440). Maar na bet overlijden van
een der adopterende echtgenoten kan de overlevende echtgenoot de
herroeping slechts aanvragen wat betreft de afstammingsbanden die
tussen hem en de geadopteerde bestaan (Rb. Luik, 26 maart 1971, R.
Not. B., 1971, 421, met noot }.L.) ..
Het recht om de herroeping te vragen is een persoonlijk recht. Geen enkele
wettelijke bepaling geeft aan de erfgenamen bet recht om de herroeping
te vragen noch om een reeds ingeleide vordering voort te zetten (Rb
Luik, 26 maart 1971, gecit.;- anders voor wat betreft de ingeleide vordering:
Repertoire Notarial, Tw. Adoption, nr. 81).
De wettiging door adoptie is niet vatbaar voor herroeping (art. 370,
§ 5 B.W.).
125. - Overgangsrecht- Een kind dat geadopteerd werd tijdens zijn minderjarigheid onder de gelding van de vroegere wetgeving kan nog gewettigd worden door adoptie, ongeacht zijn leeftijd, binnen de 5 jaar na
de inwerkingtreding van de wet (Rb. Brussel, 19 december 1969, Ann.
Not. Enr., 1970, 186, met noot J. Canivet: de burgerlijke rechtbank
is bevoegd ingeval bet kind meerderjarig is). Ingeval de adoptie door een
alleenstaande persoon werd gedaan, dan kan bet kind, indien de adoptant
intussen gehuwd is, gewettigd worden door de adoptant en diens echtgenote; wat niet kan wanneer de adoptant vrijgezel zou zijn gebleven
(Jrb. Brussel, 24 november 1969, D.M.J., I, 157).

AFDELING

II

OUDERLIJKE PLICHT EN MACHT •

§

1. OunERLIJKE PLICHT

A. V e r p 1i c h t i n g o m a a n d e k i n d e r e n k o s t, o n d e r houd en opvoeding te verschaffen (art. 203 B.W.)
126. - ]uridische grondslag - Krachtens artikel 203 B.W. gaan de ouders
door de enkele daad van bet huwelijk - in werkelijkheid op grond van de
afstamming- de verplichting aan om hun kinderen kost, onderhoud en
opvoeding te geven.
Hoewel de vraag betwist blijft, neemt de rechtspraak meer en meer aan
dat de verplichting om bet kind op te voeden niet noodzakelijk een einde
• Zie daarover
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neemt wanneer het meerderjarig of ontvoogd wordt, dit gelet op de voormelde werkelijke grondslag. Alles hangt af van de omstandigheden, en
meer bepaald van de wijze waarop de ouders de opvoeding georganiseerd
hebben. Zij zijn wel van hun verplichtingen ontslagen wanneer bij de
meerderjarigheid of ontvoogding van het kind blijkt dat zijn intellectuele
vorming of beroepsopleiding afgerond is zodat het zelfstandig voor zijn
behoeften kan instaan (Cass., 2 september 1965, Pas., 1966, I, 4, met
noot R.H.; - Vred. St.-Gillis-Brussel, 19 januari 1969, T. Vred., 1970,
81; - Rb. Kortrijk, 3 december 1968, R. W., 1969-1970, 1060; - Vred.
Bergen, 11 juli 1966, ]. T., 1966, 618; - Rb. Charleroi, 30 juni 1970,
Rev. dr. Jam., 1970, 93; - Vred. Kontich, 19 december 1967, R. W., 19671968, 1190: de vordering werd verkeerdelijk gesteund op art. 205, § 1
en 207 B.W.; - Cass. fr., 18 mei 1972, D., 1972, Jur. 672; - zie Pradel,
J,, L'obligation pour les parents d'entretenir un enfant au deld de sa majorite
pour lui permettre de continuer ses etudes, ].C.P., 1966, D., nr. 2038). Onwaardigheid van het kind kan de vader niet van deze verplichting ontslaan (Brussel, 30 maart 1971, ]. T., 1971, 572).
Alhoewel artikel 203 B.W. enkel spreekt van echtgenoten, wordt door de
rechtsleer en de rechtspraak sedert lang gesteld dat ook de natuurlijke
ouders samen onderhoud verschuldigd zijn, naar analogie met artikel
203 B.W.; met deze beperking evenwel dat de natuurlijke afstamming
client vast te staan. Alhoewel de erkenning van een natuurlijk kind, wat
de familiale banden betreft, terugwerkende kracht heeft tot op de dag
van de geboorte, wordt de erkennende ouder slechts vanaf de datum van
de erkenning onderhoudsplichtige van het erkende kind (Rb. Brussel,
12 juni 1973, R. W., 1973-1974, 212).
127. - ]uridische aard - De verbintenis van artikel 203 B.W. heeft een
verplicht karakter.
Wanneer de ouders het wettelijk genot hebben wordt aangenomen dat,
overeenkomstig artikel 385, 2° B.W., de opbrengsten van de goederen
van de kinderen altijd eerst aangewend worden voor het onderhoud en
de opvoeding. Een beslissing van de rechtbank te Nijvel gaat .zelfs verder:
wanneer de inkomsten van de persoonlijke goederen van de kinderen ontoereikend zijn, mag het kapitaal van hun persoonlijk vermogen aangesproken worden (Rb. Nijvel, 9 mei 1968, Rec. fur. Niv., 1968, 164).
Volgens De Page strookt zulks niet met de eigenlijke opvoedingsplicht,
en wordt deze verplichting van artikel 203 B. W. aldus verward met de
gewone onderhoudsplicht (De Page, I, nr. 766). Het kapitaal mag enkel
aangesproken worden wanneer de ouders zelf geen voldoende inkomsten
hebben (Pelissier, J., Les obligations alimentaires, unite au diversite, Paris,
1961).
Het is een omstreden kwestie of de beide ouders hoofdelijk, in solidum
dan wel gezamelijk aansprakelijk zijn. Volgens een recente beslissing zou,
omwille van de woorden ,samen", geen sprake kunnen zijn van hoofdelijk-
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heid of van een verplichting ,in solidum", doch enkel van een gezamenlijke aansprakelijkheid (Rb. Brussel, 12 juni 1973, R. W., 1973-1974,
212; - oak Rb. Brussel, 7 november 1967, Pas., rg68, III, g).
Deze verplichting bestaat enkel in hoofde van de vader en de moeder.
Voor het geval de kinderen dus onderhouden en opgevoed worden door
een derde, kan deze persoon, die niet animo donandi heeft gehandeld, van
de vader en de moeder de terugbetaling van de uitgaven vorderen. Deze
terugvordering wordt dan in de meeste gevallen gebaseerd op de zaakwaarneming ofwel op de verrijking zonder oorzaak (Rb. Antwerpen,
24 juni rg66, R. W., rg66-rg67, 604; - Luik, 6 november 1972, ]. Liege,
1972-1973, g8); evenwel buiten het geval van een contract (Vred. FexheSlins, 14 februari rg68, ]. Liege, 1967-rg68, 304). Deze rechtsgronden
kunnen echter geen bevredigende oplossing bieden voor de toekomstige
uitgaven. Voorgesteld wordt de basis te vinden in de omstandigheid dat
de derde met de uitoefening van het hoederecht belast werd (Rb. Brussel,
5 december 1967, Pas., rg68, III, 12). Wanneer de verweerder de animus
donandi inroept moet hij daarvan het bewijs leveren (Rb. Antwerpen,
24 juni rg66; gecit.).
De ouder die gans alleen in de onkosten heeft bijgedragen heeft een verhaalsrecht op de mede-echtgenoot, om zo een evenredige verdeling van
de uitgaven tussen hen tot stand te brengen (Rb. Brussel, 7 november
1967, gecit.). Wanneer de hoede over het kind aan de man werd toevertrouwcl, maar dat in feite enkel de moeder voor het onderhoud instaat
wegens de nalatigheid van haar man, dan kan zij een vordering tegen haar
echtgenoot instellen ten einde deze laatste tot zijn bijdragend aandeel in
de kosten te doen veroordelen: het uitoefenen van de ouderlijke macht
en de verplichting tot onderhoud zijn twee verschillende zaken (Rb.
Brussel, 30 juni 1971, R. W., 1973-1974, 1973). Immers de grondslag
van de plicht tot onderhoud is niet gelegen in de ouderlijke macht maar
in de afstamming (Brussel, 30 maart 1971, ]. T., 1971, 572).
De verbintenis krachtens artikel 203 B.W. moet onderscheiden worden
van de bijdrage. Deze laatste kan conventioneel worden geregeld (Cass.,
14 maart rg68, Pas., rg68, I, 878), maar wanneer de regeling niet meer
voldoet aan de vereisten van artikel 203 B.W. kan zij worden herzien
(Rb. Brussel, 30 maart rg68, ]. T., 1968, 456).
In geval van faillissement blijft de verplichting van artikel 203 B.W.
buiten het faillissement (Vred. Luik, 12 december rg6g, ]. Liege, rg6g1970, r r8).
128. - Omvang van de verplichting - De verplichting van de ouders in
het kader van artikel 203 B.W. is verreikend: aan het kind moet alles verschaft worden dat het nodig heeft om tot normale volwassenheid te komen,
al client hierbij niet alleen rekening te worden gehouden met zijn persoonlijke behoeften doch oak met zijn plaats in het gezin (Vred. Etterbeek,
17 januari 1974, ]. T., 1974, 250).

In geval van feitelijke scheiding van de ouders geldt het principe dat het
kind recht heeft op dezelfde levenswijze als ten tijde van het gemeenschappelijk samenwonen van de ouders (Maury, ]., La separation de fait
entre epoux, R. Trim. Dr. Civ., I965, 529, I9). De onderhoudsplicht bij
feitelijke scheiding zal zelfs in de meeste gevallen nog ruimer zijn dan bij
een normaal gezinsleven, omdat de gezinsmoeilijkheden de normale ontplooiing van het kind kunnen vertragen (Vred. Kontich, I9 december
I967, R. W., I967-I968, 1190).
129. - Sancties - V66r de wet van 8 april I965 betreffende de jeugdbescherming waren, bij het verzuim van de ouders om aan de verplichting
van artikel 203 B.W. te voldoen, enkel indirecte sancties mogelijk, zoals
de ontzetting uit de ouderlijke macht en penale sancties. Inderdaad, toen
oefende aileen de vader de ouderlijke macht uit, en, als wettelijke vertegenwoordiger van het kind, kon moeilijk van hem verwacht worden dat hij
namens het kind een vordering tegen zichzelf zou instellen.
Sinds de wet van 8 april I 96 5 werd de toestand gans anders : de beide ouders
oefenden nu de ouderlijke macht gezamenlijk uit, met in geval van onenigheid, de doorslaggevende wil van de vader en een gebeurlijk verhaalsrecht
van de moeder bij de jeugdrechtbank. Ten aanzien van de eigen vordering
van de minderjarige (anders: Vred. Beveren-Waas, I2 april I967, T. Vred.,
I967, 297, volgens welke rechtbank de ene echtgenoot een eigen vordering
bezit tegen de ingebreke gebleven echtgenoot) kon bijgevolg opgetreden
worden door zijn wettelijke vertegenwoordiger, maar was dit de moeder
dan diende zij vooraf gemachtigd te worden door de jeugdrechtbank
(zie in verband hiermee Lurquin, P., L'obligation d'entretien des enfants
par leurs parents est-elle juridiquement sanctionnee? ]. T., I967, 397; anders, in die zin dat de moeder, bij carentie van de vader, zonder bewilliging van de jeugdrechtbank kon optreden: Rb. Brussel, 30 juni 197I,
R. W., I972-I973, 1973).
Sedert de wet van I juli I974 betreffende de ouderlijke rechten kan de
moeder, zonder de minste machtiging of bewilliging te behoeven, optreden,
vermits de wet stelt dat, behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald,
elk van de ouders gedurende het huwelijk de ouderlijke rechten uitoefent
(Vred. Tielt, 22 augustus I974, R. W., I974-I975, 57 I).
Voor het geval dat geen van de beide ouders in het onderhoud van het
kind voorziet, bestaat er voor het minderjarig kind geen mogelijkheid
om door middel van een vertegenwoordiger ad hoc zelf een eis in te stellen
(Vred. Beveren-Waas, I2 april I967, T. Vred., I967, 297).

B. S t e u n p 1 i c h t (art. 205 B.W.)
130. - Bloedverwantschap - De verplichting van artikel 205 B.W. bestaat
tussen bloedverwanten in de rechte lijn zonder beperking van graad.
Ook die verplichting vindt haar grondslag in de bloedverwantschap,
niet in de ouderlijke macht, en bestaat derhalve lastens ouders die uit de

ouderlijke macht ont.zet zijn. Maar ouders die volledig uit de ouderlijke
macht ontzet zijn kunnen van hun kant geen onderhoudsgeld van hun
kinderen vorderen (wet van 8 april 196S betreffende de jeugdbescherming,
art. 33, 4°): het is een uitzondering op de regel dat onwaardigheid in dit
domein geen toepassing krijgt (Brussel, 13 juni 1972, Pas., 1972, II, 172).
Ten onrechte heeft de rechtbank te Brussel met ontzetting van de ouderlijke macht gelijkgesteld, het geval waarin de behoeftige totaal is tekort
gekomen aan zijn verplichtingen ten aanzien van degene die hij aanspreekt
(Rb. Brussel, 18 januari 1967, Pas., 1967, III, 129 noot).
Een onderscheid dringt zich op tussen het geval waarin de houding van
de eiser op het ogenblik van de vordering van die aard is dat zijn behoeftigheid aan eigen fout is te wijten, en het geval waarin zorgeloosheid en verkwistingen van vroeger geleid hebben tot een situatie waaruit de eiser,
al is deze van goede wil, zich op het ogenblik van de vordering niet redden
kan ; in het laatste geval is de vordering tot onderhoud ontvankelijk, want
vroegere fouten komen niet in aanmerking (Vertomme, F., noot bij het
hogergenoemd vonnis, R. W., 1966-1967, 1694; - Brussel, 3 december
1971, J. T., 1972, 374).
Vermits er tussen broers en zusters geen wettelijke verplichting tot levensonderhoud bestaat (in tegenstelling met sommige buitenlandse wetgevingen: Zwitsers B.W., artikel 328 en 329 al. 2; Italiaans B.W., artikel 433,
S0 en 6°, en 439), heeft het aan een zwakzinnige broer verschafte levensonderhoud slechts louter het karakter van een menslievende daad, die geen
grond kan opleveren voor aanspraken tot vergoeding welke de broer, die
het onderhoud verstrekt heeft, na het overlijden van de begunstigde in
diens nalatenschap doet gelden (Rb. Turnhout, 18 april 1973, R. W.,
1973-1974· 1663).
De verplichting van de kinderen jegens de ouders is niet beperkt in de
tijd, en neemt dus geen einde bij het huwelijk van het kind (Cass., 21
november 1966, Pas., 1967, I, 377).
131. - Aanverwantschap - De steunplicht tussen aanverwanten bestaat
enkel in de rechte lijn en is er beperkt tot de eerste graad, d. w.z. tussen
schoonouders en schoonkinderen. Bijgevolg is de man persoonlijk niet
gehouden tot onderhoud van de grootmoeder van zijn vrouw. Toch kan
de vordering tot levensonderhoud tegen hem, in zijn hoedanigheid van
beheerder van de huwelijksgemeenschap, ingesteld worden: immers de
verplichting van zijn vrouw tot het verschaffen van dit levensonderhoud
behoort tot de lasten van de huwelijksgemeenschap (art. 1409, S0 B.W. ;Brussel, 12 oktober 1971, Pas., 1972, II, 8).
Tegen een vordering tot levensonderhoud kunnen geen gevoelsmotieven
ingebracht worden : zo kunnen de schoonouders tegen een vordering tot
levensonderhoud van hun schoondochter niet doen gelden, dat zij zich
destijds tegen het huwelijk van hun zoon verzet hebben (Vred. Kontich,
23 januari 1968, R. W., 1967-1968, 1290).

