A. DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING(*)
door

J.

GERLO

Docent R.U.Gent

en

G. TRAEST
Eerste Directieraad Senaat

1. De nieuwe wet geeft aan Boek I, titel VII, een totaal ander beeld
en uiteraard een volledig nieuwe inhoud.
Dit tot op heden van kracht zijnde onderdeel van het burgerlijk
wetboek dat de artikelen 312 tot en met 342, b, bevatte, wordt
integraal vervangen door de nieuwe titel VII: ,Afstamming", waarvan de indeling zelf verschillend is van deze die in de oude wetgeving
bestond.
De diverse hoofdstukken handelen achtereenvolgens over de vaststelling van de afstamming van moederszijde (art. 312-314), de vaststelling van de afstamming van va.derszijde (art. 315-325), de gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming
wordt vastgesteld (art. 326-330), de vorderingen met betrekking tot
de afstamming (art. 331-333), de gevolgen van de afstamming (art.
334-335) en tenslotte de vordering tot uitkering voor levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding (art. 336-341).

* ,.De wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de
afstamming werd gepubliceerd in het Staatsblad van 27 mei 1987 en trad 10 dagen later in
werking.
De voorbereidende werken viildt men in:
(1) Gedrukte stukken van de Senaat:
305 (1977-1978): Nr. 1. Ontwerp van wet. - 904 (1984-1985): Nr. 1: Nr. 2. Verslag.- Nrs.
3 tot 8.
Amendementen.
Handelingen van de Senaat:
3 en 10 juli 1985.
Gedrukte stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers: 1316 (1984-1985): Nr. 1.
Ontwerp overgezonden door de Senaat.- 378 (1985-1986): Nr. 1: Nrs. 2 tot 15. Amendementen. - Nr. 16. Verslag. - Nrs. 17 tot 18. Amendementen.
Handelingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers: 10 juli 1986.
Gedrukte stukken van de Senaat.
338 (1985-1986): Nr. 1. Ontwerp geamendeerd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
- Nr. 2. Verslag.
Handelingen van de Senaat:
12, 16 en 19 maart 1987 ."
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HOOFDSTUK I

VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN MOEDERSZIJDE

2. De afstamming van moederszijde wordt voortaan principieel
vastgesteld door de akte van geboorte (art. 312) en in voorkomend
geval door de erkenning (art. 313) en door een vordering tot onderzoek naar het moederschap of de gerechtelijke vaststelling (art. 314).
Afgezien van het feit dat, in tegenstelling tot de vroegere bepalingen,
de nieuwe wet op uitdrukkelijke wijze handelt over de afstamming
van moederszijde, vertonen deze drie vaststellingswijzen een belangrijk gemeenschappelijk aspect, nl. de gelijkheid van de moederlijke
afstamming binnen en buiten het huwelijk.
AFDELING

1

VASTSTELLING DOOR DE AKTE VAN GEBOORTE

3. Artikel 312, par. 1, bepaalt dat het kind als moeder heeft, de
persoon die als zodanig in de akte van geboorte is vermeld.
Deze tekst geeft aan het adagium ,,mater semper certa est'' wettelijke
bekrachtiging: Hieruit vloeit voort dat, in principe althans geen
,kinderen van niemand" meer kunnen worden geboren. Bovendien
wordt een einde gemaakt aan het bestaan van de zogenaamde natuurlijke kinderen en aan de vrij zonderlinge juridische fictie die erin
bestond dat de ongehuwde vrouw die van een kind bevalt, dit moest
erkennen om de afstamming van moederszijde vast te stellen. Bovendien geldt deze regel eveneens voor een kind dat is geboren ingevolge
een bloedschennige relatie(l).
Het principe vermeld in artikel 312, par. 1, heeft als rechtstreeks
resultaat dat alle kinderen, door de vermelding van de naam van de
moeder in de akte van geboorte, voortaan als wettige kinderen
(1) Bij wijze van overgangsbepaling vermeldt art. 107 dat de nieuwe wet van toepassing is op
de kinderen die geboren zijn voor de inwerkingtreding en die op dat ogenblik nog in Ieven
zijn.
Ten einde evenwel te voorkomen dat een te uitgebreide retroactiviteit rechtsonzekerheid zou
doen ontstaan, wordt eraan toegevoegd dat uit dat principe geen recht kan volgen t.a.v. de
erfenissen die voor de inwerkingtreding zijn opengevallen.
De bovenvermelde regel geldt eveneens wat art. 312 betreft. Deze bepaling is van toepassing
op het kind dat voor de inwerkingtreding geboren is uit een vrouw die op geen enkel tijdstip
van de zwangerschap gehuwd is geweest. Zulks betekent dat t.a.v. dat kind de moederlijke
afstamming eveneens voortvloeit uit de akte van geboorte met het gevolg dat de erkenning die
krachtens de oude wet was vereist om die afstamming vast te stellen, overbodig is geworden.
Op de erkenning die vroeger heeft plaatsgehad en waarbij een andere afstamming van
moederszijde is vastgesteld, kan evenwel niet meer worden teruggekomen (art. 108).
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worden beschouwd. Het wettelijk moederschap wordt door het feit
van de geboorte automatisch vastgelegd en daarop bestaat geen
enkeie uitzondering(2).
Tegelijkertijd heeft de wetgever afstand genomen van de anonimiteit
in de akte van geboorte, een mogelijkheid die o.m. in Frankrijk
bestaat. De nieuwe wet verwerpt aldus de anonieme bevalling, hoewei met het bestaan daarvan in bepaaide artikeien wei degeiijk moest
worden rekening gehouden.
Bij deze gelegenheid moet er worden aan herinnerd dat de wetgever
aandacht heeft besteed aan de diverse fertiliteitstechnieken die heden
ten dage worden aangewend en die het principe , ,mater semper certa
est" in vraag stellen. Na een ruime gedachtenwisseling werd beslist
niet af te wijken van dat principe en dus geen onderscheid te maken
tussen de verwekking en de geboorte. Aile andere methodes die
afwijken van het principe ,mater semper certa est" - nl. dat ais
moeder wordt beschouwd, de vrouw die aan dat wei bepaald kind
het Ieven schenkt - vallen buiten de toepassing van de nieuwe
bepalingen en moeten in de toekomst eventueel door een bijzondere
wetgeving worden geregeid(3).
4. Wat betreft de bewijskracht van de akte van geboorte en het
siuitend karakter daarvan, waarover eventueel twijfei zou kunnen
ontstaan, moet rekening worden gehouden met het bepaalde in
artikei57 B.W. De verplichtingen die door dit artikei aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden opgeiegd, komen tegemoet aan
de vrees dat de tekst zou toeiaten bij de aangifte van de geboorte
bepaaide informatie te onttrekken, met het gevoig dat de vermelding
van de naam van de moeder uiteindelijk facuitatief zou zijn. Dit zou
dan meteen betekenen dat er een onderscheid zou moeten worden
gemaakt tussen enerzijds de vaststelling zelf van de afstamming die
voortvioeit uit de geboorte en anderzijds het bewijs ervan(4).
Artikei 57 B.W. legt de verplichting op in de akte van geboorte te
vermeiden , ,de naam, de voornamen en de woonpiaats van de
moeder en de vader, zo de afstamming Iangs vaderszijde vaststaat".
Deze verplichting moet worden aangevuid met de artikeien 59 en 60
B. W., die door de nieuwe wet niet enkei worden vereenvoudigd maar
bovendien ten gronde worden gewijzigd, en met artikel 7 van de wet
(2) Hand. Senaat, 3 juli 1985, p. 3241.
(3) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 55.
(4) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 39.
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van 27 juni 1937, houdende herziening van de wet van 16 november
1919, betreffende de regeling der luchtvaart, en dat wordt gewijzigd
bij artikel 104 van de nieuwe wet.
Het betreft twee omstandigheden waarbij de geboorteaangifte niet
onmiddellijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kan geschieden omdat de geboorte plaats heeft op een schip of aan boord van
, ,varende Belgische luchtvaartuigen''.
Wanneer een kind wordt geboren tijdens een zeereis, moet de akte
van geboorte worden opgemaakt door de commandant die de taak
overneemt van de ,officier van administratie bij de marine, de
kapitein, gezagvoerder of schipper'' zoals was bepaald in de vroeger
geldende bepalingen van de artikelen 59 en 60 B.W.
Voortaan wordt uitdrukkelijk bepaald dat de commandant de aangifte eveneens van de moeder moet ontvangen en wordt de akte niet
meer ,in tegenwoordigheid van de vader" opgemaakt.
Van dezelfde gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de vereiste weg
te Iaten van de aanwezigheid van ,twee getuigen genomen uit de
officieren van het schip, of, bij gebreke van dezen, uit de bemanning".
Het nieuwe artikel60 B.W.legt aan de commandant nog bijkomende
verplichtingen op. ·Deze bepaling heeft tot doel te garanderen dat
tijdens lange zeereizen de aangifte van de geboorte van een op een
Belgisch schip geboren kind met zekerheid aan de burgerlijke stand
zal worden meegedeeld(5).
De wijziging van artikel 7 van de wet van 27 juni 1937 betreffende
de regeling der luchtvaart bepaalt dat de aangifte van de geboorte
van een kind aan Belgische luchtvaartuigen, voortaan kan worden
gedaan door de moeder en dat de tussenkomst van twee getuigen
evenmin nog is vereist.
5. Het probleem van de bewijskracht van de akte van geboorte,
komt onrechtstreeks aan bod in par. 2 van artikel 312. Daarin wordt
bepaald dat de afstamming van moederszijde die wordt vastgesteld
door de vermelding van de naam van de moeder in de akte van
geboorte, door aile wettelijke middelen kan worden betwist.
Deze tekst die reeds in het ontwerp Van Elslande voorkwam, gaat
ervan uit dat een gerechtelijke betwisting moet mogelijk zijn indien