Deze verplichting bestaat niet ten laste of ten voordele van een stiefvader of stiefmoeder (Rb. Bergen, 28 januari I964, Pas., I964, III,
I3I).
132. - Omvang van de steunplicht- Art. 208 B.W. bepaalt dat het levensonderhoud slechts toegestaan wordt naar verhouding van de behoeften
van hem die het vordert en van het vermogen van hem die het verschuldigd
is (zie Vred. Verviers, 5 maart I97I, ]. T., I97I, 26I).
Het omvat alles wat noodzakelijk is om een menswaardig bestaan te leiden.
Gebeurlijk zijn ook de begrafenisonkosten daaronder begrepen: zij maken
deel uit van de nalatenschap, niet van de gemeenschap, en is er geen actief
in de nalatenschap dan maken die begrafeniskosten deel uit van het levensonderhoud (Rb. Brussel, 6 februari I969, Pas., I970, III, 56; - Vred.
Gembloux, 28 januari I966, ]. Liege, I966, 24).
Niet aileen de behoeften van de schuldeiser zelf worden in acht genomen,
doch ook de noden van hen die te zijnen laste .zijn en aan wie hij krachtens
de wet levensonderhoud verschuldigd is, nl. zijn tweede echtgenoot en
zijn kind uit het tweede huwelijk geboren, ook al heeft zijn zoon uit het
Iste huwelijk geen enkele onderhoudsverplichting tegenover deze laatsten
(Cass., 2 januari I969, Pas., I969, I, 392; R. W., I968-I969, I372). Volgens
een beslissing van het hof van beroep te Luik (Luik, I juni I965, Pas.,
I966, II, I49) mag, wanneer de schuldeiser op .zijn beurt onderhoudsgeld verschuldigd is aan een van zijn ascendenten, deze betaling in rekening
gebracht worden om het bedrag van .zijn onderhoudsvordering te bepalen.
Deze beslissing gaat nochtans te ver : een man kan slechts als behoeftig
beschouwd worden als hij onvoldoende inkomsten heeft om zijn verplichting als echtgenoot en vader na te komen, maar niet wanneer hij
onvoldoende middelen heeft om in het onderhoud van een ascendent te
voorzien. Enkel de lasten in het kader van artikel 203 en 2I2 B.W. zouden
mogen in aanmerking genomen worden (Vieujean, E., Examen de jurisprudence, R.C.].B., I970, S6I).
Het is vanzelfsprekend dat hij die over een vermogen beschikt dat niet
rendeert eerst dit kapitaal client te gelde te maken alvorens als behoeftige
levensonderhoud te mogen vorderen; uitzondering moet gemaakt worden
voor het geval dat het van de hand doen van het kapitaal enkel in zeer
nadelige omstandigheden zou kunnen gebeuren (Cass., 24 juni I966,
Pas., I966, I, I366): de verweerder in het geding tot levensonderhoud
die de verkoop zou eisen zou misbruik maken van zijn recht.
De omvang van het levensonderhoud, vastgesteld door wettelijke criteria
(vermogen - behoeftigheid), kan bij overeenkomst niet forfaitair en
definitief worden vastgesteld; daar artikel 205, § I B. I. de openbare
orde raakt, is dergelijke overeenkomst nietig (Brussel, 6 februari I973,
T. Not., I974, ISS). Daarentegen is een overeenkomst welke voorlopig
en herroepbaar is, wel geldig (Rb. Brussel, 22 oktober I97I, ]. T., I972,
249).

133· - Ontstaan van de onderhoudsverplichting - In tegenstelling met het
gemeenrecht, waar de vordering van de schuldeiser niet wegvalt door de
niet-uitoefening ervan, is in het domein van de onderhoudsgelden het adagium ,aliments n' arreragent pas" van toepassing (Rb. Brussel, 28 juni I963,
Pas., I965, III, 33; - Vieujean, E., Examen de jurisprudence, R. C.].B., I970,
nr. 46, blz. 564 e.v.). Deze regel vindt zijn grondslag, enerzijds, in de bekommernis om het voorwerp te behouden van de onderhoudsvordering welke bestaat in het verkrijgen van periodieke uitkeringen en niet van kapitaal, en, anderzijds, in de solidariteit die bestaat tussen personen van eenzelfde familie
(Peyrefitte, L., Considerations sur la regie ,aliments n' arreragent pas", R. Trim.
Dr. Civ., I968, 286). Het adagium betekent dat het onderhoudsgeld slechts
kan verkregen worden vanaf het ogenblik dat de vordering wordt ingesteld :
het vonnis dat het onderhoudsgeld toestaat is niet declaratief maar attributief
(Vred. Nijvel, 22 september I966, T. Vred. I967, I I, bevestigd door Rb. Nijvel, 3 januari I968, Rec. fur. Niv., 1968, 89; -De Page, H., I, nr. 553 in fine,
maakt voorbehoud voor het geval van overmacht). De Franse rechtspraak
beschouwt het adagium als een vermoeden iuris tantum (Cass. fr., 28 januari
I963, Gaz. Pal., I963, I, 420: de schuldeiser mag het bewijs leveren dat de
behoefte reeds eerder bestond). Volgens de hoger vermelde beslissingen
van de rechtbank te Brussel en te Nijvel krijgt het adagium ,steungeld
maakt geen achterstallen" evenwel geen toepassing in de gevallen waar
een onderhoudsverplichting, onafhankelijk van een vordering in rechte,
be~taat:_in hetkader vande artikelen 2I2 en 203 B.W~ ontstaat de onderhoudsverplichting. door het enkef feit van respectievelijk. het huwelijfen
de afstamming (in dezelfde zin: Cass., Io januari I958, Pas., I958, I, 478).
In het geval van artikel 205 B. W. bestaat de verplichting, volgens de
vrederechter te Nijvel, enkel wanneer de eiser behoeftig is - in acht
genomen de staat en de sociale stand vooraleer in nood te komen - en
de verweerder vermogend, hetgeen wordt overgelaten aan de beoordeling
van de rechter (Vred. Nijvel, 22 september I966, T. Vred., I967, II),
De bewering, als zou de onderhoudsverplichting in het kader van artikel
205 B. W. geen voorafbestaande verplichting zijn, werd door de vrederechter niet gestaafd : er werd niet bewezen dat die verplichting niet ontstaat door het enkel feit van de bloed- of aanverwantschap.
De uitzondering van artikel 203 B.W. kan evenwel gesteund worden op
een andere grondslag, want deze verbintenis werkt eenzijdig terwijl het
adagium gestoeld is op de solidariteit (Peyrefitte, L., o.c., 302). Bijgevolg
zou het adagium wel van toepassing zijn wanneer artikel 2I2 B.W. geldt,
hetwelk een wederkerige verbintenis inhoudt. Gelet op de afwezigheid
van solidariteit, is het adagium niet van toepassing wanneer het onderhoudsgeld betaald wordt door een derde (Peyrefitte, L., o.c., 304 e.v.).
134· - ]uridische kenmerken van de steunplicht

a) Krachtens het principe dat de onderhoudsplicht, gezien het persoonlijk
karakter ervan, niet overgaat op de erfgenamen van de schuldenaar, kunnen
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achterstallige bedragen na het overlijden van de schuldenaar niet meer
geind worden ; maar uitzondering wordt gemaakt voor de bedragen welke
kort v66r de dood van de schuldenaar vervallen zijn en welke de schuldeiser door omstandigheden niet meer heeft kunnen opeisen (Rb. Brussel,
6 februari 1969, Pas., 1970, III, 56;- De Page, H., I, nr. 561, 2°).
b) Luidens artikel2277 B.W. verjaren de vorderingen tot levensonderhoud
na 5 jaar. De rechtbank te Charleroi was van oordeel dat dit artikel enkel
van toepassing is op de onderhoudsgelden vastgesteld door een overeenkomst, doch niet op de bedragen vastgelegd bij vonnis: in principe is dan
de verjaringstermijn 30 jaar, zelfs al is de vordering welke tot het vonnis
heeft geleid aan een kortere verjaringstermijn onderworpen (Rb. Charleroi, 5 april 1968, ]. T., 1968, 549). Daarentegen besliste de rechtbank
te Brussel dat artikel 2277 B. W. toepassing krijgt op aile periodisch te
betalen bedragen, hoe zij ook werden vastgesteld, dit om kapitalisatie te
vermijden (Rb. Brussel, 13 januari 1971, Pas., 1972, III, 23). Dit blijkt
wel de juiste oplossing.
c) Het is nog steeds betwist of ten aanzien van de alimentatieplicht al
dan niet een hierarchie van schuldenaars bestaat.
Enkel voor het geval van de adoptie heeft het B.W. het probleem geregeld
(art. 364 B.W.). Men is het erover eens dat de verplichting om in het
levensonderhoud van een gehuwde persoon te voorzien weegt op de medeechtgenoot v66r ieder andere persoon (Cass., 27 juni 1969, Pas., 1969,
I, 998; - Vred. St. Joost-ten-Noode, 8 november 1967, T. Vred., 1970,
87; - Vred. Kontich, 23 januari 1968, R. W., 1967-1968, 1290), en dat
op grond van artikel 203 B.W. de grootouders slechts tot levensonderhoud gehouden zijn jegens hun kleinkinderen in de mate dat de ouders
behoeftig zijn (Rb. Nijvel, 31 mei 1967, ]. T., 1967, 521, noot). In voorkomend geval zijn niet enkel de grootouders langs de zijde van de nalatige
ouder gehouden : de verplichting om bij te dragen berust op alle schuldenaars in verhouding tot hun inkomsten. Bijgevolg besliste de rechtbank
te Nijvel ten onrechte dat enkel de grootouders van de nalatige ouder
daartoe verplicht zijn, omdat zij aileen zich zonder oorzaak verrijkt hebben (Vred. Nijvel, 27 maart 1968, Rec. fur. Niv., 1968, 140).
Maar ten aanzien van artikel 205 B.W. is de betwisting nog niet opgelost.
Door sommige auteurs en door zekere rechtspraak wordt de wettelijke
verbintenis tot het verschaffen van dit levensonderhoud aangemerkt
met een cumulatieve eigenschap, omwille van de vermelding - eveneens
en in dezelfde omstandigheden - in artikel 206 B.W. (Dabin, J., o.c.,
R.C.].B., 1950, 184; - Lurquin, P., o.c., ]. T., 1967, 712, nr. 28; - Vred.
Nijvel, 11 oktober 1967, T. Vred., 1968, 51), terwijl andere auteurs en
zekere jurisprudentie deze verplichting als een successieve beschouwen
(De Page, H., I, nr. 557; - noot R.H. onder Cass., 13 februari 1947, Pas.,
I, 52). Doch, onder druk van sociale noodwendigheden wordt meer en
meer aangenomen dat de onderhoudsverplichting deelbaar is : ze drukt

op ieder van de schuldenaars naargelang van hun vermogen. Geen enkele
wetsbepaling schrijft voor dat, in een geding tot betaling van levensc
onderhoud, alle onderhoudsplichtigen moeten gedagvaard worden. Bovendien kan de rechter niet bevelen dat de niet-gedagvaarde onderhoudsplichtigen in het geding zouden betrokken worden. Hij moet echter wel
met de vermogenstoestand van alle onderhoudsplichtingen rekening houden bij de vaststelling van de bijdrage die de gedagvaarde partij moet
leveren (Vred. Antwerpen, S maart I970, R. W., I969-I970, I708; Brussel, I2 oktober 197I, Pas., I972, II, 8). De onderhoudsplichtigen
die moeilijk te bereiken zijn en van wie in feite geen bijdrage kan verkregen worden, komen niet in aanmerking (Cass., 20 februari I964, Pas.,
I, 6S6; - Brussel ,I2 oktober I97I, gecit.).
d) Heeft een derde zonder animus donandi de onderhoudsplicht uitge~
voerd, dan mag hij de uitgegeven bedragen verhalen op de tot de wettelijke
alimentatie gehouden schuldenaar, zich daarbij steunend op de verrijking
zonder oorzaak. De begrippen verrijking en verarming dienen begrepen
te worden in verhouding tot de economische werkelijkheid, in deze zin
dat de verrijking niet noodzakelijk een aangroei van het actief patrimonium
betekent maar ook voortspruit uit het feit zich te onttrekken aan de uitvoering van een verplichting welke een derde, om humanitaire redenen,
voorlopig te zijne laste heeft genomen (Brussel, 28 mei I968, R. P. Not.,
1970, 70).
Krachtens artikel I7 van de wet van 2 april I96S is het verhaalsrecht-van
de C.O.O. een eigen recht (Brussel, IS februari I966, Pas., 1967, II, I33:
onbevoegdheid van de vrederechter om van dergelijk geschil kennis te
nemen; - Brussel, I2 oktober I97I, Pas., I972, II, 8). Ook zij die subsidiair tot de onderhoudsplicht gehouden zijn hebben een verhaalsrecht
(Cass., IO januari I9S8, Pas., I9S8, I, 478; - Rb. Nijvel, 3I mei I967,
]. T., I967, S2I).
Voor het geval dat er tussen de alimentatie-schuldenaars geen hierarchie
bestaat en dat een van hen sommen betaald heeft welke zijn bijdrage,
gelet op de respectieve vermogens van de andere schuldenaar, overtreffen,
heeft hij een verhaalsrecht tegenover zijn medeschuldenaars.
Volgens de Belgische rechtspraak is dit vorderingsrecht gesteund op de leer
van de verriJking zonder oorzaak (Rb. Namen, IS april I969, R. Not. B.,
I97I, 23S;- vgl. voor de Franse rechtspraak: Cass. fr., 29 mei I974, ].C.P.,
I974• ]., nr. 646s, met noot: het verhaalsrecht tegen de mede-schuldenaars steunt op het wettelijk en op het globale karakter van de onderhoudsverplichting, welke voortvloeit uit de bloed- en aanverwantschapsbanden
tussen de schuldeiser en de schuldenaars; de uitoefening van dit recht is
niet onderworpen aan de voorafgaande vaststelling van de bijdrage van
ieder van de schuldenaars, maar deze kan a posteriori worden vastgesteld
naar het globale en het wettelijk karakter van de onderhoudsplicht). Deze
leer, als basis van het verhaalsrecht, werd in Frankrijk verlaten: omwille
van het persoonlijk karakter van de onderhoudsplicht kan de omstandig-
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heid, dat een schuldenaar zich van zijn plicht bevrijdt, niet de verarming
van deze tegenover de medeschuldenaars met zich brengen (zie noot
onder Cass. fr., 29 mei 1974, gecit.).
De schuldenaar kan de door hem betaalde onderhoudsgelden toen de
toestand van behoefte niet meer bestond niet terugvorderen, tenzij de
behoeftige staat op de datum van het vonnis dat het onderhoudsgeld
toestond geveinsd werd (Vred. Deurne, I4 december 1973, T. Vred.,
1975, 44; - R.P.D.B., Tw. Aliments, nr. 96). Wei kunnen vonnissen, die
onderhoudsgeld tot voorwerp hebben, steeds teniet worden gedaan indien
hiertoe gronden bestaan, zonder dal dit evenwel kan geschieden met terugwerkende kracht.
IJS· - Sanctie - Bij niet-betaling van het door het vonnis vastgc.>steld
onderhoudsgeld, kan de schuldeiser beslag leggen op de onderhoudsuitkering welke aan de debiteur ten goede komt (Luik, I juni 1965, Pas.,
1966, II, 149). Waar v66r de invoering van het gerechtelijk wetboek
het beslag op onderhoudsgeld enkel mogelijk was wegens een onderhoudsverplichting, kan dit nu ook in andere gevallen; mits de beperkingen,
in artikel 1409 Ger.W. omschreven, in acht worden genomen.
Het vrijwillig verzuim van betaling gedurende meer dan twee maanden
te rekenen vanaf het definitief worden van de gerechtelijke beslissing,
valt onder de toepassing van artikel 391bis Sw. inzake familieverlating,
ja zelfs al is de onthouding van die betaling enkel gedeeltelijk (Cass.,
7 maart 1966, Pas., 1966, I, 87o; - Cass., 13 juni 1966, Pas., 1966, I, 306).
Het is niet vereist dat de debiteur twee periodische stortingen niet zou
betaald hebben: het volstaat dat hij gedurende twee maanden in gebreke
is gebleven een betaling te doen (noot onder Cass., I3 juni 1966, gecit.).

136. - Recht op levensonderhoud van de overlevende echtgenoot - Volgens
een beslissing van de rechtbank te Luik kan een erfgenaam, kind uit het
eerste huwelijk van de overleden echtgenoot, niet de theorie van het misbruik van recht inroepen om de langstlevende echtgenote haar recht ten
aanzien van de nalatenschap van haar overleden man in het kader van
artikel 205 B.W., te ontnemen; b.v. door in te roepen dat de weduwe
de echtscheiding van zijn ouders heeft veroorzaakt (Rb. Luik, 4 november
1965, J. Liege, 1965-1966, 171). De schuldvordering van de overlevende
echtgenoot speelt zowat de rol van een echte reserve : het bedrag hangt
af van het netto-actief van de nalatenschap, van het bestaan van het erfrechtelijke vruchtgebruik en van de stand tijdens het huwelijk (zelfde
vonnis).
Het feit dat er uit het vorig huwelijk van de vooroverleden echtgenoot
een kind is dat door de overlevende echtgenoot geadopteerd werd, verhindert dat de overlevende echtgenoot, die behoeftig is, een onderhoudsgeld verkrijgt ten laste van de nalatenschap (Cass., 13 maart 1970, Pas.,
1970, I, 625).

§ 2. OunERL1JKE
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137· - Hoederecht
a) Sinds de wet van I juli I974 (Staatsblad, I augustus 1974) wordt het
ouderlijke gezag op een andere wijze geregeld: tijdens het huwelijk,
behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald, oefent een van de
beide echtgenoten het ouderlijk gezag over de persoon van het kind uit,
behoudens het recht van de andere echtgenoot zich tot de jeugdrechtbank
te wenden in het belang van het kind (art. 373, eerste lid, B.W.).
Deze wet bracht een oplossing voor tal van jurisprudentiele problemen,
o.m. voor de vraag welke rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van
een vordering van de vader met betrekking tot de ouderlijke macht (voor
de onbevoegdheid van de jeugdrechtbank, zie: Jrb. Brussel, 4 april 1968,
D.M.J., I, 8o; - Jrb. Doornik, 14 mei I969, D.M.]., I, I30; - Jrb. Nijvel,
23 december I96o, Rec. fur. Niv., I97I, 96; - maar voor bevoegdheid
van de jeugdrechtbank wanneer de vordering van de vader strekt tot
wijziging van de oorspronkelijke beslissing van de jeugdrechtbank genomen op verzoek van de vrouw: Jrb. Dinant, I9 maart I968, J. Liege,
1968-I969, I I6). De wet heeft insgelijks een einde gesteld aan talrijke
betwistingen inzake bevoegdheid van de rechtbank om het hoederecht te
regelen in geval van feitelijke scheiding (zie voor de onbevoegdheid van de
jeugdrechtbank, omdat de feitelijke scheiding een toestand betreft welke de
wetgever ignoreert: Ji:b:Brtissel,!sdeceinber 1972; D:M.j., I; 274; ~-]rb;
Luik, 23 januari I967, ]. T., I967, 203; - Jrb. Brussel, I9 december I967,
D.M.]., I, 58; -en zie voor de bevoegdheid, omdat de feitelijke scheiding
voor het kind aanleiding geeft tot noodlottige omstandigheden, maar dan
een bevoegdheid die verre van onbeperkt is aangezien enkel over de
materiele hoede uitspraak mag worden gedaan: Jrb. Namen, I7 januari
1967, D.M.]., I, I; - Jrb. Charleroi, 2 december I967, D.M.]., I, 76; Jrb. Antwerpen, 2I november I969, D.M.]., I, 253).
De nieuwe wet bepaalt uitdrukkelijk dat, in geval van feitelijke scheiding,
alleen de echtgenoot die de materiele bewaring van het kind heeft gerechtigd
is het gezag over de persoon van het minderjarig kind uit te oefenen,
behoudens het recht van de andere echtgenoot zich tot de jeugdrechtbank
te wenden, uitsluitend in het belang van het kind (art. 373, tweede lid,
B. W.). Om uit te maken of het de vader dan wel de moeder is die de
materiele bewaring van het kind heeft, kunnen, behoudens tegenbewijs,
de bevolkingsregisters dienend zijn. Weliswaar blijft artikel ro8, tweede
lid, B.W., ongewijzigd, hetwelk bepaalt dat de niet-ontvoogde minderjarige van wie de ouders geen gemeenschappelijke woonst hebben zijn
woonplaats heeft bij de vader. Maar de ambtenaar van de burgerlijke
stand kan op grond van artikel Io8, tweede lid, B.W. niet weigeren om
het kind in te schrijven op het adres van de moeder. Immers artikel Io8
B. W. handelt over de woonplaats en niet over de verblijfplaats (zie in
verband met dit onderscheid : nr. I o boven ; - anders: N uytinck, H., Vader

en moeder: gelijk voor de wet, R. W., 1974-1975, 1357). Bovendien moet
artikel 108 B. W. zo gei:nterpreteerd worden dat in geval van feitelijke
scheiding de minderjarige zijn woonplaats heeft bij degene die de materiele
bewaring over het kind heeft, daar deze ouder het wettelijk beheer over de
goederen van de minderjarige uitoefent (art. 389, tweede lid B.W.).

b) Omdat artikel 373 B.W. de hypothese van een huwelijk insluit, wordt
algemeen aangenomen dat dit wetsartikel geen toepassing krijgt voor
natuurlijke ouders, zelfs niet per analogiam (Rb. Brussel, 18 november
1966, ]. T., 1967, IOI; - Jrb. Doornik, 19 maart 1969, ]. T., 1969, 425; Rigaux, F., Le statut de !'enfant nature!, Brussel, 1965, blz. 26). Bijgevolg
is de jeugdrechtbank in geval van conflict onbevoegd (Jrb. Brussel, 30
juni 1967, D.M.]., I, 15; - Jrb. Brugge, 16 mei 1968, D.M.]., I, 84; Jrb. Brussel, 18 mei 1972, D.M.]., I, 237; - Rb. Brussel, 13 mei 1971,
]. T., 1971, 700, met advies openbaar ministerie: bevoegdheid van de
burgerlijke rechtbank. Anders: Rb. Luik, 24 maart 1971,]. T., 1971, 384,
met noot J.L. Hirsch). Doch, omwille van de omstandigheid dat de ouderlijke macht aansluit bij de afstamming en niet een gevolg is van het huwelijk,
zou men tot een maximalistische interpretatie van artikel 373 B.W. moeten
komen (zie in dit verband: Kebers, A., Les dispositions de droit civil relatives
aux mineurs, Ann. dr., XXVI, 1966, nr. 51, 120). Een wetgevende tussenkomst, om de woorden ,gedurende het huwelijk" uit artikel 373 B.W. te
lichten, zou op zijn minst welkom zijn en elke discriminatie uitsluiten.
Door de Belgische rechtspraak werd steeds aangenomen dat de overspelige afstamming, welke onrechtstreeks bewezen is, enkel gevolgen heeft
met betrekking tot het onderhoud (art. 762 en 764 B.W., en art. 342
B.W.). Daarin is nu een kentering gekomen door een beslissing van de
rechtbank te Brussel, die het ontkend kind impliciet het statuut geeft van
een door de moeder erkend kind, uitgezonderd wat betreft de erfrechten
(Rb. Brussel, 7 juli 1967, ]. T., 1968, 332): vermits de overspelige afstamming op onrechtstreekse wijze in rechte vaststaat, moeten daaraan de
logische gevolgen worden verbonden aangezien het kind niet de schuldige
is; de opvoedingsplicht vloeit ten andere niet voort uit het huwelijk maar
uit de afstamming. In dezelfde zin is een beslissing te vermelden van de
jeugdrechtbank te Brussel : de ouderlijke macht is voor de titularis een
functie en de ontzetting uit die functie kan enkel gebeuren in de vorm en
onder de voorwaarden bij de wet bepaald; welnu de ontkenning van vaderschap heeft voor de moeder niet de impliciete ontzetting uit de ouderlijke
macht tot gevolg (Jrb. Brussel, Io juni 1968, ]. T., 1968, 475). Deze jurisprudentiele wending (behalve een beslissing van de rechtbank te Doornik,
volgens dewelke het de familieraad is die de ouderlijke macht over een
ontkend kind uitoefent: Rb. Doornik, 2 september 1968, ]. T., 1969, 13)
is in harmonie met de in het vooruitzicht gestelde hervorming ter verbetering van het statuut van de in overspel verwekte kinderen en van de
natuurlijke kinderen in het algemeen (Meulders-Klein, M. T., De la
puissance et de la tutelle legale de parents adulterins,]. T., 1968, 322).

c) De grootouders mogen geen vordering instellen tot het bekomen van
de hoede over de kinderen (Rb. Nijvel, 12 november 1968, Rec. fur. Niv.,
1970, 69: vonnis gewezen na echtscheiding maar met algemene draagwijdte). Trouwens zij oefenen de ouderlijke macht niet uit. Wanneer
de ouders uit vrije wil het kind aan grootouders toevertrouwen is in geval
van conflict met die grootouders de jeugdrechtbank onbevoegd (Jrb.
Namen, 8 oktober 1968, D.M.J., I, 104; - Brussel, Jdk., 27 mei 1971,
J. T., 1972, 389, met noot D. Chabot-Leonard). Wel hebben de grootouders het recht om betrekkingen met het kleinkind te onderhouden
(Brussel, 8 januari 1974, Pas., 1974, II, 83). Dit wordt sedert lang door
de rechtspraak erkend (Cass., 14 oktober 1915, Pas., 1915-1916, I, 455).
Het bezoekrecht van de grootouders is gesteund op de bloedverwantschap
zelf. Echter in het belang van het kind kan het bezoekrecht geweigerd
worden (Rb. Brussel, 9 maart 1968, Ann. Not. Enr., 1968, 235; - Rb.
Brussel, 29 juni 1968,]. T., 1969, 48: een sociaal onderzoek werd bevolen).
Sedert het cassatiearrest van 22 september 1966 hebben oak de natuurlijke grootouders een bezoekrecht (Cass., 22 september 1966, Pas., 1967,
I, 78; R.C.].B., 1966, 375, met noot J. Dabin; R. W., 1966-1967, 851;
Ann. Not. Enr., 1968, 194, met noot P. Mahillon): voorheen werd hun dit
steeds geweigerd omdat de natuurlijke afstamming slechts gevolgen
heeft tot de eerste graad. Zander onderscheid wordt het bezoekrecht aan
alle natuurlijke grootouders toegekend: zij bezitten een bezoekrecht
ten aanzien van het wettig kind van hun natuurlijk kind, ten aanzien van
het onwettig kind van hun onwettig kind, alsook ten aanzien van het natuurlijk kind van hun wettig kind (Rb. Brussel, 15 oktober 1965, Pas.,
1966, III, II3; - Rb. Brussel, 28 april 1967, D.M.J., IV, 22; - Kgd. Luik,
15 december 1969, D.M.J., IV, 79; - Brussel, 2 juni 1965, Pas., 1966,
II, 151;- Brussel, 24 november 1971, ]. T., 1972, 520).
Ten aanzien van de vraag welke rechtbank bevoegd is om het bezoekrecht
van de grootouders te regelen moet gesteld worden dat, wanneer de jeugdrechtbank slechts die bevoegdheden heeft welke haar door de wet uitdrukkelijk zijn toegekend, zij ter zake onbevoegd is (Jrb. Doornik, 10
mei 1967, D.M.J., I, 8; - Jrb. Dinant, 24 oktober 1967, D.M.J., I, 40; ]. Liege, 1967-1968, 52; - Brussel, Jdk., 27 mei 1971, ]. T., 1972, 389
met noot D. Chabot Leonard; - Brussel, 7 november 1973, Pas., 1974,
II, 48; - anders: Jrb. Brussel, 9 januari 1968, D.M.J., I, 61 ; - Brussel,
21 november 1969, Pas., 1970, II, 39; - Delnoy-Margn!ve, Cl., R.C.].B.,
1969, 347 e.v.; - Vieujean, E., Examen de jurisprudence, Personnes 19651969, R.C.J.B., 1971, 315).
Alleen de ascendenten in rechte lijn hebben een bezoekrecht, broers
of zusters komen daarvoor niet in aanmerking (Rb. Brugge, 13 januari
1969, R. W., 1968-1969, 1138).
De in feite gescheiden ouder aan wie het hoederecht niet werd toegewezen, heeft recht op persoonlijk contact met zijn kind: het is een noodzakelijk middel om de ouderlijke macht uit te oefenen. Bovendien acht
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de rechtspraak dit persoonlijk contact onontbeerlijk voor de harmonische
ontwikkeling van het kind (Jrb. Dinant, 23 januari 1968, D.M.]., I, 62).
Ook de natuurlijke ouder, die het recht van bewaring over het kind niet
uitoefent, kan een bezoekrecht aanvragen (Rb. Brussel, 18 maart 1967,
D.M.J., IV, 18; - Jrb. Brussel, 18 mei 1972, D.M.]., I, 237). Evenwel
moet de afstamming in rechte vaststaan (Dabin, ]., R.C.].B., 1966, 386,
nr. 13; - De Groote, W., A.P.R., Tw. Bezoekrecht, blz. 42-43, nr. 48;
er mag geen verbod tot erkenning bestaan).
Bij het regelen van het bezoekrecht wordt enkel rekening gehouden met
het belang van het kind (Kort ged. Luik, 12 oktober 1973, ]. Liege, 19731974, 101; - Brussel, Jdk., 24 januari 1973,]. T., 1973, 330; - Jrb. Brussel,
15 januari 1969, ]. T., 1969, 222; - Jrb. Brussel, 20 december 1966, ]. T.,
1967, 208).
Wie een door de rechtbank toegekend bezoekrecht weigert te laten uitoefenen is strafbaar op grand van artikel 369bis Sw. (Rb. Namen, 27
november 1969, ]. Liege, 1969-1970, 36; - Rb. Antwerpen, 21 juni 1968,
R. W., 1968-!969, 898).
d) Wordt de ouderlijke macht beperkt door de persoonlijkheidsrechten
van de minderjarige, meer in het bijzonder door de godsdienstige overtuiging van het kind? Aangezien de minderjarige geen verhaalsrecht heeft,
komt die beperking van de ouderlijke macht niet goed tot uiting in de
rechtspraak (zie Michelet, E., L'intervention du juge dans les conflits familiaux en matiere de vocation religieuse, D., 1971, Chr., 233). Maar gelet
op de omstandigheid dat de ouderlijke macht een doelgebonden bevoegdheid is, mag men toch besluiten dat de ouderlijke macht de uitoefening
van fundamentele rechten en vrijheden van de minderjarige niet mag
verhinderen wanneer dit in het belang is van de minderjarige en wanneer
die er op maatschappelijk verantwoorde wijze gebruik wil van maken
(Van den Bosch, M., o.c., Jura Falconis, 197I-1972, 61; anders: Van den
Bosch, V., o.c., ]. T., 1973, 398).
138. - Wettelijk beheer - Bij de wet van I juli 1974 werd eveneens artikel
389 B.W. inzake het wettelijk beheer gewijzigd. Een nieuwe rechtsregeling
kwam tot stand, analoog met artikel 373 B.W. met betrekking tot het
ouderlijk gezag: ,gedurende het huwelijk, en behoudens de uitzonderihgen
bij de wet bepaald, beheert een van de ouders de goederen van de minderjarige kinderen, behoudens het recht van de andere echtgenoot zich tot
de jeugdrechtbank te wenden, uitsluitend in het belang van het kind ; in
geval van feitelijke scheiding is aileen de echtgenoot, die de materiele
bewaring over het minderjarig kind heeft, gerechtigd de goederen van het
kind te beheren, behoudens het recht van de andere echtgenoot zich tot
de jeugdrechtbank te wenden uitsluitend in het belang van het kind".