(5) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 21.
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de naam die in de akte is vermeld, niet met die van de werkelijke
moeder overeenstemt, hetgeen zich o.m. voordoet bij onderschuiving
of verwisseling van een kind, hoewel de betwisting niet tot deze
gevallen wordt beperkt(6).
Aile bewijsmiddelen die door het gemeen recht zijn toegelaten komen
voor deze betwistii1g in aanmerking. De wetgever was immers van
mening dat de vaststelling van de afstamming van moederszijde die
voortvloeit uit het feit van de geboorte, onverenigbaar is zowel met
welkdanige beperking van de bewijsmiddelen als met welkdanige
verjaringstermijn(7).
De wetgever heeft de uitoefening van dat betwistingsrecht evenwel
ingrijpend afgeremd en is meteen op fundamentele wijze afgeweken
van de filosofie zelf die door het ontwerp Van Elslande werd gehuldigd.
Het ontwerp wenste op de eerste plaats de biologische waarheid te
bevorderen doch de wetgever heeft een overwegende rol willen toekennen aan het bezit van staat en het socio-affectieve ouderschap.
Aldus bepaalt artikel312, par. 2, dat de vordering tot betwisting niet
ontvankelijk is wanneer het kind een bezit van staat heeft dat
overeenstemt met de akte van geboorte.
Zulks betekent dat een vordering tot betwisting is uitgesloten wanneer de moeder, wiens naam in de akte van geboorte is vermeld,
t.a.v. het kind bezit van staat heeft verzekerd, ook wanneer de naam
van de moeder in de akte van geboorte vermeld, niet overeenstemt
met het werkelijke, biologische moederschap, dus wanneer er onderschuiving of verwisseling heeft plaatsgehad.
Uit de besprekingen blijkt nochtans dat zulks enkel zou mogen
gelden wanneer de onderschuiving of de verwisseling onvrijwillig is
geschied en niet wanneer daarbij een fout werd begaan(8). De wijze
waarop de tekst is geformuleerd doet veronderstellen dat het uiteindelijk zal moeten gaan om een opzettelijke daad.
Uit het bepaalde van artikel 312 vloeit voort dat het tot op heden
bestaande artikel 322 B.W. kan worden weggelaten. Dit artikel
bepaalde dat niemand aanspraak kan maken op een staat die strijdig
is met die welke zijn akte van geboorte en het met die akte overeen-

(6) Senaat, 1977-1978, nr. 305-1, p. 10.
(7) Senaat, 1985-1986, nr. 904-2, p. 39-40.
(8) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 40.
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stemmende bezit hem geven, en omgekeerd dat niemand de staat kan
betwisten van hem die een bezit heeft overeenstemmende met zijn
akte van geboorte.
Artikel 322 was inderdaad overbodig geworden, enerzijds omdat
niemand aanspraak kan maken op een andere staat zonder tegelijkertijd de vastgestelde staat te betwisten, anderzijds omdat artikel 322
enkel betrekking had op de staat van wettig kind, terwijl het nieuwe
artikel 312 van toepassing is zowel op de niet-gehuwde als op de
gehuwde moeder.
AFDELJNG

2

VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING DOOR ERKENNING

6. Indien de naam van de moeder niet in de akte van geboorte is
vermeld of bij ontstentenis van zulk een akte, kan zij het kind
erkennen (art. 313, par. 1).
Er werd reeds herinnerd aan het feit dat de wetgever de anonimiteit
van de bevalling kategoriek heeft uitgeschakeld maar niettemin
verplicht was met het bestaan ervan rekening te houden wanneer een
kind geboren is in een land waar de anonimiteit van de bevalling
wordt toegelaten en de moeder daarvan heeft gebruik gemaakt(9).
De tekst viseert bovendien twee bijkomende hypothese, nl. wanneer
de identiteit van de moeder inderdaad niet gekend is o.m. wanneer
het om een vondeling gaat en bij ontstentenis van een akte van
geboorte, m.a.w. wanneer om een of andere reden geen akte van
geboorte werd opgesteld.
Deze twee laatste omstandigheden werden uiteindelijk aan de tekst
toegevoegd om een al te restrictieve toepassing door de ambtenaar
van de burgerlijke stand te voorkomen, die de erkenning slechts zou
aanvaarden in het enkele geval dat er wei een akte van geboorte is
doch zonder vermelding van de naam van de moeder(lO).

(9) Bij wijze van overgangsmaatregel bepaalt art. 110 dat art. 313 van toepassing is op het
kind geboren uit een vrouw die op enig tijdstip van de zwangerschap gehuwd is geweest, zelfs
indien de erkenning door de moeder heeft plaatsgehad v66r de inwerkingtreding van de wet.
Deze overgangsbepaling heeft tot doel een regeling te treffen voor het eerder uitzonderlijk
voorkomend geval dat een gehuwde vrouw die clandestien is bevallen in een land waar zulks
mogelijk is, het kind heeft erkend onder het stelsel van de oude wet, en waardoor geen wettige
afstamming kon worden vastgesteld.
Vermits art. 313 van de nieuwe wet de mogelijkheid biedt elke afstamming door middel van
erkenning vast te stellen, dienden de beoogde gevallen te worden gevalideerd (Kamer, 19851986, nr. 378-16, p. 16).
(10) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 31.
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De toepassing van artikel 313, par. 1, heeft evenwel geen toepassing
op de omstandigheid van de verdwijning van de akte van geboorte.
In dit geval moet een beroep worden gedaan op artikel 46 B.W.
De erkenning is niet ontvankelijk indien daaruit blijkt dat tussen de
moeder en de vader een huwelijksbeletsel bestaat waarvan de Koning
geen ontheffing kan verlenen (artikel 313, par. 2).
Zo de moeder in de omstandigheden vermeld in par. 1 tot de
erkenning overgaat, nadat de vader het kind reeds heeft erkend, zou
daardoor in voorkomend geval aan het licht kunnen komen dat het
kind is verwekt ingevolge een bloedschennige relatie.
Deze verbodsbepaling is ingegeven door de overweging dat men het
kind wenst te beschermen door dat feit voor hem verborgen te
houden(11).
Artikel 313, par. 2, is trouwens de tegenhanger van artikel 321 dat
een gelijkaardige bepaling bevat t.a.v. de vader.
Tenslotte legt artikel313, par. 3, een specifieke mededelingsplicht op
wanneer een moeder die gehuwd is een kind erkent tijdens het
huwelijk; in deze hypothese moet de erkenning worden medegedeeld
aan de echtgenoot.
Zoals de tekst is opgesteld, viseert hij twee omstandigheden, nl.
wanneer een kind werd verwekt en erkend tijdens het huwelijk van
de moeder en eveneens wanneer het kind werd verwekt en geboren
v66r het huwelijk doch erkend tijdens het huwelijk.
De Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand, respectievelijk de
Belgische notaris, die de akte hebben opgemaakt moeten van de akte
kennis geven aan de echtgenoot(12), d.w.z. overeenkomstig het
bepaalde in artikel 32, 2° Ger. W.
Krachtens de artikelen 1 en 2 van de wet van 12 juli 1931 betreffende
de bevoegdheden van de diplomatieke agenten en consuls inzake
burgerlijke stand, zijn de daarin bedoelde diplomatieke agenten en
consuls gehouden tot dezelfde verplichting van kennisgeving als de
Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand.
Is de akte niet door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand
noch door een Belgisch notaris opgemaakt, dan moet de moeder, het
kind of diens wettelijke vertegenwoordiger de akte betekenen, nl.
krachtens artikel 32, 1°, Ger. W. door afgifte van een afschrift van
de akte bij deurwaardersexploot.
(11) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 15-16.
(12) Voor de erkenning bij authentieke akte, zie nrs. 27-28.
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Het niet-naleven van de aldus opgelegde formaliteiten heeft verstrekkende gevolgen; totdat de kennisgeving of betekening heeft plaatsgehad, kan de erkenning niet worden tegengeworpen aan de echtgenoot, aan de kinderen geboren uit diens huwelijk met degene die het
kind erkent en aan de kinderen door beide echtgenoten geadopteerd
(art. 313, par. 3, derde lid).
De vraag kan worden gesteld of de kennisgeving nog kan gebeuren
wanneer de moeder die heeft erkend, overleden is. De redactie van
de tekst wijst erop dat een onderscheid moet worden gemaakt.
De kennisgeving moet in elk geval geschieden wanneer de akte is
opgemaakt door een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand of
een Belgische notaris, vermits zij, krachtens het tweede lid van par.
3, daartoe het initiatief moeten nemen.
Is evenwel de akte opgemaakt door een andere dan een Belgisch
ambtenaar van de burgerlijke stand of een Belgische notaris, dan
geschiedt de kennisgeving op verzoek van de moeder zelf. Is de
moeder overleden, dan kan de betekening niet meer geschieden
tenzij, steeds krachtens dezelfde bepaling, het kind of diens wettelijke vertegenwoordiger daartoe het initiatief nemen.
AFDELING 3
GERECHTELIJKE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING

7. De gerechtelijke vaststelling van de afstamming van moederszijde
zal zich slechts zeer uitzonderlijk voordoen. Ret nieuwe artikel 314
somt trouwens deze omstandigheden op; de afstamming van moederszijde kan gerechtelijk worden vastgesteld ,bij gebreke van de
akte van geboorte, van de vermelding van de naam van de moeder
in de akte of wanneer het kind onder valse namen is ingeschreven
en wanneer het bovendien niet is erkend"(13).
In tegenstelling tot de vroegere regelen terzake, heeft de nieuwe wet
een grate vereenvoudiging doorgevoerd. Uit de vervanging van de
vroegere artikelen 323, 324, 325 en 340a, door een bepaling, vloeit
voort dat er slechts een enkele vordering overblijft en dat bovendien
het kind geboren uit een niet-gehuwde moeder, een weduwe of een
uit de echt gescheiden vrouw wordt gelijkgesteld met een kind
geboren uit een gehuwde vrouw(14).

(13) Art. 112 bepaalt dat art. 314 van toepassing is op de rechtsvorderingen tot inroeping van
staat of tot onderzoek naar het moederschap, die werden ingesteld v66r de inwerkingtreding
van de wet voor zover zij nog niet zijn afgedaan door een beslissing die nog niet in kracht
van gewijsde zijn gegaan.
(14) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 43.
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Analoog met het nieuwe artikel 325 wat het onderzoek naar het
vaderschap betreft, en parallel met de artikelen 313, par. 3 en 321,
bepaalt artikel 314, tweede lid, dat de vordering niet ontvankelijk is
indien daaruit blijkt dat tussen de moeder en de vader een huwelijksbeletsel bestaat waarvan de Koning geen ontheffing kan verlenen.
Artikel314 geeft bovendien zelf de inhoud aan van de bewijsvoering.
De eiser moet het bewijs leveren dat het kind hetzelfde is als dat van
wie de vermeende moeder is bevallen en hij kan zulks bewijzen door
aan te tonen dat het kind t.a.v. de vermeende moeder het bezit van
staat heeft (art. 314, derde en vierde lid).
Is er geen bezit van staat, dan kan het bewijs van de afstamming
alsmede het tegenbewijs door alle wettelijke middelen worden geleverd (art. 314, laatste lid).
T.a.v. het bewijs door alle wettelijke middelen, gelden de algemene
principes, nl. de waarschijnlijkheid van de ingeroepen middelen, de
pertinentie en de samenhang ervan; daarover zal de rechter te oordelen hebben.
Het is duidelijk dat de nieuwe wet in belangrijke mate afwijkt van
de bewijsvoering die was omschreven in het oude artikel 323; het
bewijs door getuigen kon slechts worden toegelaten dan wanneer er
een begin van schriftelijk bewijs was, of wanneer de vermoedens of
aanwijzingen, voortvloeiende uit reeds bestaande feiten, gewichtig
genoeg waren om tot de toelating van het bewijs te doen besluiten.
Artikel 314 is terzake veel ruimer vermits het bewijs door alle
wettelijke middelen, en bijgevolg door getuigen, steeds is toegelaten
behalve wanneer het kind bezit van staat heeft t.a.v. de vermeende
moeder.
Er werd nochtans herinnerd aan de vereiste van het begin van
schriftelijk bewijs. De voorstanders hiervan vreesden dat, bij gebreke
van begin van schriftelijk bewijs, de uitspraak zou worden gegrond
op valse getuigenissen, die vooral in deze materie kunnen zijn ingegeven door allerlei chantage tegenover de vermeende moeder. Niettemin werd deze vereiste weggelaten op grond van de overweging dat
het begin van schriftelijk bewijs een verouderd begrip is en dat de
rechter die de algemene regels inzake bewijs toepast, tegen het gevaar
van valse getuigenverklaringen voldoende is gewapend(15).

(15) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 43-44.
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Een andere afwijking van de vroegere bewijsvoering, heeft betrekking op de betekenis die aan het bezit van staat wordt gegeven. Dit
bezit van staat is krachtens artikel 314, een middel dat kan worden
aangewend om de afstamming van moederszijde te bewijzen. Het
wordt beschouwd als een praesumptio iuris tantum van de afstamming van moederszijde, in tegenstelling tot het oude artikel 320 dat
het voortdurend bezit van staat van wettig kind voldoende achtte
terwijl het vroegere artikel341a, het bezit van staat t.a.v. het natuurlijk kind als voorwaarde stelde om het onderzoek naar het moederschap toe te laten(16).

HOOFDSTUK

II

VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN VADERSZIJDE

8. Hoofdstuk 2 van de nieuwe wet bevat de regelen die gelden inzake
de vaststelling van de afstamming van vaderszijde. Het bevat drie
onderdelen die respectievelijk handelen over het vermoeden van
vaderschap (de artt. 315 tot 318), de erkenning (de artt. 320 tot 321)
en tenslotte het onderzoek naar het vaderschap (de artt. 322 tot 325).
AFDELING

1

VERMOEDEN VAN VADERSCHAP

De nieuwe bepaling van artikel 315 heeft de bedoeling aan het
adagium ,pater is est quem nuptiae demonstrant" de grootst mogelijke uitbreiding te geven. Als principe wordt vooropgesteld dat het
kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de
ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, de echtgenoot tot
vader heeft.
Het vertnoeden van vaderschap blijft beperkt tot de gehuwden en kan
dus niet worden uitgebreid tot de feitelijk samenwonenden(17).
Over de wetenschappelijke waarde van de termijn van 300 dagen
werd wei enige twijfel geuit. Men was evenwel de mening toegedaan
dat de twijfel hierover, evenals over de waarde van de 180 dagen

(16) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 44-45.
(17) GERLO, J., ,De afstamming langs moederszijde en vaderszijde" in Afstamming en
adoptie, Studiedag van 21 maart 1987 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de V.U.B.,
Brussel, Story-Scientia, nr. 84.
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waarvan sprake in andere artikelen, wordt ondervangen door ee.n van
de artikelen die voorkomt in de gemeenschappelijke bepalingen
nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld, meer
bepaald in artikel326, dat het vermoeden van de verwekking situeert
in het tijdvak van de 300° tot en met de 180° dag voor de geboortedag. Dit vermoeden is enkel een praesumptio iuris tantum, dat
krachtens hetzelfde artikel 326 door het tegenbewijs steeds kan
worden tenietgedaan.
Het door artikel 315 vastgestelde vermoeden van vaderschap werd
overgenomen van het oude artikel 312 dat nochtans in belangrijke
mate werd gewijzigd. Krachtens het vroegere artikel312 gold de regel
dat het kind dat tijdens het huwelijk verwekt is, de man tot vader
heeft. Krachtens het nieuwe artikel 315 geldt het vermoeden t.a.v.
het kind dat tijdens het huwelijk is geboren.
Het criterium van de geboorte dat in de plaats komt van de verwekking, betekent meteen dat het vermoeden van vaderschap zal gelden
zodra de zwangerschap gedurende het huwelijk bestond en de moeder, afgezien van het tijdstip waarop de verwekking heeft plaatsgehad, op om het even welk ogenblik, al is het zeer korte tijd v66r de
geboorte, in het huwelijk is getreden(18).
Niettemin houdt artikel315 wel degelijk rekening met het tijdstip van
de verwekking; het bepaalt immers dat het vermoeden van vaderschap eveneens geldt wanneer het kind geboren is binnen 300 dagen
na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, m.a.w.
wanneer mag worden verondersteld dat de verwekking tijdens het
huwelijk heeft plaatsgehad.
Nochtans geldt dit vermoeden niet wanneer het kind weliswaar is
geboren binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring
van het huwelijk, doch na een nieuw huwelijk van de moeder; in dit
geval heeft het kind de nieuwe echtgenoot tot vader (art. 317, eerste
lid).
De inlassing van deze bepaling werd mede noodzakelijk geacht
wegens de opheffing van de opgelegde wachttijd tussen de ontbinding van het eerste huwelijk en het afsluiten van het tweede huwelijk(19).
De regel van artikel 317, eerste lid, is evenwel niet in alle gevallen
van toepassing. Hij kan krachtens artikel 332 worden betwist door
de echtgenoot, door de moeder, het kind en door de vorige echtge(18) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 45.
(19) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 49.

1061

noot. Wordt het krachtens artikel 317, eerste lid, vastgesteld vaderschap betwist, dan wordt de vorige echtgenoot geacht de vader te
zijn, behalve wanneer ook zijn vaderschap wordt betwist of wanneer
het vaderschap van een derde komt vast te staan (art. 317, tweede
lid).
De wetgever heeft ingeval van betwisting van het vaderschap van de
nieuwe echtgenoot, uitdrukkelijk voor de hoven vermelde sluitende
oplossing gekozen om te vermijden dat het kind uiteindelijk vaderloos zou dreigen te worden, een gevaar dat in elk geval moet worden
vermeden; deze oplossing pleit bovendien voor de rechtszekerheid.
9. Ook op het principe van artikel315 voorziet de wet in uitzonderingen. Het vaderschap van de echtgenoot geldt niet ingeval van afwezigheidsverklaring en wanneer de echtgenoot aantoont dat hij de
vader niet kan zijn en eveneens in bepaalde omstandigheden die tot
gevolg hebben dat de vordering tot betwisting gegrond wordt verklaard. Elk van deze drie soorten uitzonderingen zijn uiteraard aan
strikte toepassingsvoorwaarden onderworpen.
De regel van artikel 315 geldt niet wanneer uit een vonnis van
afwezigheidsverklaring blijkt dat het kind geboren is meer dan 300
dagen na de verdwijning van de echtgenoot, onverminderd de
rechten van de te goeder trouw handelende derden (art. 316).
Essentieel in deze bepaling is de vereiste dat de verdwijning moet
blijken uit een vonnis van afwezigheidsverklaring; een eenvoudige
verdwijning volstaat niet om het vermoeden van vaderschap teniet
te doen, ook al beantwoordt de verdwijning die tot het vonnis van
afwezigheidsverklaring zalleiden, aan de voorwaarden vermeld in
artikel115 B.W. nl. dat ,de persoon opgehouden heeft te verschijnen daar waar hij zijn woonplaats of zijn verblijfplaats had, en men
sinds vier jaar van hem geen tijding heeft ontvangen".
Ingeval van eenvoudige verdwijning, zonder vonnis van afwezigheidsverklaring, kan het vaderschap van de echtgenoot enkel worden
betwist krachtens artikel 318, par. 1, nl. , ,indien wordt aangetoond
dat hij de vader niet kan zijn van het kind".
Deze bepaling is in algemene bewoordingen gesteld, zodat eveneens
de materiele verwijdering geldig kan worden ingeroepen. Het bewijs
daarvan kan trouwens door alle wettelijke middelen worden geleverd
(art. 318, par. 2).
Hoewel de afwezigheidsverklaring principieel geen terugwerkende
kracht heeft(20), wordt het vermoeden van vaderschap teniet gedaan
(20) Hand. Senaat, 3 juli 1985, p. 3250.
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indien het kind is geboren meer dan driehonderd dagen te rekenen
vanaf de verdwijning, waarvan het tijdstip in het vonnis is vermeld.
Wat de gevolgen van de verdwijning betreft, moet worden verwezen
naar de gemeenrechtelijke bepalingen van de artikelen 120, 123 en
129 B.W.(21).
Wat evenwel de gevolgen van het teniet doen van het vermoeden
betreft, heeft de wetgever rekening gehouden met de te goeder trouw
handelende derden. Daarom wordt uitdrukkelijk bepaald dat de
regel van artikel 315 in dat geval niet geldt , , onverminderd de rechten
van de te goeder trouw handelende derden''.
Er kan immers een ruime tijdspanne verlopen tussen de verdwijning
en het vonnis van afwezigheidsverklaring en in die periode blijft het
vermoeden van vaderschap onveranderd gehandhaafd.
Het kan immers gebeuren dat een kind, geboren v66r het vonnis van
afwezigheidsverklaring als afstammeling van de vermoedelijke vader
bepaalde handelingen heeft gesteld die principieel zouden kunnen
worden teniet gedaan, wanneer ook het vermoeden van vaderschap
ingevolge het vonnis van afwezigheidsverklaring komt te vervallen.
De hoger vermelde toevoeging aan de tekst beschermt de derden die
te goeder trouw hebben gehandeld(22), hoewel deze beveiliging als
overbodig kan worden beschouwd vermits tijdens de periode van
vermoedelijke afwezigheid aileen bewarende rechtshandelingen kunnen worden verricht. Deze toevoeging wijst er in elk geval op dat het
vonnis van afwezigheidsverklaring het vermoeden van vaderschap
met terugwerkende kracht teniet doet(23).
10. Artikel 318 handelt over de betwisting van het vaderschap van
de echtgenoot en somt de omstandigheden op die van aard zijn het
vermoeden van artikel 315 langs gerechtelijke weg ongedaan te
maken.
Vooreerst wordt een zeer algemeen principe vastgelegd waarvan
reeds eerder sprake is geweest en dat moet worden beschouwd als de
nieuwe vorm van ontkenning; het vaderschap van de echtgenoot kan
worden betwist wanneer wordt aangetoond dat hij de vader niet kan

(21) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 47.
(22) Kamer 1985-1986, nr. 378-16, p. 33.
(23) GERLO, J., o.c., nr. 82.
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ZIJn van het kind. Het bewijs daarvan kan door aile wettelijke
middelen worden geleverd (artikel 318, par. 1 en 2)(24).
Dit principe is opvailend nieuw vermits het niet beperkt is tot wei
omschreven gevailen, zoals eerder in artikel 312, tweede lid, was
bepaald; voortaan kunnen aile welkdanige omstandigheden, door
wettelijke middelen bewezen en die aantonen dat de echtgenoot de
vader van het kind niet kan zijn, het vermoeden van artikel 315
ongedaan maken.
Vermits aile omstandigheden daarvoor in aanmerking kunnen komen, geldt zulks eveneens ingeval van impotentie van de man(25),
in tegenstelling met het vroegere artikel 313, eerste lid, dat bepaalde
dat de man niet kon ontkennen door zich te beroepen op zijn
natuurlijke onmacht.
Omtrent de betekenis van de bewijslevering is trouwens evenmin
enige precisering gegeven. Aile wettelijke bewijsmiddelen kunnen
daarvoor worden aangewend en de rechter kan bovendien steeds een
bloedonderzoek bevelen(26).
Het nieuwe artikel 331 octies bepaalt trouwens uitdrukkelijk dat de
rechtbank, zelfs ambtshalve, een bloedonderzoek of enig ander
(24) Kracbtens de overgangsbepaling van art. 113 wordt bet bepaalde in art. 318 van toepassing
verklaard op de recbtsvorderingen tot ontkenning van vaderscbap die werden ingesteld v66r
de inwerkingtreding van de wet, op voorwaarde evenwel dat deze recbtsvorderingen nog niet
zijn afgedaan door een beslissing die in kracbt van gewijsde is gegaan. Art. 318 is van
toepassing zelfs wanneer de feiten waarop de vordering volgens dat art. gegrond kan worden
in de dagvaarding niet voorkornen.
Deze overgangsbepaling werd noodzakelijk geoordeeld orndat diende te worden voorkornen
dat degene die v66r de inwerkingstreding van de wet een recbtsvordering tot ontkenning van
vaderscbap beeft ingesteld en die nog niet is afgedaan, een nieuwe vordering zou rnoeten
instellen.
Het vroegere art. 313 sornde beperkende voorwaarden op waaronder de ontkenning kon
plaatsbebben en de dagvaarding werd uiteraard daartoe beperkt. Art. 318 biedt tbans de
rnogelijkbeid door aile recbtsrniddelen te bewijzen dat bij niet de vader kan zijn (Kamer,
1985-1986, nr. 378-16, p. 83).
Meteen kan de aandacbt worden gevestigd op bet bepaalde in art. Ill waarin twee belangrijke
overgangsregels worden verrneld.
Vooreerst wordt bepaald dat vonnissen die gewezen werden kracbtens bet vroegere recbt niet
rneer in bet geding kunnen worden gebracbt door de toepassing van de nieuwe wet.
Art. Ill, tweede lid, verrneldt evenwel een tweede regel die een belangrijke afwijking betekent
van de eerste.
Een in kracbt van gewijsde gegane beslissing vorrnt geen beletsel voor bet instellen van een
vordering tot vaststelling van de afstarnrning onder de voorwaarden bepaald in de nieuwe wet
,indien de vordering tot inroeping van staat, bet onderzoek naar het rnoederschap of tot
onderzoek naar bet vaderscbap kracbtens opgebeven of gewijzigde regels is afgewezen.
In bet Karnerverslag (Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 82) wordt als voorbeeld gegeven een
recbtsvordering tot onderzoek naar bet vaderscbap, die werd afgewezen orndat de voorwaarden van bet vroegere art. 340-a, niet waren vervuld. Deze vordering kan opnieuw worden
ingesteld voor zover die voorwaarden door de nieuwe wet zijn afgescbaft.
(25) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 51.
(26) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 51.
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onderzoek volgens beproefde wetenschappelijke methodes kan gelasten. Nochtans kan de betrokkene, zo een dergelijk onderzoek wordt
bevolen, steeds weigeren daarop in te gaan(27).
11. Artikel318, par. 3, somt vijf omstandigheden op die tot gevolg
hebben dat de vordering tot betwisting van het vaderschap gegrond
wordt verklaard, tenzij het kind bezit van staat heeft t.a.v. beide
echtgenoten of de echtgenoten feitelijk herenigd waren ten tijde van
de verwekking.
Deze bepaling neemt in principe de inhoud over van bet vroegere
artikel313, tweede lid, nl. de ontkenning bij eenvoudige verklaring,
doch breidt de gevallen verder uit. De bedoeling van de uitbreiding
bestaat er in het vermoeden van vaderschap tot zijn ware proporties
te herleiden. Het is evident dat in al de opgesomde gevallen bet
vermoeden van artikel 315 zeer twijfelachtig wordt, in die mate dat
de eiser dan ook, altbans principieel, vrijgesteld wordt van de bewijslevering dat de echtgenoot niet de vader van het kind is.
De uitbreiding van de mogelijkheid om te ontkennen bij eenvoudige
verklaring, heeft meteen het voordeel dat bet kind dat in bedoelde
omstandigheden is geboren, nadien door de ware vader kan worden
erkend(28).
De ontkenning door eenvoudige verklaring betekent eveneens dat elk
van deze omstandigheden kan worden tegengesproken; in al deze
gevallen kan het bewijs van bet vaderschap door alle wettelijke
middelen worden geleverd (artikel 318, par. 3, laatste lid).
Uit de wens om bet vermoeden van vaderschap tot zijn ware properties te herleiden die tot uitbreiding van de gevallen heeft aanleiding
gegeven, vloeit meteen voort dat de toepassing van de vijf omstandigheden onderworpen wordt aan gemeenschappelijke beperkingen; de
vordering wordt niet gegrond verklaard wanneer het kind bezit van
staat heeft t.a.v. beide ouders of wanneer de echtgenoten herenigd
waren ten tijde van de verwekking.
Het bezit van staat wijst er op dat de wetgever meer belang hecht aan
bet socio-affectieve ouderschap dan aan de biologische waarheid,
waaraan door bet ontwerp Van Elslande prioriteit werd verleend.
Het bezit van staat vormt een absoluut uitsluitsel d.w.z. dat de
opgesomde omstandigheden ook niet kunnen worden ingeroepen
wanneer bet virtueel vaststaat dat de echtgenoot niet de werkelijke
vader is.
(27) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 51.
(28) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 52-53.
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De tweede beperking houdt uiteraard rechtstreeks verband met het
bepaalde in artikel 326: , ,het kind wordt, behoudens tegenbewijs,
vermoed te zijn verwekt in het tijdvak van de 300° tot en met de 180°
dag voor de geboortedag en op het tijdstip dat voor hem het gunstigst
is, gelet op het onderwerp van de vordering dat het heeft ingesteld
of van het verweermiddel dat het heeft voorgedragen". Ook deze
beperking aan de toepassing van artikel318, par. 3, geldt als algemene regel(29).
12. Een eerste omstandigheid die tot de gegrondheid van de verdering aanleiding geeft, betreft het kind dat geboren is meer dan 300
dagen na het proces-verbaal bedoeld in artikel 1258 Ger. W. of na
de verklaring bedoeld in artikel 1289 van hetzelfde wetboek en
minder dan 180 dagen na de definitieve afwijzing van de vordering
of na de verzoening van de echtgenoten.
Bedoeld worden respectievelijk het proces-verbaal van niet-verzoening bij echtscheiding op grond van bepaalde feiten en de verschijning van de echtgenoten voor de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg bij een procedure van echtscheiding door onderlinge
toestemming.
Par. 3,2°, handelt over de omstandigheid dat het kind geboren is
meer dan 300 dagen na de datum van de feitelijke scheiding ingeval
van echtscheiding toegestaan krachtens artikel 232 B.W. Op te
merken valt dat de aanvangsdatum van de feitelijke scheiding in dit
geval vaststaat vermits het beschikkend gedeelte van het vonnis of
arrest dat de echtscheiding op die grond uitspreekt, krachtens artikel
1269 Ger.W., melding maakt van het tijdstip waarop de feitelijke
scheiding een aanvang heeft genomen.
Par. 3,3°, bepaalt dat de vordering gegrond wordt verklaard ,wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen na een beschikking van
de vrederechter gegeven krachtens artikel 223 B.W. waarbij de
echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te
betrekken en minder dan 180 dagen na de datum waarop aan deze
maatregel een einde is gekomen of nadat de echtgenoten feitelijk
herenigd zijn geweest.
Voor de toepassing van deze bepaling is het absoluut vereist dat de
scheiding wordt toegestaan door de rechter en dat de aldus toegestane
scheiding zich uitstrekt gedurende geheel het wettelijk tijdperk van