Het sluit voor de ouders de bevoegdheid in om hun minderjarige kinderen
in rechte te vertegenwoordigen. Waar vroeger en de vader en de moeder
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van de minderjarige dienden gedagvaard te worden (Arbrb. Luik, 5 mei
1973, ].Liege, 1973-1974, 74; - Arbrb. Luik, 22 oktober 1973, ].Lieg~:-,
1973-1974, 283; - Cass., 16 oktober 1970, Pas., 1971, I, 135: wordt opgetreden namens de minderjarige dan moeten de beide ouders dagvaarden), volstaat het nu een der ouders te dagvaarden en in geval van
feitelijke scheiding alleen de ouder te dagvaarden die het bewakingsrecht heeft. De vraag rijst evenwel of het voor derden wijs handelen
zal zijn het geding alleen te voeren tegen de moeder wanneer de ouders
van het kind gehuwd zijn met een gemeenschap van goederen, in welk
stelsel de man nog een overbedeling van rechten bezit met betrekking tot
de gemeenschappelijke goederen. Daarop kan geen ongenuanceerd antwoord worden gegeven. Onderscheid client gemaakt te worden naargelang de ouders al dan niet samenleven. In geval van samenleving steunt
de uitoefening van het wettelijk beheer door een van de ouders op een
wederkerig stilzwijgend mandaat: dus handelt de moeder, die alleen
optreedt, met de instemming van de man; met alle gevolgen vandien
(Parl. Besch., Kamer, Bijz. Zitt., 1974, nr. 112-2, blz. 3 en 4; Senaat,
zittijd 1972-1973, nr. 372, blz. 6). De zaken liggen anders wanneer de
ouders feitelijk gescheiden leven: ingeval de moeder de materiele hoede
heeft oefent zij alleen het wettelijk beheer uit en kunnen derden haar
aileen dagvaarden, want van een wederkerig stilzwijgend mandaat is er
dan geen sprake meer ; derhalve komen de gemeenschapsgoederen niet
in aanmerking, en dus ook niet het genot van de goederen van de minderjarige aangezien dit. de gemeenschap toevalt.
Wanneer de ouders een rechtsvordering hebben ingesteld als wetteliike
beheerders van hun zoon op een ogenblik dat hij reeds meerderjarig was,
kan de veroordeelde verweerder geen hoger beroep instellen tegen de
zoon : tijdens de procedure in eerste aanleg is deze noch in persoon noch
als vertegenwoordigde opgetreden; het hoger beroep client bijgevolg
gericht te worden tegen de ouders in de hoedanigheid waarin zij in eerste
aanleg zijn opgetreden (Cass., I I januari 1974, Arr. Cass., 1974, 523;
Pas., 1974, I, 5oo). Is bovendien niet ontvankelijk het door de eiser,
verdachte in de zaak, voor het hof van cassatie aangevoerde middel, nl.
dat hij veroordeeld werd tot betaling van schadevergoeding aan de vader,
wettelijke vertegenwoordiger van een slachtoffer dat weliswaar minderjarig was op het ogenblik van de burgerlijke partij-stelling maar dat intussen
als meerderjarige het geding in eigen naam had voortgezet: deze omstandigheid heeft niet voor gevolg dat er wijziging is van partij (Cass.,
24 augustus 1967, Pas., 1967, I, 1293).
V66r de wijziging van artikel 389 B.W. besliste de vrederechter te Tielt
dat, in geval van feitelijke scheiding waarbij de moeder gans alleen voor
het geheel van de verplichting tot onderhoud en opvoeding van de minderjarige instond, de vordering van de moeder, om van de vader voor de toekomst een periodieke bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding
van het kind te bekomen, een eigen vordering is van de minderjarige
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waarvoor de moeder slechts in eigen naam kon optreden mits zij daartoe
bij toepassing van artikel 389 B.W. door de jeugdrechtbank gemachtigd
werd (Vred. Tielt, 26 april 1973, R. W., 1973-1974, 2172). Doch sedert
de wetswijziging moet worden aangenomen dat de echtgenote, die feitelijk
gescheiden leeft maar de materiele bewaring over haar minderjarige kinderen uitoefent, gerechtigd is om de goederen van deze minderjarigen te
beheren en bijgevolg ook om voor deze kinderen een vordering tot onderhoud in te stellen (Vred. Tielt, 22 augustus 1974, R. W., 1974-1975, 571).
Een probleem ontstaat wanneer een van de ouders met een derde contracteert alhoewel de andere ouder het daarmee niet eens was en deze van
zijn verhaalsrecht niet tijdig gebruik kon maken. De bedrogen echtgenoot
kan in ieder geval zijn recht laten vaststellen. Maar welke rechtbank is
dan bevoegd? Het lijkt wel zo dat de jeugdrechtbank onbevoegd is om
het contract te vernietigen, en dat het tot de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbank behoort na te gaan of de ouder die het contract sloot wel
bevoegd was in het kader van artikel 389 B.W. (Masson, J.P., La loi
du I juillet 1974, modifiant les articles 221, 373 en 389 C.c. et abrogeant
l'article 374 du meme code, ]. T., 1974, 672).
Krachtens artikel 389 B. W. heeft ieder ouder afzonderlijk het recht om
de goederen van de minderjarige kinderen te beheren. Dit wil niet zeggen
dat zij gelijk welke handeling kunnen verrichten zonder enige gerechtelijke controle. Traditioneel wordt voorgehouden dat de ouders de machtiging van de rechtbank van eerste aanleg moeten bekomen telkens wanneer
ook voor de voogd de homologatie van. de rechtbank vereist is, en deze oplossing werd bekrachtigd door het gerechtelijk wetboek (art. u86 Ger.W.;
- Donnay, M., Ventes judiciaires volontaires d'immeubles. Procedure, Rec.
Gen., 1972, nr. 21.536, 13). Dit is o.a. het geval voor het vestigen van
een hypotheek (Rb. Brussel, 16 februari 1972, R. Not. B., 1972, 215),
echter niet voor de aankoop van een onroerend goed voor de minderjarige,
zelfs niet wanneer het gaat om een koop op afbetaling (Rb. Charleroi,
27 november 1974, R. Not. B., 1975, 519, met noot F.L.). Evenmin
moet homologatie worden bekomen voor een overeenkomst tussen partijen afgesloten overeenkomstig de bepalingen van de arbeidsongevallenwet; dergelijke overeenkomst is geen dading (Arbh. Luik, 21 februari
1974, B.A., 1974, 293 met noot). Alhoewel krachtens artikel 389 B.W.
elke ouder afzonderlijk de goederen van de minderjarige beheert, moeten
de beide echtgenoten het verzoekschrift tot machtiging aan de rechtbank
voorleggen: artikel u86 Ger.W. is een van die wettelijke uitzonderingen
waarvan sprake in artikel 389, eerste lid, B.W. (anders: Nuytinck, H.,
Vader en moeder: gelijk voor de wet, R. W., 1974-1975, 1345, e.v.).
In geval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de wettelijke beheerder
en de minderjarige moet een voogd ad hoc worden aangesteld. Het verzoekschrift client gericht te worden tot de rechtbank van eerste aanleg en niet
tot de jeugdrechtbank (Jrb. Tongeren, I7 januari 1973, D.M.]., I, 260; Jrb. leper, 14 januari 1968, D.M.J., I, 115; -De Page, H., I, nr. 802).
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139· - Wettelijk genot - In principe hebben de beide ouders het genot
van de goederen van hun niet-ontvoogde minderjarige kinderen (zie
Van Istendael, F., Enkele beschouwingen over het wettelijk vruchtgenot,
T.P.R., I967, 599). Maar in geval van gemeenschap oefent de man het
genotsrecht alleen uit (Vieujean, E., Examen de jurisprudence, R.C.].B.,
I97I, 309, nr. 88).
In geval van echtscheiding is, sedert de nieuwe wet betreffende de jeugdbescherming, iedere discussie over het al dan niet toekennen van het vruchtgenot aan de onschuldige echtgenoot uitgesloten : bij iedere echtscheiding
verliezen de beide echtgenoten het genotsrecht (art. 386 B.W.).

§ 3·

MA.ATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE VADER OF DE MOEDER

140. - Ontzetting uit de ouderlijke macht
a) Motieven
Sedert de nieuwe wet betreffende de jeugdbescherming is de ontzetting
uit de ouderlijke macht steeds facultatief en kan zij geheel of gedeeltelijk
zijn (art. 32-35).
Alhoewel de ontzetting als maatregel de ouder treft, en genomen wordt
ingevolge bepaalde handelingen die zijn aansprakelijkheid in het gedrang
brengen, blijft ze essentieel en v66r alles een beschermende maatregel
ten voordele van de kinderen (Luik, IS juni I965, Pas., 1965, II, 286).
De omstandigheid dat de moeder geinterneerd werd, is geen hinderpaal
voor de ontzetting (Jrb. Antwerpen, 24 juni I968, D.M.J., II, 32). Deze
beslissing moet goedgekeurd worden : het komt er in de eerste plaats op
aan de gezondheid, de veiligheid, en de moraliteit van de kinderen te
waarborgen. Komt daarom insgelijks gepast voor, de ontzetting uit de
ouderlijke macht van de vader die veroordeeld werd wegens aanranding
op de eerbaarheid van zijn dochter (Jrb. Brussel, 26 juni I967, D.M.J.,
II, 4). Eigenaardig daarentegen is de motivering van een beslissing van
de jeugdrechtbank te Brussel : de vader werd, wegens aanranding op de
eerbaarheid van zijn dochter, slechts gedeeltelijk ontzet uit de ouderlijke
macht (enkel te aanzien van de materiele hoede) omdat de feiten hun oorsprong vonden in echtelijke onenigheid (Jrb. Brussel, I I september I97o,J. T.,
I970, 674). Het is toch enkel het belang van het kind dat doorslaggevend
moet zijn voor het bepalen van de gehele of gedeeltelijke ontzetting ?
Het niet bijdragen in de kosten voor onderhoud van het kind wordt in
de rechtspraak niet aangezien als een reden voor ontzetting uit de ouderlijke macht (Brussel, Jdk., 22 juni I967, D.M.]., II, IO; - Jrb. Dinant,
7 juni I968, ]. Liege, I968-I969, 238).
b) Provoogdij
Met betrekking tot de provoogdij tekenen er zich in de rechtspraak twee
strekkingen af. Volgens de jeugdrechtbank te Brussel moet, ingeval een
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van de beide ouders voiledig ontzet is en de andere aileen ten aanzien van
het hoederecht, het opvoedingsrecht van deze laatste behouden blijven :
in de mate van het mogelijke moet de band tussen een ouder en zijn
kinderen in stand worden gehouden (Jrb. Brussel, 30 januari 1967, J. T.,
1967, 260). Volgens de andere strekking, en alhoewel grammaticaal krachtens artikel 33 van de wet betreffende de jeugdbescherming het recht van
bewaring en van opvoeding mogen gesplitst worden, kan men zich toch
maar moeilijk voorsteilen dat de gedeeltelijk ontzette ouder en de provoogd deze facetten van de ouderlijke macht zouden kunnen delen (Brussel,
Jdk., 9 februari 1967, R. W., 1966-1967, 1723; ]. T., 1967, 260).
In geval de ouder, die niet uit de ouderlijke macht ontzet is, geen provoogd
is, behoudt deze ouder volgens de rechtbank te Luik het hoederecht
samen met de provoogd (Rb. Luik, 7 december 1971, ]. Liege, 19711972, 25). Rekening houdende met de artikelen 34-35 van de wet betreffende de jeugdbescherming, is deze oplossing niet zo evident: aileen de
provoogd oefent het hoede- en het opvoedingsrecht uit. In geval van
conflict tussen de niet-ontzette ouder en de provoogd is de jeugdrechtbank onbevoegd (Jrb. Doornik, 10 mei 1967, D.M.J., I, 9;- anders: Brussel
Jdk., 8 november 1973, J. T., 1974, 8).
Ten aanzien van het beheer van de goederen zal de ouder evenals de provoogd de bepalingen inzake het beheer door de voogd moeten naleven,
behoudens de tussenkomst van de familieraad (Piret, J.M., Les mesures
a l' egard de parents, Ann. dr., 1966, I 6o).
Wanneer de ontzette ouder een bezoekrecht vraagt aan de provoogd en
deze het hem weigert, kan de jeugdrechtbank dit bezoekrecht niet
regelen. Zij kan enkel een andere provoogd aanduiden om dit bezoekrecht
mogelijk te maken (Jrb. Kortrijk, 28 oktober 1969, D.M.]., I, 152):
de voiledige ontzetting uit de ouderlijke macht impliceert de ontzetting
van het recht op persoonlijke relaties; - zie Rigaux, F., Les Personnes, I,
nr. 3247).
c) Herstel
Op grand van artikel 6o van de wet betreffende de jeugdbescherming kan
de ontzette ouder herstel aanvragen. De regeling desbetreffende is soepeler
dan deze van de wet van 1912, vermits nu na verloop van een jaar nadat de
beslissing definitief is geworden herstel kan worden aangevraagd.
Herstel zal niet worden toegestaan wanneer de ouder zich niet bekommerd
heeft om zijn kind, dater zich bovendien tegen ver.zet (Jrb. Luik, 7 januari
1971, ]. Liege, 1970-1971, 251). De gunstige kentering in de levenswijze
van de ontzette ouder is op zichzelf niet voldoende om het herstel in de
ouderlijke macht te verantwoorden; er client nagegaan te worden of deze
ouder zich om de kinderen heeft bekommerd (Jrb. Brussel, 5 juni 1973,
D.M.]., II, 49) en of hij in staat is om, overeenkomstig het belang van de
kinderen, zijn verplichtingen als ouder na te komen (Jrb. Brussel, 16
oktober 1972, D.M.J., II, 45).
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Het terugbekomen van het kiesrecht, als enige beweegreden van het verzoek tot herstel in de ouderlijke macht, wordt niet in overweging genomen
(Jrb. Brussel, 13 oktober 1972, D.M.]., II, 46).
De omstandigheid dat het kind gestorven is zonder nakomelingschap op
het ogenblik van de aanvraag tot herstel, verhindert het herstel niet (Jrb.
Luik, 9 mei 1968, D.M.J., II, 25); evenmin de omstandigheid dat de
verwantschapsbanden met de ontzette ouder verbroken werden door
wettiging door adoptie van het kind, en dit omwille van de andere gevolgen
van de ontzetting (Jrb. Bergen, 27 november 1972, D.M.J., II, 44). Het
herstel is zelfs nog mogelijk na de meerderjarigheid van het kind (Rb.
Kortrijk, 7 maart 1967, R. W., 1967-1968, 454: het herstel is ten alle tijde
mogelijk gelet op de politieke en burgerlijke gevolgen ervan).
De provoogd is niet gerechtigd om als gedingvoerende partij te verschijnen
in een procedure tot intrekking van een maatregel van ontzetting, en heeft
evenmin de hoedanigheid om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis
dat zijn tussenkomst niet ontvankelijk verklaart (Brussel, Jdk., 6 december
1973, D.M.]., II, 50; R. W., 1974-1975, 250), dit bij ontstentenis van een
persoonlijk moreel belang in hoofde van de provoogd.
141. - Opvoedingsbijstand - Zelfs in de gevallen waarin de ontzetting
uit de ouderlijke macht gerechtvaardigd zou zijn - gezien de verwaarlozing van het kind - verkiezen de jeugdrechtbanken de opvoedingsbijstand boven de ontzetting, omdat deze- minder verreikende maatregel
hun toelaat aan de ouders op te leggen het kind te plaatsen bij een derde
of in een instelling, waardoor het aan zijn milieu onttrokken wordt (Jrb.
Brussel, 3 juli 1967, D.M.J., II, 5).
De opvoedingsbijstand is niet verantwoord wanneer de vader de kosten
voor het onderhoud van zijn kind aan de instelling niet betaalt (Jrb. Dinant,
7 juni 1968, J. Liege, 1968-1969, 238: deze omstandigheid brengt de gezondheid, de veiligheid en de moraliteit van het kind niet in gevaar).

Tengevolge van de bevolen maatregel van opvoedingsbijstand kan de
jeugdrechtbank de instelling aanduiden waar het kind moet verblijven
(Brussel, Jdk., 23 maart 1967, ]. T., 1967, 296), en de jeugdrechtbank
mag zelfs de respectieve bijdragen van de ouders in de kosten van het
onderhoud bepalen (zelfde arrest; - Jrb. Kortrijk, 8 maart 1967, R. W.,
1967-1968, 940; - Jrb. Brussel, 25 september 1970, D.M.]., II, 39).
Na het herstel in de ouderlijke macht is de opvoedingsbijstand vaak de
aangewezen maatregel, maar de persoon, belast met de opvoedingsbijstand,
mag geen rechtspersoon zijn (Brussel, Jdk., 5 februari 1970, D.M.].,
II, 36 bis).
Deze maatregel is zonder voorwerp wanneer de man ontzet is uit de ouderlijke macht ten aanzien van een der kinderen, en wanneer, na echtscheiding,
de moeder de hoede over de andere kinderen heeft gekregen (Jrb. Brussel,
18 mei 1972, D.M.]., II, 43).

142. - Aanwending van de geldsommen die aan de minderjarige toebehoren De wet van 8 april 1965 betreffende dejeugdbescherming heeft twee nieuwe
beschermingsmaatregelen ingevoerd: de ene met betrekking tot de geldsommen die aan een minderjarige toekomen, en de andere met betrekking tot de vergoeding van aan een minderjarige berokkende stoffelijke of zedelijke schade (art. 389, derde en vierde lid, B.W.; - Brussel,
9 januari 1969, Pas., 1969, II, 78; - zie Van Balberghe, M., Toezicht
op de aanwending van de geldsommen die aan minderjarigen toekomen, R. W.,
1966-1967, 329 e.v.).
Volgens een recente beslissing van de jeugdrechtbank te Luik vallen
onder geldsommen die aan de minderjarige toekomen, in de zin van
artikel 389, derde lid, B.W., ook de gezinstoelagen (Jrb. Luik, 17 december 1970, ]. T. T., 1970, 17-18). Deze rechtbank heeft geen rekening
gehouden met de omstandigheid dat de minderjarige, die recht heeft op
gezinstoelagen, geen titularis is van dat recht (zie Van der Vorst, P.,
Quelques reflexions apropos de l' article 389, alineas 3, 4 et 7 nouveau du C.c.,
]. T., 1973, z66).
Opgemerkt weze dat in artikel 389 B.W. niet de mogelijkheid werd ingebouwd om de jeugdrechtbank de voorwaarden voor de aanwending
van de geldsommen te laten herzien. Deze leemte neemt nochtans niet
weg dat, naar het opzet van de wetgever en met het door hem nagestreefd
sociaal doel voor ogen, de jeugdrechtbank bevoegd moet zijn om deze
voorwaarden te wijzigen (Matthijs, ]., De civielrechtelijke bepalingen betreffende de minderjarigen in de nieuwe wet jeugdbescherming, T.P.R., 1965,
nr. 90, blz. 384; - anders: Jrb. Tongeren, 26 september 1968, D.M.].,
II, IO).

§ 4·

DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OUDERS

143· - Aansprakelijkheid van de moeder - Spijts de wetten van 8 april
1965 en I juli 1974 de regeling van het ouderlijk gezag grondig hebben
gewijzigd, is artikel 1384, tweede lid, B.W., met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders, onveranderd gebleven: ,de vader,
en de moeder na het overlijden van de man, zijn aansprakelijk voor de
schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen die bij hen inwonen".
Gelet op de omstandigheid dat deze aansprakelijkheid een corrolarium
is van het ouderlijk gezag, is dienaangaande het onderscheid tussen vader
en moeder niet meer verantwoord. Om die reden heeft de heer Lagasse
een wetsvoorstel ingediend om, naar het voorbeeld van de Franse wet
van 4 juni 1970 in zake de ouderlijke macht, de vader en de moeder hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor zover zij het recht van bewaring over hun
minderjarige kinderen uitoefenen (Gedrukte Stukken, Senaat, Zittijd
1974-1975, nr. 394, II). Weliswaar steunt de voorgestelde wetswijziging op
de ouderlijke macht zoals die geregeld was onder de wet van 8 april 1965,
maar zij kan eveneens gelden onder de wet van I juli 1974 aangezien de
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uitoefening van het ouderlijk gezag door iedere ouder ·afzonderlijk, gesteund is op een wederkerig stilzwijgend mandaat (Parl. Besch., Kamer,
Bijz. zittijd, 1974-1975, nr. II2-2; Senaat, Zittijd, 1972-1973, nr. 372, biz. 6).
In afwachting van een nakende tussenkomst van de wetgever moet de
rechtspraak wei doorgaan met de interpretatie door haar aan artikel 1384
tweede lid, B.W. gegeven: behoudens het geval van overlijden van de
man, kan de moeder slechts dan aansprakelijk worden gesteld wanneer
haar door rechterlijke beslissing de hoede over het kind wordt toegewezen
bij echtscheiding, of ingeval van ontzetting van de man uit de ouderlijke
macht, of bij zijn afwezigheid of onbekwaamverklaring, mits de andere
voorwaarden van artikel 1384, tweede lid, B.W. vervuld zijn (Dalcq,
R., Les Novelles, Traite de Ia responsabilite civile, nr. 1579;- Rb. Luik,
8 november 1966, ]. Liege, 1966-1967, 165; - Rb. Verviers, 12 december
1969, ]. Liege, 1969-1970, 300; - Luik, 19 juni 1973, Pas., 1974, II, 20).
Daar de wet van 1 juli 1974 bij feitelijke scheiding een wettelijke basis
heeft verleend voor de uitoefening van het ouderlijk gezag (art. 373,
tweede lid, B.W.), kan de moeder bovendien aansprakelijk gesteld worden,
met uitsluiting van de vader, wanneer zij in dat geval de materiele hoede
over het kind uitoefent (zie het wetsvoorstel Claes, Gedrukte Stukken,
Kamer, Zittijd 1974-1975, 441, nr. 1).