(29) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 35.
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de verwekking(30). Een eenvoudige adresverandering is geen onomstootbaar bevyijs vermits de vermeldingen in het bevolkingsregister
voor de rechter niet bindend zijn(31).
De verwijzing naar artikel 223 B.W. heeft aanleiding gegeven tot
ernstige aarzeling. Deze bepaling wordt immers op zeer uiteenlopende wijzen door de rechtspraak toegepast. In sommige gevallen wordt
de toegestane periode niet verlengd, in andere gevallen wordt de
scheiding uitgesproken voor de duur van een maand die kan worden
verlengd.
Met het oog op een zo groot mogelijke zekerheid, preciseert de tekst
dat het kind bovendien moet zijn geboren minder dan 180 dagen na
de datum waarop aan deze maatregelen een einde is gekomen of
nadat de echtgenoten feitelijk herenigd zijn geweest.
De vraag of er al dan niet hereniging is geweest, is een loutere
feitenkwestie die door aile wettelijke middelen steeds kan worden
bewezen door degene die de hereniging inroept(32).
Vervolgens wordt de vordering gegrond verklaard wanneer de afstamming van moederszijde door erkenning ofbij rechterlijke beslissing is vastgesteld. Deze omstandigheid veronderstelt dat de afstamming van moederszijde niet uit de geboorteakte blijkt o.m. wanneer
het kind geboren is in een land dat de anonieme bevalling toestaat.
Wanneer een gehuwde vrouw zulks doet, wijst dit er op dat de
geboorte in verdachte omstandigheden heeft plaatsgehad en dat de
echtgenoot niet als de vader kan worden beschouwd. Een betwisting
door eenvoudige verklaring zal om dezelfde redenen mogelijk zijn,
wanneer de afstamming van moederszijde, krachtens artikel314, bij
gerechtelijke beslissing wordt vastgesteld(33).
Tenslotte wordt de vordering gegrond verklaard, wanneer de echtgenoot de vordering instelt vooraleer de afstamming van moederszijde
vaststaat.
Deze omstandigheid heeft betrekking op de preventieve vordering tot
ontkenning van vaderschap. Bedoeld wordt het geval waarbij de
echtgenoot op officieuze wijze verneemt dat zijn vrouw anoniem
bevallen is en hij bet vaderschap betwist voordat de afstamming van
moederszijde vaststaat. De verklaring van de echtgenoot wordt aanvaard wanneer hij bevestigt het vaderschap preventief te betwisten
(30)
(31)
(32)
(33)

Senaat,
Kamer,
Senaat,
Senaat,

1984-1985,
1985-1986,
1984-1985,
1984-1985,

nr.
nr.
nr.
nr.

904-2, p. 53.
378-12, p. 35.
904-2, p. 53.
904-2, p. 57; Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 35.
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doch zulks veronderstelt meteen dat hij door alle wettelijke middelen
het bewijs moet leveren dat zijn vrouw de moeder van het kind is(34).
Deze laatste omstandigheid is in de loop van de besprekingen op
ernstig verzet gestuit omdat het als onredelijk werd beschouwd een
vermoeden van vaderschap te betwisten dat nog niet kan bestaan
zolang de afstamming van moederszijde niet is vastgesteld. Bovendien werd ingeroepen dat het bepaalde in strijd is met artikel 18
Ger.W. dat een reeds verkregen en dadelijk belang vereist. Hierop
werd evenwel geantwoord dat dit belang zal worden vastgesteld door
het leveren van het bewijs dat de echtgenote de moeder is. Wel zal
de vordering tot betwisting slechts mogelijk zijn wanneer het kind
levensvatbaar is(35).
13. Artikel 318, par. 4, betekent een belangrijke innovatie in onze
wetgeving; de vordering tot betwisting van het vaderschap is niet
ontvankelijk wanneer de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot
kunstmatige inseminatie of tot een andere daad die de voortplanting
tot doel had, tenzij de verwekking van het kind niet het gevolg kan
zijn van die handeling.
Qpdat het bepaalcie in par. 4 niet van toepassing zou zijn .en de
vordering dus wel ontvankelijk wordt verklaard, moet de verwekking
het resultaat zijn van een daad die de echtgenoot niet heeft gewild
m. a. w. een kunstmatige inseminatie of geslachtsbetrekkingen met
het oog op een zwangerschap waarvoor hij zijn toestemming niet
heeft gegeven. Zulks betekent dat de vordering wel ontvankelijk is
wanneer enkel de vrouw toestemming heeft gegeven tot bedoelde
daad(36) of wanneer de man er mee heeft ingestemd dat zijn vrouw
met een derde geslachtsbetrekkingen heeft, zonder dat hij evenwel
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tot de zwangerschap die
daar het gevolg zou van zijn(37).
Opdat de vordering niet ontvankelijk zou zijn moet het onbetwistbaar vaststaan dat het gaat om het kind dat geboren is ingevolge die
daad die is geschied met de toestemming van de man. Het is immers
mogelijk dat het kind wordt verwekt ingevolge betrekkingen met een
man waarvoor geen toestemming door de echtgenoot werd gegeven.
Zelfs wanneer de voorwaarden terzake zijn nageleefd, zal het de
echtgenoot toch mogelijk zijn het vaderschap te betwisten wanneer
(34) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 35; Hand. Kamer, 19 juli 1986, p. 1457.
(35) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 35.
(36) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 40 en 56.
(37) GERLO, J., o.c., nr. 134.
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,de verwekking van het kind niet het gevolg kan zijn van die daad".
Deze toevoeging aan de tekst is inderdaad belangrijk omdat elke
twijfel over de toestemming van de echtgenoot moet worden uitgesloten; de niet-ontvankelijkheid van de vordering is immers gegrond op
het feit dat de echtgenoot heeft toegestemd tot bedoelde daad die tot
de geboorte van dit kind heeft geleid(38).
Als de voorwaarden van par. 4 zijn nageleefd, is geen enkele vordering ontvankelijk, niet de vordering van de echtgenoot, van de
moeder noch die van het kind(39).
AFDELING