DEEL II

BEKWAAMHEID EN ONBEKWAMEN
HooFDSTuK

I

MINDERJARIGEN
144· - Inleiding- Niet enkel ten Iande (zie het wetsvoorstel De Clercq, P.,
Gedrukte stukken, Senaat, Zittijd 1968-1969, nr. 372; Zittijd 1971-1972,
nr. 299) maar ook op Europees vlak (zie de Aanbeveling van het Minister
Comite van de Raad van Europa, 19 september 1972) werden initiatieven
genomen om de leeftijd qua burgerlijke meerderjarigheid (vastgesteld
op 21 jaar: art. 488 B.W.) te brengen op 18 jaar; zoals dit nu reeds het
geval is in Frankrijk (wet van 5 juli 1974) en in Engeland (Family Reform
Act, 1969). Gelet op de snelle evolutie die zich de laatste jaren op het stuk
van de jeugdemancipatie in onze maatschappij heeft voorgedaan, komen
deze initiatieven begrijpelijk voor. Toch zijn gevaren, daaraan verbonden,
niet ondenkbaar. Daarom ware het beter om- zoals gesteld in de aanbeveling van de Raad van Europa- voor bepaalde welomschreven rechtshandelingen, welke een hogere graad van rijpheid eisen, de leeftijd van
21 jaar te behouden, zij het dan bij wijze van uitzondering.

A. Gezag over de minderjarigen
§ I. Ouderlijke macht: zie boven nr. 136-138.
§ 2. Voogdij
145. - Bestuur over de persoon - De voogd, die niet de ouder is van het
kind, zorgt voor de persoon van de minderjarige onder toezicht van de
familieraad (De Page, H., II, nr. 140-142). Juridisch is het de familieraad
die de ouderlijke macht uitoefent, en die voor de dagelijkse uitoefening
ervan zijn bevoegdheid delegeert aan de voogd (Rb. Doornik, 2 september
1968, f. T., 1969, 13). Het is dus in eerste instantie de familieraad, niet
de rechtbank, die beslist dat een derde i.p.v. de voogd tijdelijk de hoede
over de pupil zal waarnemen (Rb. Brussel, IS november 1968, f. T., 1969,
121; zie oak Cass., 7 mei 1954, R.C.].B., 1954, 176, met noot R. Dekkers).
Volgens de vrederechter te Eghezee kan de familieraad slechts tijdelijk
de voogd het hoederecht ontnemen, en is het de voogd die onder toezicht
van de familieraad het bezoekrecht ten aanzien van het kind regelt; daarom
weigerde hij de familieraad bijeen te roepen op aanvraag van een tante
van het kind en haar man, aan wie de voogd het bezoekrecht ontzegd
had (Vred. Eghezee, 17 juni 1969, T. Vred., 1970, 143). Daarop hebben
de tante en haar man de voogd voor de rechtbank van eerste aanleg gedagvaard ten einde het bezoekrecht te verkrijgen. Tegen de door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel ging de voogd in beroep. Het hof
van beroep te Luik besliste dat de familieraad terzake geraadpleegd moet
worden, maar stelde als leidraad dat de regel, volgens dewelke de voogd
het bestuur over de persoon van de pupil uitoefent onder toezicht van de
familieraad, in het belang van het kind door de rechtbank kan gecorrigeerd
worden (Luik, 31 maart 1971, f. T., 1971, 328; R. Not. B., 1971, 294,
met noot F.L.). Tegen dit arrest werd cassatieberoep ingesteld, en wei
om volgende redenen: r 0 de rechtbank is onbevoegd om in eerste instantie
het bezoekrecht te regelen; zij kan enkel uitspraak doen over het beroep
ingesteld tegen een beslissing van de familieraad ; 2° het bezoekrecht,
toegekend aan collateralen, stelt het hoederecht van de voogd in vraag.
Doch het hof van cassatie heeft de verwerping van de voorziening als
volgt gemotiveerd (Cass., I I januari 1973, Pas., 1973, I, 467): I 0 omdat
de voogdij in het uitsluitend belang van de pupil wordt ingericht, kunnen
de rechtbanken, in geval van betwisting inzake het bezoekrecht, van het
geschil kennis nemen op grand van hun algemene bevoegdheid inzake
burgerlijke geschillen (art. 92 G.W.); 2° alhoewel artikel 450 B.W. bepaalt dat de voogd zorg draagt voor de persoon van de minderjarige,
heeft hij geen recht om de betrekkingen van het kind, zonder enig voorbehoud, willekeurig te regelen; in het belang van het kind kan een bezoekrecht aan derden worden toegekend (i.v.m. een bezoekrecht van zijverwanten, zie: Maurice, R., Les effets de la parente et de l' alliance en ligne
collaterale, R. Trim. Dr. Civ., I97I, 250).
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146. - Bestuur over de goederen - Tegengestelde belangen. - De burgerlijke rechtbank te Brussel vonniste dat de aanstelling van een voogd ad
hoc slechts gerechtvaardigd is wanneer er tegenstrijdige belangen zijn
tussen de voogd en de minderjarige, hetgeen in casu niet het geval was:
een vordering tot betwisting van erkenning door de vooroverleden moeder
van de minderjarige kinderen werd ingesteld tegen deze laatsten met de
bedoeling hen te weren uit de nalatenschap van de overleden erkenner ;
de uit de echt gescheiden vader, wettelijke voogd van de kinderen, vroeg
de aanstelling van een voogd ad hoc (Rb. Brussel, 3 juni 1967, Pas., 1967,
III, uo). Ten onrechte heeft de rechtbank niet opgeworpen dat, wanneer
er tegenstrijdige belangen zijn, volgens artikel 420 B.W. geen voogd ad
hoc moet aangesteld worden maar dat dan de toeziende voogd moet optreden.
De toeziende voogd, die zijn pupil vertegenwoordigt, kan over niet meer
machten beschikken dan de wettelijke voogd die hij vervangt (Brussel,
I I september 1973, T. Not., 1974, 48): hij overschrijdt zijn machten
wanneer hij, zonder daartoe voorafgaandelijk gerechtigd te zijn geweest
door de familieraad, berust in vorderingen welke de onroerende goederen
van de minderjarige betreffen. Voor het geval dat de belangen en van de
voogd en van de toeziende voogd in strijd zijn met deze van de mindejarige, moet enkel de voogd vervangen worden, nl. door een voogd ad hoc
(Brussel, 8 februari 1971, R. W., I970-197I, 1380; - Vred. Brasschaat,
24 111aart !_972-• T. Not.,_ 1972, I 81; - Rb. Brussel, 3 mei 1971, R. W.,
1972-1973· !960).
147· - Vaststelling van de waarborgen- Krachtens artikel 49 van de hypotheekwet kan de familieraad de voogd van het verschaffen van een hypothecaire zekerheid ontslaan. De omstandigheid dat de morele en financiele positie van de voogd hoven elke verdenking staat, is niet voldoende
om de minderjarige van deze waarborg te beroven. Het belang van het
kind is het enige criterium, en daarom eist de wet reele waarborgen,
en stelt zij zich niet tevreden met morele garanties welke voortvloeien
uit de eerbaarheid en de solvabiliteit van de voogd (Rb. Brussel, 20 maart
1970, ]. T., 1970, 344).
148. - Bevoegdheden van de voogd: daden van beheer - daden van beschikking - Sinds het cassatie-arrest van 1943 mag de voogd - de uitzonderlijke bevoegdheden waarvoor hij machtiging behoeft buiten beschouwing gelaten- enkel daden van louter beheer stellen (Cass., 6 mei 1943,
Pas., 1943, I, 157 met advies van adv. gen. Jansens de Bisthoven). Zich
op dit arrest steunen.de besliste de rechtbank te Brussel dat een daad
van beschikking buiten de bevoegdheden van de voogd ligt : voor deze
handeling is de machtiging van de familieraad en de aansluitende homologatie door de rechtbank van eerste aanleg vereist, ongeacht of deze daad
van beschikking nu betrekking heeft op roerende dan wel op onroerende
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goederen (Rb. Brussel, 21 december 1967, ]. T., 1968, 132). Het cassatiearrest van 6 mei 1943 bepaalt evenwel niet wat verstaan moet worden
onder daden van beheer en daden van beschikking. Recent werd de opvatting voorgehouden dat daden van beschikking en daden van vervreemding niet noodzakelijk synoniem zijn. Een daad van vervreemding kan
een daad van beheer zijn, als zij erop gericht is het vermogen zijn waarde
te laten behouden ; het karakter van daad van beheer wordt niet uitsluitend
afgeleid uit de juridische draagwijdte van die handeling, want het is oak
een economisch begrip (Verdot, R., De !'influence du facteur economique
sur la qualification des actes ,d' administration" et des actes ,de disposition",
R. Trim. Dr. Civ., 1968, 30 e.v.).
De bevoegdheid van de voogd ligt niet alleen in het bewaren en het normaal exploiteren van het vermogen, maar oak in het aanwenden van de
inkomsten van het vermogen van de minderjarige (Planiol, M., Ripert, G.,
en Savarier, R., Traite pratique, tweede uitg., I, nr. 274). Immers de voogd
staat in voor het onderhoud en de opvoeding van de pupil. In het geval,
waarover de rechtbank te Brussel uitspraak moest doen, had een minderjarige een camping-caravan van 75.ooo F. aangekocht. De aankoopbon
op naam van de minderjarige was mede-ondertekend door de moedervoogdes, waardoor zij optrad als vertegenwoordigster van de minderjarige. Klaarblijkelijk had de moeder-voogdes de grenzen van haar bevoegdheid overschreden, en diende de koop vernietigd te worden; niet
om de reden die door de rechtbank werd aangehaald (want de bescherming
van de minderjarige zou te ver gaan wanneer de voogd voor iedere aanwending van de inkomsten van de pupil machtiging en homologatie zou
moeten bekomen) maar wei omdat er een duidelijke wanverhouding
hestand tussen de prijs van het goed en de geldmiddelen van de minderjarige koper. Doch de handeling van de voogdes, welke de nietigheid
van de koop tot gevolg heeft, brengt voor haar geen aansprakelijkheid
mee ten aanzien van de medecontractant : deze wordt geacht de regels
inzake de voogdij te kennen; er wordt evenwel uitzondering gemaakt
wanneer de voogd bedrieglijke mana·uvers aanwent om de medecontractant
te doen geloven in de geldigheid van de handeling (Rb. Brussel, 21 december 1967, gecit.).
De voogd mag zonder enige machtiging een wagen lenen bestemd voor
de uitoefening van het beroep van de minderjarige, hetwelk deze gemachtigd werd uit te oefenen (Rb. Brussel, 24 december 1970, Pas.,
1971, III, 26): het is een handeling van beheer gericht op het behoud en
het vermeerderen van het vermogen van de minderjarige. Hij mag
eveneens zonder enige machtiging roerende vorderingen voor zijn pupil
instellen of de pupil tegen dergelijke vorderingen verdedigen; beslissingen van de familieraad zouden ongeldig zijn (Luik, 17 januari
1972, ]. Liege, 1971-1972, 209; - Rb. Marche-en-Famenne, 4 februari
1971, ]. Liege, 1970-1971, 221; - De Page, H., II, nr. 179, 7° en
r8o, ! 0 ).
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149. - Verkoop van een onroerend goed dat aan de minderjarige toebehoort
- Onroerende goederen, toebehorend aan de minderjarigen, kunnen
slechts verkocht worden met machtiging van de familieraad en homologatie van de rechtbank van eerste aanleg (art. r 186 Ger.W.). De machtiging
van de familieraad is echter niet vereist wanneer de minderjarige onder
het wettelijk beheer staat van zijn ouders (Rb. Brussel, r6 februari 1972,
Rec. Gen., 1973, 21.730 i.v.m. hypothekering).
In geval van onteigening ten algemene nutte volstaat de toestemming
van de voogd, die de machtiging van de familieraad, gehomologeerd door
de rechtbank van eerste aanleg, heeft verkregen, zonder dat de verdere
formaliteiten van artikel n86 Ger.W. e.v. moeten vervuld worden zoals
bij openbare verkoop (Rb. Namen, 4 maart 1970, ]. Liege, 1970-197I,
93: toepassing van de wet van 17 april 1835 op de onteigening). De familieraad mag bij deze gelegenheid de modaliteiten van afstand en de wijze
van belegging der kapitalen bepalen (Luik, 17 februari 1972, ]. T., 1972, 341).
Wanneer personen een goed in onverdeeldheid bezitten met een minderjarige, en zij dit goed willen verkopen, moeten zij de machtiging bekomen
van de rechtbank van eerste aanleg (art. n87 Ger.W.). Betwisting bestaat
evenwel over de vraag, welke rechtbank bevoegd is ratione loci: deze
van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen of deze van de plaats
waar de voogdij werd ingericht? Op grand van de overweging dat men
het belang van de minderjarige heeft willen beschermen door de aanstelling
van een voogd van wie de handelingen gecontroleerd worden door de familieraad en door de rechtbank van eerste aanleg, en dat het in het belang is
van de pupil dat het steeds dezelfde organen zijn die over zijn vermogen
waken, besloot de burgerlijke rechtbank te Marche-en-Famenne tot de
bevoegdheid van de rechtbank van de plaats waar de voogdij is opengevallen (Rb. Marche-en-Famenne, 25 mei 1968, ]. T., 1968, 477; in dezelfde zin, Rb. Luik, ro januari 1966, R. P. Not., 1967, 261; - Rb.
Brussel, 28 juni 1966, R. P. Not., 1966, 262: omwille van het gemengd
karakter van de verrichting; - anders: Rb. Brussel, 26 november 1966,
Pas., 1968, III, 18, met noot, en Rb. Brussel, 2 februari 1968, Pas., 1968,
III, 77, met noot : beide beslissingen verklaren ten onrechte bevoegd
de rechtbank van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen, omdat
deze verkoop een verdelingsverrichting van de nalatenschap zou zijn; noot onder Rb. Namen, 5 mei 1971, R.Not.B., 1971, 437: impliciet opteert de rechtbank te Namen insgelijks voor de bevoegdheid van de rechtbank van de plaats waar de nalatenschap is opengevallen). De voogd van
de minderjarige medeeigenaar kan zich tegen deze verkoop niet verzetten
(Rb. Aarlen, 8 oktober 1971, ]. Liege, 1972-1973, 76).
Een aanvraag van de meerderjarige medeeigenaars om een onverdeeld
onroerend goed, afhangend van een nalatenschap, openbaar te mogen
verkopen, werd door de rechtbank van eerste aanleg te Dinant afgewezen
om reden dat deze verrichting een verdeling is die moet voldoen aan de
vereisten van artikel 1206 Ger.W. e.v. (in verband met de minnelijke ver502
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deling door toebedeling van het onroerend goed aan een meerderjarige
en van een som geld aan de minderjarige, zie: De Vroe, J., T.Not., 1972,
177; - Vred. Brasschaat, 24 maart 1972, T.Not., 1972, 192). In hoger
beroep heeft het hof te Luik erop gewezen dat het niet ging om een verdeling maar om een daaraan voorafgaande verrichting (het vervangen van
een ondeelbare door een deelbare waarde), welke enkel onderworpen is
aan de bepalingen van artikel 1187 Ger.W.; wei moet de rechter, aldus
het hof, nagaan of de medeeigenaars deze procedure niet hebben aangewend om de wet te ontduiken en aan de minderjarige nadeel te berokkenen door b.v. zijn recht op verdeling in natura van de nalatenschap,
waarvan het onroerend goed afhangt, in het gedrang te brengen ; het gevaar
is niet ondenkbeeldig dat de meerderjarige medeeigenaars aile goederen
van de. nalatenschap afzonderlijk zouden verkopen om een verdeling te
vermijden (Luik, 18 mei 1971, ]. T., 1971, 424; - ook Luik, 29 februari
1972, R.Not.B., 1972, 468; - Rb. Namen, 5 mei 1971, R.Not.B., 1971,
436). De familieraad moet zich in deze procedure niet uitspreken over
de noodzakelijkheid of het nut van de verkoop: de artikelen 457 en 458
B.W. zijn niet van toepassing).
Het belang van het kind kan zich tegen de publieke verkoop van een onroerend goed verzetten : wanneer een perceel grond gelegen is tussen een
bebouwde eigendom van de minderjarige en een te bouwen eigendom
van een derde, en zonder een noemenswaardige uitweg naar de straat,
is het uitgesloten dat een ander gegadigde dan die derde zou opduiken;
het zou dan ook regelrecht in strijd zijn met de belangen van de minderjarige hem te verplichten aanzienlijke sommen aan publiciteitskosten te
spenderen, welke sommen totaal onevenredig zouden zijn met de verhoopte
koopprijs en heel zeker nutteloos vermits er geen mededinging van andere
gegadigden denkbaar is. Om die reden heeft het hof van beroep te Brussel
de beslissing van de familieraad, waarbij toegestaan werd het bewuste
perceel grond van hand tot hand te verkopen, gehomologeerd (Brussel,
23 november 1970, R. W., I970-1971, 743, hervorming van Rb. Antwerpen, 18 juni 1970, R.W., 1970-1971, 764;- in dezelfde zin: Vred.
Doornik, 5 mei 1971, T. Vred., 1972, 141; - Rb. Charleroi, 4 november
1971, R.Not.B., 1972, 51; - Vred. Antwerpen, 2 maart 1972, T. Vred.,
1975, 14;- Rb. Antwerpen, 15 juni 1972, R.Not.B., 1973, 316, met noot;
- Rb. Bergen, 13 december 1972, T. Vred., 1973, 221; - Brussel, 23 augustus 1974, R.Not.B., 1974, 507; - Rb. Nijvel, 10 juli 1974, R.Not.B.,
1974, 509; - Rb. Brussel, 23 december 1974, R.Not.B., 1975, 153; Rb. Mechelen, 26 november 1974, T. Not., 1975, 246; - Rb. Mechelen,
4 april 1974, T. Not., 1975, 244; - De Nys, M.-Piret, J., Verkoop van
goederen, toebehorend aan onbekwamen en daarmee gelijkgestelde personen,
T. Vred., 1972, 41 e.v.; - Donnay, M., Ventes judiciaires volontaires d'immeubles, Rec. Gen., 1972, nr. 21.536, 9).
Geen goedkeuring van de familieraad noch homologatie van de rechtbank
van eerste aanleg is vereist voor het verlijden van de onderhandse akte
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van een verkoop die v66r het openvallen van de voogdij werd verricht
(Rb. Antwerpen, IS oktober I970, R. W., I970-I97I, sr6): in casu werd
tussen meerderjarigen een goed verkocht bij onderhandse akte; v66r het
verlijden van de notariele akte overleed een van de verkopers, wiens
minderjarige erfgenaam onder voogdij kwam ; terecht oordeelde de rechtbank te Antwerpen dat het verlijden van een authentieke akte geen daad
van beschikking is, en dat derhalve geen machtiging van de familieraad
noch homologatie ervan door de rechtbank vereist is.

Dadingen - De voogd mag in naam van de minderjarige geen dadingen aangaan dan nadat hij daartoe door de familieraad is gemachtigd
en op gunstig advies van drie rechtsgeleerden, aangewezen door de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. Daarenboven
moet de dading door de rechtbank van eerste aanleg gehomologeerd worden
(art. 467 B.W.). Wegens het niet naleven van deze formaliteiten heeft
het hof van beroep te Gent als nietig beschouwd de dading welke de
moeder-voogdes van het slachtoffer had gesloten met een agent van de
verzekeringsmaatschappij, waarbij zij akkoord ging met een bepaalde vergoeding en afstand deed van elke verdere vordering. De dading werd
aileen geldig bevonden voor wat betreft de schade geleden door de moeder
persoonlijk (Gent, I7 mei I969, R. W., I969-I970, 270).
Alhoewel H. De Page (II, 203) van mening is dat inzake dading het de
machtiging van de familieraad is die moet gehomologeerd worden, besliste
de rechtbank te Brussel, zich hiervoor steunend op artikel 467 B.W.,
tweede lid, B.W., dat het de dading zelf is, gesloten in uitvoering van de
beslissing van de familieraad, die gehomologeerd moet worden (Rb. Brussel,
9 mei I969, ]. T., 1969, 679, met noot H. Van Eecke; - Rb. Brussel, 9
september I969, Pas., I970, III, 98; - zie ook De Gavre, J., Le contrat de
transaction, I, 108). Inderdaad, de rechtbank moet nagaan of de transactie
in overeenstemming is met de beslissing van de familieraad (Baert, G.,
A. P.R., Tw. Familieraad, blz. 208: de wettekst is duidelijk). Het onderscheid heeft wel een zeker belang (noot bij Rb. Brussel, 9 mei I969, gecit.):
voor het geval het de machtiging van de familieraad is die homologatie
vereist, moet de homologatie in dezelfde taal gebeuren ; is het daarentegen
de dading die gehomologeerd moet worden, dan client de homologatie te
gebeuren in de taal van de transactie (art. 4 van de wet van IS juni I93S).
Verder moet het verzoekschrift tot homologatie van de dading voldoen
aan de vereisten van art. I026-I027 Ger.W.; het verzoekschrift tot homologatie van de beslissing van de familieraad daarentegen is onderworpen
aan de formaliteiten van artikel I234 Ger.W. (Rb. Brussel, 3 februari
I969, ]. T., I969, 33S).
150. -

151. - Aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap - De aanvaarding
van een nalatenschap door de voogd moet steeds geschieden onder het
voorrecht van boedelbeschrijving en na machtiging van de familieraad
(art. 46I B.W.). Bij niet vervulling van die formaliteiten is de aanvaarding
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nietig naar de vorm; de aanvaarding of de verwerping kan nog gebeuren
gedurende een periode van 30 jaar (Luik, 28 februari 1967, Pas., 1967,
II, 231; R.P.Not., 1969, 181, met noot).
152. --- Gebruik van gelden toekomend aan een minderjarige --- Volgens bepaalde rechtspraak kan de rechtbank van rechtswege bepalen hoe de
gelden, die een pupil toekomen, gebruikt zullen worden: dit is een toepassing van artikel 389 B.W. (Brussel, 9 januari 1969, Pas., 1969, II, 78; Rb. Brussel, 16 april 1971, Pas., 1971, III, 39). Blijkbaar verliezen deze
beslissingen de voorschriften op het stuk van de voogdij uit het oog;
immers artikel 389 B.W. is vreemd aan deze materie (Rb. Aarlen, 8 oktober 1971, J. Liege, 1972-1973, 76).
153. - Optreden in rechte - Wanneer in burgerlijke zaken de verweerder,
die voor de feitenrechter vertegenwoordigd was door zijn voogd, meerderjarig is geworden bij het indienen van de voorziening in cassatie, moet de
voorziening aan hem worden betekend en niet meer aan zijn voogd die
hem niet meer vertegenwoordigen kan (Cass., 14 oktober 1965, R. W.,
1966-1967, 879).
154. - Sancties bij het niet-naleven van de wettelijke formaliteiten - Het
niet-naleven van de wettelijke formaliteiten wanneer de voogd rechtshandelingen verricht, heeft van rechtswege de nietigheid van gestelde
handelingen tot gevolg ongeacht of er benadeling is of niet (art. 1305
B. W. is niet van toepassing); en dit is het geval wanneer de voogd een
daad van beschikking stelt zonder machtiging van de familieraad en aansluitende homologatie van de rechtbank van eerste aanleg (Rb. Brussel,
21 december 1967, ]. T., 1968, 132). In dit vonnis gewezen door de rechtbank te Brussel, wordt nog volgende overweging toegevoegd : ,A supposer
que le defendeur puisse etre poursuivi personnellement, bien que la
commande ait ete signee par la tutrice, parce que sa signature a lui figure
aussi au bas de la commande, il serait evidemment fonde a invoquer la
rescision pour lesion, 1' achat effectue etant en disproportion avec ses
moyens pecuniaires". Bier begaat de rechter duidelijk een vergissing
want artikel 1305 B.W. dekt niet alle onregelmatige rechtshandelingen
van de minderjarige : naar de vorm zijn van rechtswege nietig, de door de
minderjarige gestelde rechtshandelingen welke door de voogd zelf niet
mogen gesteld worden zonder de vervulling van wettelijke formaliteiten
(De Page, H., II, nr 21).
Deze van rechtswege bestaande nietigheid werd door de rechtbank van
koophandel te Brussel aangehouden in een geval waarin de niet-ontvoogde minderjarige een wissel had geaccepteerd (Hrb. Brussel, 24 mei
1967, R. W., 1967-1968, 356: de acceptatie was van rechtswege nietig ten
aanzien van de minderjarige maar niet ten aanzien van de bekwame derde
die aval had gegeven).

sos

_J.~

Anders was de motivering van de beslissing van de vrederechter te Le
Roeulx, die de borgsteiling door de minderjarige gedaan nietig verklaarde
op grond van de wanverhouding tussen de prijs en de financiele middelen
van de minderjarige (Vred. Le Roeulx, 27 maart 1968, f. T., 1968, 348).
De beslissing is goed, maar niet de motivering : immers de borgsteiling
is een rechtshandeling om niet welke de voogd nooit aileen mag verrichten
en die zoniet van rechtswege nietig is ; de sanctie geldt eveneens wanneer
de rechtshandeling door de minderjarige zelf wordt verricht (De Page,
H., II, nr. 21 in fine).
De nietigheid is relatief (Luik, 6 oktober 1970, ]. Liege, 1970-1971, 249; Vred. Aarlen, 27 oktober 1972, T. Vred., 1974, so; - Arbrb. Brugge,
27 november 1972, ]. T., 1973, 242). Bijgevolg kan de nietige rechtshandeling door de pupil, eens dat hij meerderjarig is geworden, bevestigd worden
(Vred. Hamoir, 9 december 1971, f. Liege, 1972-1973, 48); ja zelfs wanneer
door de laatste voogd geen rekening wordt gedaan, want de daad van
bevestiging is geen schikking in de zin van artikel 472 B.W. dat de nietigheid voorziet ingeval de schikking getroffen tussen de voogd en de meerderjarig geworden minderjarige niet is voorafgegaan door een omstandige
rekening (Brussel, 13 februari 1967, Pas., 1967, II, 225; R.P.Not., 1967,
333, met noot J.B.; R.P.Not., 1969, 233, met noot F.L.). De bevestiging
van de nietige verbintenis kan stilzwijgend gebeuren, en niet aileen blijken
uit de vrijwiilige uitvoering ervan doch ook uit elk feit dat bij degene die
de vernietigbare rechtshandeling heeft aangegaan met zekerheid wijst
op de bedoeling ze te bevestigen of af te zien van het recht zich op de
nietigheid ervan te beroepen (Cass., 18 april 1968, Pas., 1968, I, 98;
Arr. Cass., 1968, 1044).
I55· - Einde van de voogdij - De voogdij komt ten einde wanneer de
pupil meerderjarig, ontvoogd, of door twee personen geadopteerd wordt,
en insgelijks bij zijn overlijden (Rb. Nijvel, 21 november 1967, Rec. fur.
Niv., 1968, 160).
lndien de voogd overlijdt, ontslag neemt of ontzet wordt, moet hij vervangen
worden. Wanneer de familieraad de uitsluiting of de ontzetting van de
voogd heeft uitgesproken en een nieuwe voogd heeft aangeduid, is deze
laatste gerechtigd die beslissing ter homologatie voor te leggen aan de
rechtbank van eerste aanleg wanneer de toeziende voogd geen homologatie
vraagt of de ontzette voogd geen initiatief neemt. De rechtbank te Tongeren weigerde de homologatie toe te staan toen bleek dat de persoon wiens
uitsluiting gevraagd werd deel had uitgemaakt van de familieraad, en zijn
stem had uitgebracht over de tegen hem aangevoerde feiten van wangedrag, wanbeheer en ontrouw, en tevens ook had deel genomen aan de
vergadering van de familieraad die vervolgens de nieuwe voogd had voorgesteld (Rb. Tongeren, I december 1967, R. W., 1968-1969, 1561).
Sedert de wet van 8 april 1965 is de jeugdrechtbank i.p.v. de vrederechter
bevoegd inzake ontvoogding. Betreft het een abusieve ontvoogding,
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dan weigert de jeugdrechtbank de ontvoogding uit te spreken : dit is het
geval wanneer de moeder op die manier het kind aan de vader tracht te
onttrekken (Rb. Kortrijk, 4 oktober 1966, R. W., 1966-1967, 1780). De
ontvoogding moet eveneens geweigerd worden wanneer ze als instelling
van haar doel wordt afgewend : bv. om te ontkomen aan de regels inzake
de voogdij (Jrb. Brussel, 10 november 1966, J. T., 1966, 767; - Jrb. Brussel,
27 april 1973, D.M.J., I, 279), of om te ontsnappen aan de burgerlijke
aansprakelijkheid op grand van. artikel 1384, tweede lid, B.W. (Jrb. Charleroi, 12 april 1967, ]. T., 1967, 349; - Rb. Turnhout, I I februari 1970,
D.M.J., I, 173; - Jrb. Brussel, 29 september 1972, D.M.J., I, 256; Jrb. Brussel, 24 november 1972, D.M.J., I, 257), of wanneer als enig
objectief gesteld wordt de vereenvoudiging van de formaliteiten bij het
openvallen van een nalatenschap (Jrb. Dinant, 21 augustus 1967, J. Liege,
1967-1968, 4). De jeugdrechtbank mag zich bij de ontvoogding enkel
laten leiden door het belang van het kind: bv. om de uitbating van een
handelszaak door de minderjarige mogelijk te maken (Rb. Tongeren,
12 september 1966, R. W., 1966-1967, 712; - Brussel, Jdk., 23 november
1972, D.M.J., I, 266; - zie ook Gent, Jdk., 15 juni 1967, R. W., 19671968, 2226; - Jrb. Neufchateau, 6 december 1971, D.M.]., I, 255).
De ontvoogding kan ingetrokken worden. De gevestigde zienswijze hield
voor dat deze intrekking slechts mogelijk was wegens gebleken wanbeheer,
en niet bij vaststaand wangedrag. Deze kwestie is nu definitief opgelost
geworden in de nieuwe versie van artikel 485 B.W. (wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming).
Bij het einde van de voogdij moet rekening van en verantwoording over
het beheer worden gedaan (Brussel, 6 mei 1964, Pas., 1965, II, 146).
Wat betreft de ontvangsten moet de voogd alle werkelijke ontvangsten
vermelden, ook die welke hij had moeten doen of verzuimd heeft te innen:
b.v. achterstallen van wezengeld (Rb. Marche-en-Famenne, 13 juni
1964, ]. Liege, 1964-1965, 163: niet de kinderbijslag). De terug te vorderen
voorwerpen moeten in een afzonderlijk hoofdstuk worden vermeld (art.
1359 Ger.W.). Ontbreken er zekere voorwerpen dan kan de voogd zich
slechts door bewijs van overmacht bevrijden (Brussel, 6 mei 1964, gecit.).
De afrekening en de betaling van de voogdijrekening wordt niet vermoed :
zo blijkt ze niet uit de omstandigheid dat de pupil na zijn meerderjarigheid
het beheer van zijn goederen aan de voogd heeft gelaten, al werden de
lopende rekeningen met hem opgesteld en nagezien (zelfde vonnis).
Wanneer de voogd zijn opdracht voor het beeindigen van de voogdij
heeft neergelegd, dan geschiedt de voorlegging van de voogdijrekening
aan de nieuwe voogd zonder dat enige wettelijke formaliteit moet worden
in acht genomen; een stilzwijgende goedkeuring ten aanzien van het
beheer van de vorige voogd volgt uit de omstandigheid dat de nieuwe
voogd geen kritiek heeft uitgebracht op dat beheer (Rb. Brussel, 27 mei
1971, ]. T., 1971, 646, met advies van het O.M.; R.Not.B., 1971, 627,
met noot F.L.).

Elke rechtsvordering van de minderjarige tegen zijn voogd verjaart na
verloop van Io jaar, te rekenen van de meerderjarigheid. Doch de regel
,quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum" kan door
de pupil worden ingeroepen om zijn rechten te doen gelden tegen de voogd
die een rechtsvordering instelt na verloop van IO jaar sinds dat de pupil
meerderjarig is geworden; dat kan hij echter niet meer wanneer de vordering van de voogd tegen hem reeds werd ingesteld v66r het verloop van
deze periode (Brussel, I3 februari I967, R.P.Not., I969, 233).