2

DE ERKENNING

14. Wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens het vermoeden
bepaald in artikel 315 en de bijzondere regeling van artikel 317, kan
de vader het kind erkennen.
De uiteindelijk door de wetgever aangenomen tekst, wijkt in belangrijke mate af van de absolute vrijheid van erkenning die door het
oorspronkelijk ontwerp van wet werd gehuldigd.
Deze absolute vrijheid van erkenning stuitte immers op een krachtdadig verzet. Daarom wordt een dubbele voorafgaande toestemming
vereist, nl. die van de moeder en van het kind, met een onderscheid
tussen het meerderjarig kind en de ontvoogde minderjarige enerzijds
en de minderjarige van vijftien jaar anderzijds.
Voor het goede begrip van de artikelen betreffende de erkenning
moet wei de aandacht worden gevestigd op twee aspecten.
De bepalingen die de erkenning regelen, worden opgesplitst in twee
onderdelen, vooreerst de erkenning van een kind dat geboren is uit
een relatie van ongehuwde ouders (art. 318), vervolgens de erkenning
van een kind dat verwekt is ingevolge een overspelige relatie (artikel
319bis en 320). Het is belangrijk daarbij een onderscheid te maken
omdat de toepassingsvoorwaarden een fundamenteel verschil vertonen.
Op deze plaats zal uitsluitend worden gehandeld over de erkenning
van een kind dat is verwekt ingevolge een relatie van een ongehuwde
vrouw en een ongehuwde man.
Bovendien moet de aandacht worden gevestigd op een bepaling die
(38) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 56.
(39) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 56.

1069

----

------

betrekking heeft op beide soorten van erkenning, nl. artikel 321,
waarvan hoven reeds sprake is geweest: de vader kan, onder geen
enkele omstandigheid het kind erkennen, wanneer uit die erkenning
een huwelijksbeletsel zou blijken tussen hem en de moeder, waarvoor
de koning geen ontheffing kan verlenen.
Er werd reeds herinnerd aan de bedoeling die door de wetgever met
deze verbodsbepaling werd nagestreefd(40) nl. de bescherming van
de belangen van het kind door het zijn bloedschennige oorsprong te
verbergen.
15. Een eerste belangrijk principe heeft betrekking op de erkenning
van het meerderjarige kind en de ontvoogde minderjarige; de erkenning van dit soort kinderen is enkel ontvankelijk mits zij met deze
erkenning vooraf instemmen. De voorwaarde van ontvankelijkheid
van de erkenning betekent dat de weigering moet worden beschouwd
als een vetorecht. Zulks wil zeggen dat tegen deze weigering om
toestemming te geven geen verzet mogelijk is m.a.w. dat er door
niemand kan worden tegen opgekomen(41). Bij gebrek aan een
andere precisering in de tekst wil zulks eveneens zeggen dat deze
meerderjarige of de ontvoogde minderjarige geen enkele reden voor
de weigering dient kenbaar te maken of te Iaten gelden.
Een bijzondere voorwaarde wordt gesteld voor de minderjarige die
de volle leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt. Dit kind dient eveneens zijn voorafgaande toestemming te geven doch de weigering kan
worden ongedaan gemaakt door een procedure voor de rechtbank
van eerste aanleg.
Het inspraakrecht dat aan dit kind wordt toegekend, loopt parallel
met de leeftijd waarop traditioneel aan dergelijke minderjarige een
natuurlijke bekwaamheid wordt toegekend.
Hoe de toestemming van de minderjarige van vijftien jaar moet
worden gegeven, is in de tekst niet nader gespecificeerd. Zulks
betekent dat zij op welkdanige wijze kan geschieden, op een marrier
nochtans waarover later geen betwisting meer kan ontstaan, hetgeen
logischerwijze wei degelijk uit de tekst voortvloeit.
Een andere ingrijpende afwijking van de absolute erkenningsvrijheid
heeft betrekking op de vereiste van de voorafgaande toestemming
van de moeder. De wei gering kan eveneens worden ongedaan gemaakt door een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg.
(40) Zie hoofdstuk V.
(41) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 66.
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Reeds in het oorspronkelijk ontwerp van wet kwam deze problematiek aan de orde nl. de vraag of er aan de moeder een toestemmingsof vetorecht diende te worden toegekend. Deze idee werd toentertijd
afgewezen omdat ze ,de juridische bekrachtiging van de waarheid
eerder in de weg zou staan dan dienen en de moeder, die in sommige
gevallen tegenover de vader negatieve gevoelens koestert, wapens in
de hand zouden worden gegeven om haar belangen eerder dan die
van het kind te dienen(42). Dit standpunt kon door de wetgever
evenwel niet worden aanvaard, in overwegende mate op grond van
morele overwegingen. Een inspraak werd noodzakelijk geacht om te
vermijden dat ongehuwde moeders die geruime tijd aileen de verantwoordelijkheid en de lasten t.a.v. hun kind op zich hebben genomen,
plots en zonder enig verweermiddel, zouden worden geconfronteerd
met een erkenning door een man die beweert de vader te zijn; de
gevolgen die hieruit zouden voortvloeien, kunnen immers zowel voor
de moeder als voor het kind zeer nadelig zijn(43).
Er werd weliswaar ingeroepen dat een dergelijke regeling een discriminatie invoert, die in strijd is met het E.V.R.M. doch dit argument
werd verworpen omdat het tenslotte gaat om een betwisting tussen
de erkenner en de moeder die de erkenning niet weigert in naam van
haar kind, doch waarvan het optreden enkel wordt gerechtvaardigd
ten einde het belang van haar kind te vrijwaren(44).
16. De vereiste van de voorafgaande toestemming alsmede de procedure die kan worden aangewend wanneer de toestemming wordt
geweigerd, worden geregeld in artikel 319, par. 3.
Deze tekst bepaalt in de eerste plaats dat, indien het kind minderjarig
en niet ontvoogd is, de erkenning aileen ontvankelijk is mits de
moeder vooraf toestemt. Dit principe geldt t.a.v. de erkenning van
elk minderjarig en niet-ontvoogd kind, afgezien van de leeftijd(45).
Deze conclusie blijkt bovendien duidelijk uit de verwerping van een
amendement dat terzake een onderscheid wenste te maken; de voorafgaande toestemming van de moeder zou slechts worden vereist
vanaf het ogenblik dat het kind de voile leeftijd van drie jaar zou