B. Bekwaamheid
156. - Niet-ontvoogde minderjarige - De onbekwaamheid van de minderjarige vindt haar juridische uitdrukking in de omstandigheid dat voor het
merendeel der rechtshandelingen de minderjarige vertegenwoordigd
moet worden (Cass., IS december I969, Arr. Cass., I970, 367: indien
de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige een verzekeringscontract voor burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen heeft
aangegaan, moet, om geldig te zijn, de ontbinding van de overeenkomst
betekend worden aan de wettelijke vertegenwoordiger).
Dit is ook zo voor het optreden in rechte (Gent, I4 januari I970, T. Not.,
I970, 96: bezwaarschrift inzake belastingen; - Arbrb. Namen, IO oktober
I972, Pas., I972, III, 92). De onbekwaamheid om in rechte op te treden
kan door een ultieme tussenkomst van de wettelijke vertegenwoordiger
gedekt worden- (Cass;, r6 october-1970,- Pas.,-I9'JI,--I, IJS).-- Wanneerin de loop van een procedure de minderjarige de leeftijd van 2I jaar bereikt,
moet, volgens de arbeidsrechtbank te Namen, het geding hervat worden
overeenkomstig de vereisten van artikel 8IS Ger.W. e.v. (Arbrb. Namen,
28 juni I97I, Pas., I97I, III, 78). Nochtans is er geen wijziging van staat,
enkel van bekwaamheid, hetgeen niet voorzien is bij artikel 8IS Ger.W.:
de minderjarige was reeds partij, maar meerderjarig geworden moet hij in
eigen naam conclusies nemen (Mahillon, P., La capacite du mineur non emancipe,]. T., I973-I974, S33). Wel moet indien de minderjarige meerderjarig is
geworden de voorziening in cassatie aan hem worden betekend en niet aan
zijn wettelijke vertegenwoordiger (Cass., IS september, I97I, Pas., II79, I, s).
In een aantal gevallen is de onbekwaamheid minder verregaand : enkel
de machtiging van de wettelijke vertegenwoordiger is vereist. Voor wat
het aangaan van een arbeidscontract betreft mag deze machtiging zelfs
stilzwijgend zijn (wet van IO maart I900, art. 34, gewijzigd bij de wet
van 8 april I96S; - wet van 24 maart I970, art. 36; - gecoordineerde
wetten bediendencontract, art. 31; - Arbrb. Luik, 7 juni I971, J. Liege,
I97I-I972, 29S; - Arbrb. Luik, I februari I972, J. Liege, I972-I973,
246), en ook voor wat betreft het beeindigen van het arbeidscontract
W.R.Ber. Luik, II october I968, J. Liege, I968-I969, 63). Aangenomen
wordt dat de opzegging van een arbeidsovereenkomst aan de minderjarige
persoonlijk mag worden betekend (Arbrb. Hoei, I8 september 1974,
]. Liege, I974-I97S, 6I).
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Op grond van het adagium ,minor restttuttur non tamquam minor sed
tamquam laesus" (art. 1035 B.W.) kan men met een minderjarige die
een zekere maturiteit heeft bereikt een contract sluiten; tenminste wanneer
het gaat om een contract dat zijn wettelijke vertegenwoordiger aileen had
kunnen aangaan. Maar de minderjarige mag niet benadeeld worden
(Vred. Bilzen, 4 oktober 1972, R. W., 1972-1973, 1203). Aangenomen
wordt dat er benadeling is, niet aileen in geval van onevenwichtigheid
tussen bedongen prestaties, maar ook wanneer de uitgaven door de minderjarige, gelet op zijn vermogen, onverantwoord zijn (Rb. Brussel, 13
januari 1973, R.Not.B., 1974, 98: aankoop van een wagen door een nietgegoede student; - Rb. Brussel, 24 december 1970, Pas., 1971, III, 26).
Indien de benadeling het gevolg is van een toevailige en onvoorzienbare
gebeurtenis, bepaalt artikel 1306 B.W. dat de minderjarige niet in zijn
recht kan hersteld worden; het verbreken van een verloving client aangezien te worden als een toevailige en onvoorzienbare gebeurtenis, en er
bestaat ter zake dus geen aanleiding om de nietigheid uit te spreken van
de aankoop van meubelen, gedaan door een minderjarige van circa 18
jaar oud in het vooruitzicht van haar huwelijk (Vred. Deurne, 29 december
1972, T. Vred., 1973, 287). Evenmin kan de minderjarige in zijn recht
worden hersteld tegen verbintenissen, die volgen uit zijn misdrijf of
oneigenlijk misdrijf (Vred. Kontich, 5 februari 1974, R. W., 1974-1975,
951 met noot; art. 1310 B.W.).
Vanaf 19 jaar kan de minderjarige aileen vrijwillig dienst nemen bij het
leger (R.v.St., 16 februari 1972, Pas., 1973, IV, 47; art. 77 gecoordineerde
militiewetten van 30 januari 1962).
I57· - Ontvoogde minderjarige - Het is niet voldoende dat de minderjarige door zijn huwelijk ontvoogd is om hem tot het verrichten van daden
van koophandel bekwaam te maken; bijgevolg is niet rechtsgeldig de
acceptatie van een wissel door een gehuwde minderjarige die niet de door
artikel 4 van de wet van I 5 december I 872 vereiste machtiging heeft verkregen (Hrb. Brugge, 8 maart I973, R. W., I974-1975, 1402, met noot).
De machtiging door vader, moeder of familieraad, tot het drijven van
handel maakt de ontvoogde minderjarige aileen voiledig rechtsbekwaam
voor aile daden betreffende zijn handel; derhalve mag hij geen persoonlijke
verzekering sluiten welke rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houdt
met zijn beroep (Rb. Hoei, I2 december 1973, J. Liege, 1974, 148).
Krachtens artikel 483 B.W. mag de ontvoogde minderjarige geen leningen
aangaan zonder een beslissing van de familieraad, gehomologeerd door
de rechtbank van eerste aanleg. In de rechtspraak bestaat geen eensgezindheid over de interpretatie van dit artikel. Volgens de vrederechter te
Waver is de machtiging van de familieraad niet vereist wanneer de ouders
nog in leven zijn, en moet de rechtbank van eerste aanleg rechtstreeks
worden aangesproken (Vred. Waver, 25 juni 1970, Rec. fur. Niv., 1971,
120; T. Vred., 1972, 74; - ook Rb. Bergen, 15 oktober 1973, R.Not.B.,
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1973, 641). De rechtbank van eerste aanleg te Luik vonniste dat de machtiging van de familieraad evenmin nodig was voor de openbare verkoop
van een onroerend goed toebehorend aan een minderjarige (art. 484
B.W.): zij verklaarde artikel u86 Ger.W. van toepassing, hetwelk bepaalt dat, indien de minderjarige onder de ouderlijke macht van zijn vader
en moeder staat, beide ouders zich samen tot de rechtbank van eerste
aanleg moeten richten om tot de verkoop van het onroerend goed gemachtigd te worden (Rb. Luik, I7 mei 1971, R.Not.B., 1971, 532). Deze
beslissing werd in beroep hervormd : de machtiging van de familieraad
is vereist ook wanneer de beide ouders nog in leven zijn (Luik, 13 juli
1971, R.Not.B., 1971, 536). De rechtbanken van eerste aanleg te Kortrijk
(Rb. Kortrijk, 29 september 1970, Ann. Not. Enr., 1970, 425; Rec. Gen. Enr.
Not., 1975, nr. 21.917, met noot) en te Dendermonde (Rb. Dendermonde,
13 augustus 1973, Rec. Gen. Enr. Not., 1974, nr. 2177) eisten eveneens de
machtiging van de familieraad. Inderdaad, de organen die in geval van
ontvoogding in aanmerking komen zijn: de curator, de familieraad en de
rechtbank van eerste aanleg; het feit dat de ontvoogde nog ouders heeft
oefent geen enkele invloed uit op de vereisten die de ontvoogde bij het
stellen van een bepaalde handeling moet naleven; bij voorkeur zullen de
ouders in aanmerking komen voor de curatele of voor de samenstelling
van de familieraad (De Busschere, C., o.c., Jura Falconis, 1972-1973, 23).
Maar waar het hof van beroep te Luik terecht de machtiging van de familieraad eiste, heeft het verkeerdelijk aangenomen dat het verzoekschrift tot
machtiging moet worden neergelegd door de ouders, als wettelijke vertegenwoordigers. De voogdij stelt immers een einde aan de ouderlijke
macht (R.P.D.B., Tw. Minorite, nr. 1620): het is de ontvoogde minderjarige zelf die de vordering tot machtiging moet instellen (Vred. Beringen,
2 april 1971, T. Not., 1971, 219), en dit zonder de bijstand van de curator
daar de door de wet geeiste waarborgen - machtiging en homologatie deze bijstand overbodig maken (Brussel, 29 november 1973, R.Not.B.,
1974, 264; Pas., 1974, II, 54; - Rb. Kortrijk, 29 september 1970, Ann.
Not. Enr., 1970, 425; - Vred. Namen, 30 oktober 1973, ]. Liege, 19731974, 192; - Piret, J., Les autorisations d' emprunts a contracter pour des
mineurs, ]. Liege, 1974-1975, 9;- anders: Rb. Brugge, 9 mei 1972, R. W.,
1974-1975, 1389; - impliciet Vred. Beringen, 2 april 1971, gecit.). De
rechtbank mag bij de homologatie de beslissing van de familieraad niet
wijzigen; wel mag zij, wanneer zij een kredietopening homologeert,
een daarin bepaalde clausule weglaten welke afwijkt van artikel 1563
Ger.W. dat van openbare orde is (Rb. Kortrijk, 29 september 1970, Ann.
Not. Enr., 1970, 425; Rec. Gen. Enr. Not., 1975, nr. 21.917, met noot).

Voor het geval een van de echtgenoten minderjarig is moeten de bepalingen
inzake de ontvoogding en inzake het huwelijksvermogensstelsel cumulatief
worden toegepast (Delva, W., Over de handelingsbekwaamheid en de bevoegdheid om de huwelijksvermogens te verbinden van echtgenoten van wie
een minderjarig is, T. Not., 1966, 3). Wanneer nu een meerderjarige vrouw,
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gehuwd met gemeenschap van goederen, wil beschikken over de valle
eigendom van haar eigen goederen, moet zij de ,machtiging" van de man
bekomen (zonder machtiging kan zij enkel beschikken over de blote
eigendom van haar eigen goederen, dewelke de gemeenschap het genotsrecht heeft: Cass., 23 januari 1964, R. W., 1964-1965, 577); is de
man minderjarig dan client, volgens de vrederechter te Namen, de familieraad van de man de machtiging te geven, dewelke nadien door de rechtbank van eerste aanleg gehomologeerd moet worden (Vred. Namen,
10 oktober 1973, Rec. Gen. Enr. Not., 1974, nr. 21841).
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II

ONBEKWMMVERKLAARDEN
AFDELING

I

WETTELIJK ONTZETTEN

rss. - Vereisten tot wettelijke ontzetting en gevolgen - De wettelijk ontzetten zijn zij die, ingevolge bepaalde strafrechtelijke veroordelingen,
van de uitoefening van hun vermogensrechten beroofd worden : zij mogen
ter bescherming van hun goederen noch als eiser noch als verweerder
in rechte optreden (Luik, 23 juni 1971, ]. T., 1971, 546; - art. 20-24 Sw.).
Zij kunnen echter wel in rechte optreden als verweerder in een procedure
tot gerechtelijke scheiding van goederen, omdat met dit geding ook louter
zedelijke belangen gepaard gaan, die zuiver van persoonlijke aard zijn
(Gent, 5 juni 1960, R. W., 1950-1951, 132).
AFDELING

II

GERECHTELIJK ONBEKWAAMVERKLAARDEN

159. - Vereisten om de gerechtelijke onbekwaamverklaring te kunnen uitspreken - Krachtens artikel 489 B.W. kan de meerderjarige die zich
in een voortdurende staat van onnozelheid of krankzinnigheid bevindt
(de term ,razernij" werd geschrapt door artikel94 in Titel III, Hoofdstuk I,
van de bepalingen tot wijziging uit artikel3, wet 10 oktober 1967, houdende
het gerechtelijk wetboek, ingevolge K.B. 4 november 1968, art. 4),
onbekwaam worden verklaard, zelfs wanneer in die staat heldere tussenpozen voorkomen. De burgerlijke rechtbank te Brussel weigerde een
persoon van 89 jaar, die aan geheugenverlies leed en tengevolge daarvan
zijn vermogen verspilde, onbekwaam te verklaren : deze persoon werd
geacht zich in een toestand van zwakzinnigheid te bevinden welke grotendeels aan zijn hoge leeftijd te wijten was (Rb. Brussel, 1 december 1967,
Pas., 1968, III, 139). lnderdaad, deze toestand geeft eerder aanleiding tot
toevoeging van een gerechtelijke raadsman (art. 513 B.W.).

SII

160. -

Procedure

a) De wetgever kent het recht om de onbekwaamverklaring te vorderen
toe aan bepaalde personen : de medeechtgenoot en iedere bloedverwant
(art. 1238 Ger.W.), ongeacht tot welke orde hij behoort of in welke graad
hij staat, mits evenwel niet verder in de zijlijn te staan dan tot en met de
vierde graad (hij moet belang hebben bij het behoud van de goederen;
Brussel, 29 mei 1970, Pas., 1971, II, 10; plaatsvervulling is niet van toepassing).
De aanverwanten zijn niet gerechtigd om de procedure in te stelleri (Rb.
Brussel, 24 februari 1968, Pas., 1969, III, II; - De Page, H., II, 317).
lngeval een aanverwant tach optreedt, kan de nietigheid van de procedure
niet gedekt worden door de tussenkomst van een bloedverwant in de
erfelijke graad (want de tussenkomst is niet meer mogelijk wanneer de
hoofdvordering wegens een grand van niet-ontvankelijkheid wegvalt zelfde vonnis).
Het recht van het openbaar ministerie om de onbekwaamverklaring aan
te vragen is suppletief: het kan enkel optreden wanneer de geesteszieke
geen echtgenoot of geen gekende bloedverwanten heeft (art. 1239 Ger.W.).
Krachtens het oud artikel 491 B.W. (opgeheven bij de invoering van het
gerechtelijk wetboek van ro oktober 1967) kon het openbaar ministerie
oak optreden wanneer in geval van razernij de medeechtgenoot of de
bloedverwanten geen initiatief namen (Rb. Brussel, 22 december 1967,
Pas., 1968, III, 6r).
b) Niettegenstaande de recente wijzigingen ingevoerd door het gerechtelijk wetboek (Dupont, A., Nouveaux aspects de la procedure de !'interdiction judiciaire, J. T., 1970, 21), blijft de rechtspleging ingewikkeld.
De burgerlijke rechtbank te Brussel, in haar vonnis van 4 november 1966,
ziet daarin de nodige waarborgen voor de geesteszieke om te beletten dat
hij maar al te gemakkelijk van zijn handelingsbekwaamheid zou worden
beroofd (Rb. Brussel, 4 november 1966, ]. T., 1967, 318). Maar de praktijk
leert dat de procedure tot onbekwaamverklaring, om deze en om andere
redenen, zeer sporadisch wordt toegepast. Daarom heeft de wetgever de
noodzaak gevoeld om te voorzien in een andere inaatregel, waarvoor de
procedure heel wat eenvoudiger verloopt : de staat van verlengde minderjarigheid (zie verder).
c) De regels over de samenstelling van de familieraad (art. 1243 Ger.W.)
zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. De beslissing van een
familieraad die niet op regelmatige wijze werd samengesteld, kan slechts
worden vernietigd ingeval van bedrog of indien de onregelmatigheid van
die aard is dat zij de belangen van de geestesgestoorde heeft kunnen schaden
(Rb. Brussel, r december 1967, Pas., 1968, III, 138;- art. 86r-862 Ger.W.).
Dit is het geval wanneer degene, op wiens verzoek de ontzetting gevorderd
wordt, van de familieraad heeft deel uitgemaakt en met beraadslagende
stem aan het uitbrengen van het advies heeft deelgenomen: de nietigheid
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van de beraadslaging is uiteraard verantwoord om de rechten van verdediging van de verwerende partij te vrijwaren (Rb. Brussel, 30 juni 1967,
Pas., 1968, III, 41). Dezelfde zienswijze wordt gevolgd door een vonnis
van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers van :z6 juni 197:2 (]. T.,
1973, 130), tijdens een procedure over de benoeming van een gerechtelijk
raadsman over een verkwister. De rechtbank was van mening dat men bij
de samenstelling van de familieraad, die een gunstig advies had gegeven
voor de benoeming van een gerechtelijk raadsman, een selectie had gemaakt om zes verwanten bij elkaar te brengen die zich voor die thesis
zouden uitspreken : zo had men een broer van de man, die men tot verkwister wilde verklaren, niet opgeroepen ; bovendien had men voorrang
gegeven aan aanverwanten hoven bloedverwanten. Dergelijke samenstelling was van aard om de verkwister nadeel te berokkenen, en bijgevolg werd de beslissing van de familieraad nietig verklaard. De echtgenoot of de kinderen van de persoon wiens onbekwaamverklaring gevorderd wordt, moeten op hun verzoek wei opgeroepen en toegelaten
worden tot de familieraad, evenwel zonder stemgerechtigd te zijn (Rb.
Brussel, 7 maart 1969, R.Not.B., 1971, 488, met noot F.L.; - art. IZ43,
tweede lid, Ger.W.). De rechtbank heeft in casu de nietigheid van de
beraadslaging, waaraan de echtgenote van de verweerder had deelgenomen,
niet uitgesproken omdat er geen verhaal was tegen de beslissing van de
familieraad; immers, zij kan deze nietigheid niet ambtshalve uitspreken,
omdat zij niet valt onder de nietigheden opgesomd in artikel 86:z, § r
Ger.W.; de rechtbank heeft bij het ontvangen van het advies enkel de
onregelmatigheid van de beraadslaging van de familieraad vastgesteld,
en het verder verloop van de procedure stopgezet door te weigeren een
psychiatrisch onderzoek te bevelen zolang er geen regelmatig advies was
van de familieraad (noot bij Rb. Brussel, 7 maart 1969, gecit.).
d) Om vast te stellen dat de verweerder aan geestesstoornis Iijdt en niet
in staat is om zijn eigen belangen naar behoren waar te nemen, zijn door
de wet substantiele vormvereisten voorgeschreven: de rechter moet de
betrokken persoon ondervragen in diens waning in tegenwoordigheid van
de procureur des Konings; de verzoeker of zijn raadsman mogen niet
aanwezig zijn (Gent, r8 december 1964, Pas., 1966, II, r:z). Wei mag de
verzoeker zich Iaten vertegenwoordigen door een geneesheer (art. 1:244,
tweede lid, Ger.W.).
e) In een procedure tot opheffing van de onbekwaamverklaring mag de
familieraad, aan wie de rechtbank advies gevraagd had, niet vooraf beroep
doen op een expertise die enkel de rechtbank mag bevelen; de beslissing
van de familieraad, waarbij drie psychiaters werden aangeduid om de
geestesgestoorde te onderzoeken, staat gelijk met een weigering om het
door de wet vereiste advies te geven; terecht mag de persoon, die de opheffing vraagt, voor de rechtbank de procedure verder zetten zonder te
wachten op de uitvoering van het deskundig onderzoek (Brussel, 8 december 1965, Pas., 1966, II, :297).