(42) Senaat, 1984-1985, nr. 904-1, p. 13.
(43) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 59; Hand. Senaat, 3 juli 1985, p. 3250; Kamer,
1985-1986, nr. 378-16, p. 39.
(44) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 59; Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 38.
(45) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 67.
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hebben bereikt terwijl de toestemming niet vereist zou zijn zolang het
kind die leeftijd nog niet heeft bereikt(46).
Artikel319, par. 3, tweede lid, bepaalt vervolgens dat devoorafgaande toestemming van het kind is vereist indien het de volle leeftijd van
vijftien jaar heeft bereikt. Zulks betekent dat in deze laatste hypothese, de erkenning slechts kan plaatshebben wanneer zowel de moeder
als het kind de toestemming hebben gegeven; zodra een van deze
toestemmingen ontbreekt, is degene die wenst te erkennen gehouden
de terzake voorziene procedure te voeren.
Deze procedure bestaat uit twee fazen; een voorafgaande verzoeningspoging voor de vrederechter en, zo deze mislukt, een geding
voor de rechtbank van eerste aanleg.
Deze verzoeningsprocedure voor de vrederechter is een bewuste
keuze van de wetgever. Deze rechtsinstantie die dichter bij de burger
staat, laat een vluggere en goedkope behandeling toe. Bovendien
wordt hierdoor een betere kans geboden tot discussie tussen de
partijen, nl. tussen degene die tot de erkenning wenst over te gaan
en degenen wiens toestemming is vereist(47).
Het is in elk geval de bedoeling van de wetgever geweest de verzoeningsprocedure voor de vrederechter verplichtend te maken; zulks
betekent dat een vordering die onmiddellijk bij de rechtbank van
eerste aanleg zou worden ingeleid, als niet-ontvankelijk moet worden
verworpen.
17. De procedure voor de vrederechter wordt door de man die het
kind wil erkennen, bij gewoon verzoekschrift aanhangig gemaakt; de
bevoegde vrederechter is deze van de woonplaats van het kind. Deze
bevoegdheidsregeling ligt trouwens in de lijn van het algemeen principe van artikel331, waarin wordt bepaald dat alleen de rechtbank van
eerste aanleg van de woonplaats van het kind bevoegd is om kennis
te nemen van de vorderingen betreffende de afstamming.
De verzoeker en de personen wier toestemming vereist is, worden in
raadkamer opgeroepen.
De bedoeling van een voorafgaande verschijning voor de vrederechter bestaat erin een verzoening tussen partijen tot stand te brengen.
Zo deze poging slaagt, ontvangt de vrederechter de nodige toestemmingen.
De tekst specificeert niet hoe de vrederechter nadien moet optreden.
(46) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 65 en 67.
(47) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 42; Hand. Kamer, 10 juli 1986, p. 1459.
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Vermits er enkel melding van wordt gemaakt dat hij de toestemmingen ontvangt, vloeit daaruit logischerwijze voort dat hij bij het
opstellen van de eigenlijke akte van erkenning niet kan optreden.
Krachtens artikel 733 Ger. W. maakt de vrederechter proces-verbaal
op waarin de toestemmingen worden opgetekend; de uitgifte van dit
proces-verbaal wordt voorzien van de formule van ten,uitvoerlegging.
Het zal dan aan de verzoeker toekomen om dat proces-verbaal ter
kennis te brengen van de gene die de akte van erkenning zal opmaken,
d.w.z. de ambtenaar van de burgerlijke stand of de notaris.
Zo er even wei geen verzoening tot stand komt, m.a. w. zodra een van
de partijen weigert toestemming te geven, verwijst de vrederechter
de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van
het kind, zoals bepaald in artikel 331.
Wanneer slechts een enkele, hetzij de moeder, hetzij het kind dat de
leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt, toestemming geeft, terwijl de
andere weigert, ontvangt de vrederechter deze ene toestemming met
het gevolg dat de betwisting t.a.v. van deze definitief een einde
neemt. Alleen de zaak van degene die in de weigering volhardt, zal
naar de rechtbank van eerste aanleg worden verwezen.
Daar de verzoeningsprocedure voor de vrederechter bij verzoekschrift aanhangig wordt gemaakt, zallogischerwijze zowel het ontvangen van de toestemmingen als de verwijzing naar de rechtbank
bij vonnis geschieden.
Daar de tekst geen nadere precisering geeft, zal hierbij toepassing
worden gemaakt van de gemeenrechtelijkeregels van de artikelen 661
en 662 Ger.W.
18. De rol van de rechtbank van eerste aanleg wordt omschreven in
par. 3, derde lid.
De rechtbank hoort de partijen en het openbaar ministerie. Zij wijst
het verzoek af indien het bewijs wordt geleverd dat de verzoeker niet
de vader is. Ontbreekt dat bewijs, dan beslist de rechtbank, met
inachtneming van het belang van het kind, of de erkenning kan
plaatshebben.
Bij deze gelegenheid moet de algemeen geldende regel van artikel
331 sexies in herinnering worden gebracht. Het is immers niet ondenkbaar dat in dit geding tegenstrijdigheid van belangen aanwezig
is met de moeder. In deze hypothese zal voor de niet-onvoogde
minderjarige een voogd ad hoc door de voorzitter van de rechtbank
worden aangewezen op verzoek van elke belanghebbende of van de
procureur des Konings.
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In tegenstelling tot de procedure voor de vrederechter, die de zaak
in raadkamer behandelt, wordt de procedure voor de rechtbank van
eerste aanleg in openbare zitting gevoerd. De wetgever beschouwde
deze handelwijze als een belangrijke waarborg. Bovendien is er geen
voldoende gegronde reden om van de algemene regel af te wijken.
Een afwijking werd enkel verantwoord geacht, indien als principe
zou gelden dat alle betwistingen in familieaangelegenheden in raadkamer zouden worden behandeld(48).
19. Bij deze gelegenheid moet evenwel de aandacht worden gevestigd
op artikel330, par. 1, waarin is bepaald dat de erkenning door iedere
belanghebbende kan worden betwist met dien verstande evenwel dat
het recht tot betwisting wordt ontzegd aan degenen die partij zijn
geweest bij de beslissing waarbij de erkenning is toegestaan krachtens
artikel319, par. 3, vierde lid, of de erkenning waarbij devernietiging,
gevorderd krachtens par. 4 van dat artikel, is toegestaan.
De wetgever heeft immers uitdrukkelijk gewild dat er een verband
zou worden gelegd tussen de artikelen 319 en 330. Als principe werd
vooropgesteld dat de vermenigvuldiging van procedures in deze
materie zoveel mogelijk moet worden vermeden. Daarom moet de
betwisting van de erkenning waarvan sprake is in artikel330, zoveel
mogelijk geschieden naar aanleiding van en tegelijkertijd met de
procedure van artikel 319.
Hieruit vloeien uiteraard zeer belangrijke gevolgen voort. Vooreerst
kan de moeder die van meetaf aan in de erkenning heeft toegestemd,
achteraf geen beroep meer doen op het recht om de erkenning te
betwisten krachtens artikel 330. Vervolgens kan geen enkele andere
partij die betrokken was bij de procedure van artikel 319later nog
de erkenning betwisten op grand van hetzelfde artikel 330. Deze
partijen hebben de verplichting de bezwaren die zij tegen de erkenning wensen in te roepen, bij de behandeling van de zaak krachtens
artikel 319, voorafgaandelijk te laten gelden, m.a.w. alvorens over
de erkenning uitspraak wordt gedaan. Enkel degenen die bij die
procedure niet werden betrokken, zullen nog kunnen gebruik maken
van artikel 330(49).
De band die wordt gelegd tussen beide bepalingen, betekent in
werkelijkheid dat artikel 319 uiteindelijk een dubbele procedure
bevat; in de eerste plaats een soort prejudicieel debat over het
(48) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 72-73.
(49) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 69.
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werkelijk vaderschap, vervolgens, wanneer de ingeroepen bezwaren
daaromtrent ongegrond zijn verklaard, de procedure die aanleiding
moet geven tot een uitspraak over de weigering om toestemming te
geven tot de erkenning, en waarbij rekening wordt gehouden met het
belang van het kind(50).
Het argument dat degene die wil erkennen, niet de vader is, moet in
limine litis worden ingeroepen(51). Het feit dat zulks neerkomt op
het leveren van een negatief bewijs, werd niet als een bezwaar
aangezien vermits de rechter steeds een bloedonderzoek of enig ander
onderzoek volgens beproefde wetenschappelijke methodes kan gelasten (art. 331 octies).
20. Het parallelisme tussen de artikelen 319 en 330 werd evenwel niet
volledig doorgetrokken.
Artikel 330, par. 2, bepaalt weliswaar dat ,de erkenning wordt
tenietgedaan indien door aile wettelijke middelen wordt bewezen dat
de erkenner niet de vader of de moeder is". Nochtans wordt een
belangrijke beperking toegevoegd: ,het verzoek moet evenwel worden afgewezen, indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van
de erkenner".
Artikel 319, par. 3, vierde lid, wendt een ander criterium aan; de
rechtbank , ,wijst het verzoek af indien het bewijs wordt geleverd dat
de verzoeker niet de vader is. Ontbreekt dat bewijs, dan beslist de
rechtbank, met inachtneming van de belangen van het kind, of de
erkenning kan plaatshebben''.
Aan de betekenis van deze twee zinsdelen werd nogal wat aandacht
besteed.
Een eerste richtlijn blijkt vast te staan; de rechter moet het verzoek
tot erkenning verwerpen wanneer bewezen is dat degene die wil
erkennen niet de vader is van het kind, d.w.z. wanneer bewezen is
dat die per soon niet de biologische vader is.
Wanneer dit element niet bewezen is, kan enkel rekening worden
gehouden met het belang van het kind. Zulks betekent dat de
rechtbank dat criterium in voorkomend geval kan aanwenden om een
erkenning waarom de biologische vader verzoekt, te verwerpen,
m.a.w., hoewel het biologisch vaderschap een belangrijke rol speelt,
volstaat dit gegeven op zich zelf niet en kan de rechtbank in het
belang van het kind deze erkenning weigeren, ook wanneer die man
geen enkel specifiek feit kan worden te laste gelegd.
(50) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 70 en 72.
(51) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 70.
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Het is duidelijk dat de rechtbank hierbij de nodige voorzichtigheid
aan de dag moet leggen wanneer zij een verzoek om erkenning
vanwege de werkelijke vader wenst af te wijzen.
In de meeste gevallen immers eist het belang van het kind dat het een
vader heeft die bereid is tegenover hem zijn volle verantwoordelijkheid op te nemen. Het zal dus eerder uitzonderlijk zijn wanneer op
een dergelijk verzoek niet wordt ingegaan. Zulks zou zich wel kunnen
voordoen wanneer het gedrag van de verzoeker of de toestand waarin
hij zich bevindt, van die aard is dat daardoor ernstige en blijvende
schade aan het kind zou worden berokkend. Aldus werd eveneens
gesteld dat de erkenning met succes kan worden betwist wanneer
degene die wil erkennen, geen vaderlijke relaties met het kind onderhoudt of wenst te onderhouden. Wanneer de moeder als argument
inroept dat degene die wil erkennen niet de werkelijke vader is, zal
de rechter hiermee rekening houden in de mate dat zulks een bron
kan zijn die storend is voor het kind.
Het criterium van het belang van het kind sluit in elk geval uit dat
uiteindelijk aan de moeder de keuze zou worden gelaten om aan te
duiden wie de vader zal zijn of wanneer zij zelf er voorkeur zou aan
geven alleen voor de opvoeding en het onderhoud in te staan(52).
21. Artikel319, par. 4, bevat een specifieke regeling voor het geval
de moeder van een minderjarig en niet-ontvoogd kind, onbekend of
overleden dan wel in de onmogelijkheid is haar wil te kennen te
geven.
De regeling onderscheidt zich van de vorige hierin dat er geen enkele
voorafgaande toestemming moet worden gevraagd, niet van de wettelijke vertegenwoordiger noch van het minderjarig kind dat de
leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt. De akte van erkenning kan dus
zonder meer worden opgemaakt.
Uiteraard geldt zulks slechts t.a.v. een minderjarig en niet-ontvoogd
kind, hetgeen betekent dat aan de meerderjarige steeds voorafgaandelijk moet worden gevraagd of hij met de erkenning kan instemmen.
De weigering van de meerderjarige of de ontvoogde, geldt eveneens
als een vetorecht.
In deze hypothese moet de ambtenaar van de burgerlijke stand
evenwel een letterlijk afschrift van de erkenning ter kennis brengen
van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en van het kind zelf
indien het de volle leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt, tenzij deze
(52) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 68; Hand. Senaat, 3 juli 1985, p. 3252.
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vooraf hebben toegestemd. Indien de erkenning niet ontvangen is
door een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand moet zij op
verzoek van de erkenner aan diezelfde personen worden betekend.
Ingevolge de eigenheid van dit specifiek geval, moet de aandacht
worden gevestigd op een belangrijk dubbel verschil met het vorige.
Terwijl de voorafgaande toestemming van de moeder en van de
niet-ontvoogde minderjarige die de voile leeftijd van vijftien jaar
heeft bereikt als een ontvankelijkheidsvoorwaarde geldt en degene
die wil erkennen moet optreden, heeft in deze hypothese de erkenning
plaats en behoort het aan de wettelijke vertegenwoordiger en aan het
vijftien jaar oude kind om het initiatief te nemen om tegen de
erkenning op te komen, wanneer zij niet vooraf in de erkenning
hebben toegestemd. De rechtbank zal bier niet als opdracht hebben
te beslissen of de erkenning aldan niet kan plaatshebben, doch wei
de erkenning al dan niet te vernietigen.
Een tweede afwijking bestaat hierin dat de procedure rechtstreeks
wordt aanhangig gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg en dat
bijgevolg hieraan geen verplichte verzoeningsprocedure voor de vrederechter voorafgaat.
Par. 4, derde lid, bepaalt immers dat binnen zes maanden te rekenen
van de kennisgeving of de betekening, de personen aan wie zij is
gedaan, bij gewoon verzoekschrift de vernietiging van de erkenning
kunnen vorderen van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van bet kind.
Steeds ingevolge bet principieel bestaan van de erkenning heeft de
griffier de verplichting de ambtenaar van de burgerlijke stand of de
ministeriele ambtenaar die de akte van erkenning heeft opgemaakt,
onmiddellijk in kennis te stellen van die vordering.
22. Voor het overige verloopt de behandeling van de zaak op dezelfde wijze: ,de partijen en het openbaar ministerie gehoord, doet de
rechtbank uitspraak op de vordering tot nietigverklaring. Zij vernietigt de erkenning, indien bet bewijs wordt geleverd dat de verweerder
niet de vader is. Ontbreekt dat bewijs, dan doet de rechtbank
uitspraak met inachtneming van de belangen van het kind." Zulks
betekent dat de erkenning, in het geval dat bewezen is dat de
verweerder niet de vader is, kan worden vernietigd indien zij in strijd
is met de belangen van bet kind.
Wat de gevolgen betreft van de procedure, moet de aandacht worden
gevestigd op het laatste lid. Hierin wordt bepaald dat, tot het
verstrijken van de termijn van zes maanden of totdat de afwijzende
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beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, de erkenning niet kan
worden tegengeworpen aan het kind en aan zijn wettelijke vertegenwoordiger, die er zich niettemin op kunnen beroepen. Eveneens ter
bescherming van het kind, bepaalt artikel 319 dat artikel 1029,
tweede lid, Ger. W. niet van toepassing is.
De tekst van artikel319, par. 4, bepaalt niets ingeval van overlijden
van de erkenner v66rdat de procedure definitief is beeindigd m.a. w.
tot op het ogenblik dat de termijn van zes maanden is verstreken of
dat de afwijzende beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
Uit gans de wijze waarop de procedure verloopt, vloeit voort dat een
vroegtijdig overlijden hierop geen invloed kan hebben, evenmin
trouwens als een weigering van de erkenner om te verschijnen.
Eenmaal immers dat de erkenning is geschied, hoort het recht om
op treden niet meer toe aan de erkenner, doch aan degenen die er
tegen kunnen opkomen. Zulks blijkt bovendien afdoende uit de
bepaling dat gedurende de periode binnen dewelke de zes maanden
nog niet verstreken zijn of dat de beslissing in kracht van gewijsde
is gegaan, de erkenning weliswaar niet kan worden tegengeworpen
aan het kind en aan zijn wettelijke vertegenwoordiger, doch dat het
kind er zich niettemin kan op beroepen.
De ingezette procedure blijkt dus te moeten worden voortgezet
omdat zeker in geval van overlijden van de erkenner, het kind er
belang kan bij hebben zich op de erkenning te beroepen met het oog
op de bescherming van zijn belangen o.m. in verband met de nalatenschap.
AFDELING