f) Tegen de belissing van de rechtbank tot bijeenroeping van de familieraad om advies uit te brengen, kan door de persoon, van wie de onbekwaamverklaring wordt gevraagd, geen beroep worden aangetekend,
wel derde-verzet (art. 1033 Ger.W.); van zodra het verslag van de neuropsychiaters wordt neergelegd, na het ontvangen van het advies van de
familieraad, wordt de eenzijdige procedure op verzoekschrift een procedure op tegenspraak; dan eerst wordt de persoon wiens onbekwaamverklaring wordt gevraagd ,verweerder", en kan hij beroep instellen (Cass.,
2 maart 1972, R. W., 1972-1973, 303, noot C.; Pas., 1972, I, 599; en zie
in dezelfde zaak: Brussel, 29 mei 1970, Pas., 1971, II, 10;- Dupont, A.,
Nouveaux aspects de la procedure de !'interdiction judiciaire, ]. T., 1970,
25, nr. 24.).
161. - Handelingsbekwaamheid van de onbekwaamverklaarde - De door
de onbekwaamverklaarde verrichte rechtshandelingen zijn rechtens nietig.
De handelingen door hem v66r de onbekwaamverklaring verricht kunnen
vernietigd worden, indien de oorzaak van de onbekwaamverklaring kennelijk bestond ten tijde dat die handelingen verricht werden (art. 503 B.W.).
Kennelijkheid veronderstelt dat de oorzaak van de onbekwaamverklaring
algemeen bekend was; het is niet vereist dat de medecontractant er
persoonlijk kennis van droeg: de goede trouw van deze laatste sluit
de eventuele nietigverklaring niet uit (Brussel, 8 februari 1967, Pas.,
1967, II, 210). Voor de kennelijkheid is het voldoende dat de staat
van geestesziekte bekend was in het milieu waar de persoon toe
behoort (Cass., 28 januari 1972, Pas., 1972, I, 515). Voor het geval
dat de oorzaak van de onbekwaamverklaring niet kennelijk bestond,
moet hij die de nietigheid van de rechtshandeling inroept het ontbreken
van toestemming bewijzen (Rb. Brussel, 18 december 1969, Pas., 1970,
III, 29).
Bij vernietiging van de rechtshandeling, op grond van artikel 503 B.W.,
moet de rechter krachtens artikel 1312 B.W. nagaan of hetgeen aan de
onbekwaamverklaarde werd betaald hem niet tot voordeel heeft gestrekt.
Dit is niet het geval met een lening, aangegaan v66r de onbekwaamverklaring op een ogenblik dat de oorzaak hiervan kennelijk bestond en met
de bedoeling een andere lening af te betalen welke ook in die tijd werd
aangegaan en dus ook vernietigbaar is: de afbetaling van dergelijke lening
heeft de onbekwaamverklaarde niet tot voordeel gestrekt (Cass., 5 september 1968, Pas., 1969, I, 19).
De rechtsgeldigheid van de afstand van rechtsvorderil').g kan niet worden
betwist aan de hand van een medisch getuigschrift, naar luid waarvan de
eiser, die sindsdien overleden is, op het tijdstip van de afstand door ouderdomsdementie was aangetast, indien tegen hem geen maatregel van onbekwaamverklaring werd uitgesproken of gevraagd en het bewijs van de
krankzinnigheid niet uit de betwiste handeling zelf voortvloeit (Brussel,
20 april 1972, R. W., 1973-1974, 544; - art. 504 B.W.).

Wanneer de onbekwaamverklaring van een persoon werd gevorderd
maar nog niet uitgesproken, kan de geestesgestoorde, zelfs wanneer hem
een voorlopige bewindvoerder werd toegevoegd, vrij over zijn goederen
beschikken, ook bij testament (Rb. Brussel, 9 juni 1971, Pas., 1973, III,
10). In het aangehaalde vonnis van de rechtbank te Brussel hadden de
eisers tot nietigverklaring van het testament hun vordering gegrond op
de krankzinnigheid van de de cuius, daar zijn onbekwaamverklaring reeds
gevorderd was v66r zijn overlijden (art. 504 B.W.); uit het psychiatrisch
onderzoek bleek dat de testator door geesteszwakte voortdurend in de
onmogelijkheid verkeerde zijn vermogen te beheren, maar niet zijn persoon ; en precies deze laatste omstandigheid was een reden om de vordering
tot onbekwaamverklaring af te wijzen, aldus de rechtbank te Brussel.
Meteen werd niet het bewijs geleverd dat hij niet gezond was van geest
op het ogenblik van het opmaken van het testament. In casu hadden de
eisers de nietigheid van het testament moeten vorderen op grand van
artikel 901 B.W., hetwelk een bredere draagwijdte heeft: niet aileen de
krankzinnigheid maakt de beschikking ongeldig maar ook elke verzwakking
van de wilsuiting op het ogenblik van het opmaken van het testament;
het bewijs van een gewoonlijke toestand van geesteszwakte wordt als
voldoende beschouwd, tenzij de verweerder aantoont dat bij het verrichten
van de rechtshandeling de de cuius zich bevond in een lucidum intervallum
(Rb. Mechelen, 6 mei 1968, R. W., 1968-1969, 230).
Na de dood van de cuius, mogen de geneesheren geen medische attesten
afleveren aan de wettige erfgenamen die zijn testament willen doen vernietigen op grand van artikel 901 B.W.: hetgeen door het geneeskundig
beroepsgeheim gedekt is, is principieel niet vatbaar voor overdracht naar
een rechtsopvolger (Brussel, 3 januari 1972, T. Not., 1973, 86; - Schicks,
A.-Vanisterbeek, A., II, nr. 105, biz. 368). Er weze aan herinnerd dat de
vereiste van ,kennelijkheid" in het geval van artikel 504 B.W. niet wordt
gesteld (Rb. Marche-en-Famenne, 8 augustus 1974,]. Liege, 1974-1975, 36).
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III

ONDER GERECHTELIJKE RAADSMAN GEPLAATSTEN
162. - Procedure - De publiciteitsmaatregel met betrekking tot het vonnis houdende toevoeging van een gerechtelijke raadsman, voorzien in
artikel 1253 Ger.W. (het oud art. 501 B.W.), is voorgeschreven in het
belang van de derden en niet van de persoon aan wie een gerechtelijke
raadsman werd toegewezen ; het nalaten van de betekening van het vonnis
aan de partij, aan wie de gerechtelijke raadsman werd toegewezen, maakt
het vonnis niet nietig (Cass., 16 november 1967, Pas., 1968, I, 361, met
in noot een verwijzing naar Dalloz, Repertoire de procedure civile et commerciale, Tw. Execution des jugements et des arrets, nr. 92).
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De beslissing tot opheffing van deze maatregel van gerechtelijke bijstand
moet in openbare zitting worden uitgesproken. Deze regel is van dwingend
recht; bijgevolg is de maatregel tot opheffing nietig wanneer zij in raadkamer wordt uitgesproken (Brussel, 24 mei 1972, Pas., 1972, II, 153).
De bevoegde rechtbank ratione loci is dezelfde als deze die de maatregel
getroffen heeft (Rb. Hoei, 6 februari 1968, ].Liege, 1967-1968, 196).
163. - Handelingsbekwaamheid van de onder gerechtelijke raadsman geplaatste persoon - De persoon aan wie een gerechtelijke raadsman werd
toegevoegd kan, in de zin van artikel 513 B.W., geen rechtsvorderingen
instellen of zich niet voor een rechtscollege verdedigen zonder de bijstand
van de gerechtelijke raadsman (Cass., 16 mei 1967, R. W., 1967-1968,
135; Pas., 1967, I, 1074). Nochtans is de toezending van een aanslagbiljet geen daad van rechtsingang: het geding wordt aan de rechtsmacht
van de directeur van de belastingen onderworpen door de reclamatie van
de belastingsplichtige; de verkwister blijft wettelijk bekwaam aileen te
beslissen of hij het bedrag van zijn aanslag zal aanvaarden, of, integendeel,
een reclamatie moet indienen bij de directeur der belastingen met de bijstand, ditmaal, van zijn gerechtelijke raadsman (zelfde arrest).
Wanneer de gerechtelijke raadsman de zwakzinnige in rechte bijstaat;
mag hij afzonderlijk concluderen; de omstandigheid dat zijn conclusies
verschillen van deze van de zwakzinnige betekent geen weigering van bijstand noch dat er tegengestelde belangen zijn welke de aanstelling van een
gerechtelijke raadsman ad hoc rechtvaardigen (Brussel, 3 maart 1965,
Pas., 1966, II, 65; - De Page, H., II, 409-427).
De verkwister aan wie een gerechtelijke raadsman werd toegewezen, mag
zonder diens bijstand geen uitgaven doen die zijn inkomsten overtreffen
en zijn kapitaal aanspreken (Rb. Brussel, 3 april 1969, Pas., 1970, III, 3).
De aankoop van een frigo en een stofzuiger, zonder bijstand, is geldig als
het gebeurt met de inkomsten, niet met het kapitaal (Rb. Brussel, 24 december 1970, J. T., 1971, 169;- De Page, H., II, 420). Er client evenwel uitzondering te worden gemaakt voor de uitgaven in het kader van de dagelijkse
noodwendigheden: de aankoop van stookolie tegen de normale prijs is een
geldige rechtshandeling, zelfs wanneer hiervoor het kapitaal moet worden
aangesproken (Rb. Brussel, 8 juni 1972, Cah. dr. Jam., 1973, nr. 3, 31).
De sanctie op het niet naleven van de wettelijke vereisten is de relatieve
nietigheid; bovendien ontstaat zij van rechtswege (Rb. Brussel, 21 februari
1964, J. T., 1965, 90).
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IV

GECOLLOCEERDEN- GESEQUESTREERDEN
164. - Collocatie - Als belanghebbende persoon, bevoegd krachtens de
wetgeving betreffende het regime voor krankzinnigen om de collocatie te
516

vragen, moet oak beschouwd worden de notaris die door de familie belast
werd met de vereffening van een nalatenschap waarin als erfgenaam
betrokken is een persoon van wie kan vermoed worden dat hij geestesgestoord is (Brussel, 3 januari I972, T. Not., I973, 69; Pas., I972, II, s6).
De rechtstoestand van de in een krankzinnigengesticht opgesloten geesteszieke ligt tussen die van een onbekwaamverklaarde en die van een geesteszieke die niet het voorwerp was van enige maatregel : alle rechtshandelingen
door de opgesloten geesteszieke verricht tijdens zijn opsluiting worden
vermoed door hem in een staat van krankzinnigheid te zijn gesteld, behalve
het tegenbewijs hiervan (voor de ongeldigheid van dadingen, zie: Vred.
Brasschaat, 8 maart I972, R. W., I972-I973, IOI9; de algemene bewindvoerder van het gesticht kan evenmin in naam van de geesteszieke dadingen
aangaan.).
De vrijlating op proef wijzigt het statuut van de geesteszieke niet. Bijgevolg
blijven de bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder (bij gebreke
van een bijzondere voorlopige bewindvoerder treedt een algemene voorlopige bewindvoerder op: art. 30 van de krankzinnigenwet van 8 juni
I8so-28 december I873, gewijzigd bij wet van 7 mei I973, Staatsblad,
24 mei 1973) bestaan zolang de vrijlating niet definitief is (Rb. Brussel,
2I februari I964, Pas., I96S, III, 68; - Rb. Brussel, 22 september I97I,
]. T., I972, IS6).
Wanneer tegen de gecolloceerde een vordering wordt ingesteld om bij
te dragen in de lasten van het huishouden, is de bevoegde rechtbank
ratione loci deze van de woonplaats van de geesteszieke van v66r zijn
collocatie: zijn woonplaats wordt door de collocatie niet gewijzigd (Vred.
Namen-Noord, I maart I968, ]. Liege, I967-I968, 231).
De echtgenoot van de gecolloceerde kan door de vrederechter gemachtigd
worden om op grand van artikel 220 B.W. de pensioen- en invaliditeitsvergoeding, welke aan de gecolloceerde toekomt, te ontvangen; immers
deze laatste bevindt zich in de onmogelijkheid om zijn wil te kennen te
geven (Vred. Ronse, I7 mei I967, T. Vred., I968, ss).
Wanneer een onroerend goed in onverdeeldheid toebehoort aan krankzinnigen en andere personen, en dat de laatstgenoemden er de verkoop
van vragen, moet deze verkoop overeenkomstig artikel n87 Ger.W.
in het openbaar en in aanwezigheid van de vrederechter gehouden worden,
en met de voorafgaande machtiging van de rechtbank van eerste aanleg
(Vred. Le Roeulx, 8 april I969, T. Vred., I969, 296; - Vred. Andenne,
IS januari I970, T. Vred., I97I, 9; - Rb. Brussel, IS december I967,
R.P.Not., I968, 304; - Lurquin, P., La representation des alienes dans
les ventes d'immeubles et les partages, T. Vred., I97I, I6I; - anders: ten
onrechte Baugniet, J., La legislation sur les alienes, R.P.Not., I966, 72 :
machtiging van de vrederechter).
Sedert de wet van 7 mei I973 moet de voorlopige bewindvoerder niet meer
de bijzondere machtiging aan de vrederechter vragen om aan een minne-

lijke verdeling deel te nemen. De maatregel vervat in artikel I2o6, derde
lid, Ger.W. (art. I225 Ger. W. maakt art. I2o6 Ger.W. toepasselijk op de
krankzinnigen) krijgt toepassing: de kavels kunnen geheel of gedeeltelijk
uit oplegsommen worden samengesteld, maar het voorontwerp van de
verdeling moet worden voorgelegd aan de vrederechter die een deskundige
kan aanstellen om zo juist mogelijk de omvang van de opleggen te bepalen
(Vred. Verviers, 2I maart 1974, T. Vred., 1975, 7).
165. - Sequestratie
De hoge ouderdom op zichzelf rechtvaardigt niet de sequestratie ten
huize; echter wel de zwakzinnigheid welke van die hoge leeftijd het gevolg
is (Vred. Genappe, 9 november I965, Rec. fur. Niv., 1965-1966, I31).
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V

DE STAAT VAN VERLENGDE MINDERJARIGHEID
166. - Voogdij - De wet van 29 juni I973 (Staatsblad, 3 juli I973) beoogt
aan een welomschreven categorie mentaal-gehandicapten beschermtng
te verlenen, zowel wat hun persoon als wat hun vermogen betreft. De
wetgever heeft dit betracht door voor deze geestesgestoorden het statuut
van de minderjarige te laten voortduren na het bereiken van de meerderjarigheid. Deze regeling werd opgenomen in de artikelen 487bis e.v.
B.W., en meer speciaal in Boek I, titel X, dat handelt over de minderjarigheid, voogdij en de ontvoogding; toepassing: Rb. Luik, I I januari
I974· ]. Liege, 1973-1974, I95).
Talrijke problemen die deze wet doet rijzen (zie Pauwels, J,, De staat
van verlengde minderjarigheid, R. W., 1973-1974, 673; - Mougenot, R.,
La minorite prolongee des arrieres mentaux, ]. T., I973, 476) hebben in de
rechtspraak nog geen oplossing gekregen; behoudens dan de vraag, of
de mogelijkheid die aan de rechtbank wordt gegeven om de ouderlijke
macht te vervangen door de voogdij (voogd en toeziende voogd worden
in dit geval door de rechtbank aangeduid) zich beperkt tot het geval waarin
de beide ouders nog leven, of zich mede uitstrekt tot de hypothese waarin
een van beiden overleden is. Terecht heeft het hof van beroep te Brussel
deze vervanging door de rechtbank ook mogelijk geacht in de tweede
hypothese; immers de reden voor de vervanging ligt in het niet in staat
zijn om de ouderlijke macht uit te oefenen, hetgeen eveneens mogelijk is
in hoofde van de overlevende ouder (Brussel, 28 mei 1974, ]. T., 1974,
5I7, met noot Masson, J.P.; Pas., I975, II, 28, met noot). In dit geval
wordt de voogdij van gemeenrecht vervangen door de voogdij geregeld bij art. 487quater B.W.
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