3

ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP

23. De artikelen 322 tot en met 325 regelen de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap; het vonnis of het arrest dat dientengevolge
het vaderschap vaststelt, geldt als titel. De vordering dient, volgens
de gemeenrechtelijke regelen, rechtstreeks te worden aanhangig gemaakt voor de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van
het kind (art. 331, eerste lid); een verzoeningsprocedure voor de
vrederechter wordt hier niet voorgeschreven.
Dit onderdeel van de wet vermeldt twee omstandigheden waarin de
gerechtelijke vaststelling kan plaatshebben, vooreerst de omstandigheid dat het vaderschap niet vaststaat krachtens de artikelen 315 en
317 noch op grond van een erkenning (art. 322), vervolgens dat het
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vaderschap van een andere man wei vaststaat op grond van voornoemde artikelen, doch niet wordt bevestigd door het bezit van staat
(art. 323).
Artikel 322 wordt bovendien opgesplitst in twee verschillende gevallen, enerzijds de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap betreffende een kind dat geboren is ingevolge een relatie tussen een ongehuwde moeder en een ongehuwde vader(53), vervolgens de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ,indien de verweerder gehuwd
is en het kind tijdens het huwelijk verwekt is bij een andere vrouw
dan zijn echtgenote"(54).
De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap geldt evenwel niet
in aile omstandigheden. Hieraan zijn beperkingen opgelegd die trouwens analoog zijn met deze bepaald in artikel 319.
Ben eerste beperking betreft het meerderjarig kind en de ontvoogde
minderjarige; de gerechtelijke vaststelling kan niet plaatshebben
indien dezen daartegen verzet doen. Ook hier moet het verzet als een
vetorecht worden beschouwd met het gevolg dat daartegen niet kan
worden opgekomen, m.a. w. aan dit verzet moet dezelfde betekenis
worden gegeven als deze die geldt inzake erkenning.
Verzet tegen de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kan
eveneens worden gedaan door de moeder indien het kind een nietontvoogde minderjarige is, of door het kind persoonlijk dat de voile
leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt, dan wei door zijn wettelijke
vertegenwoordiger zo het deze leeftijd nog niet heeft bereikt. In dit
laatste geval is het verzet geen veto doch het moet gegrond zijn op
het motief dat de vaststelling van het vaderschap strijdig is met de
belangen van het kind. Deze verzetsreden moet door de verzetdoenden worden bewezen en de rechtbank zal tenslotte daarover oordelen
en uitspraak doen.
Ook inzake onderzoek naar het vaderschap wordt in belangrijke
mate afgeweken van de filosofie die werd gehuldigd in het ontwerp
van wet waar werd uitgegaan van de opvatting dat elke beperking
onrechtvaardig zou zijn, niet aileen t.o.v. het kind maar ook van de
moeder ten aanzien van wie de afstamming van bij de geboorte
vaststaat(55).
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is de wetgever terzake eveneens
afgeweken van het door het ontwerp van wet verdedigde principe dat
prioriteit zou moeten worden gegeven aan de biologische waarheid.
(53) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 89.
(54) Zie hoofdstuk V.
(55) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 14.
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24. Artikel 324 bevestigt als eerste regel dat de afstamming wordt
bewezen door het bezit van staat t.a.v. de vermeende vader. De
afstamming van vaderszijde kan slechts door alle wettelijke middelen
worden bewezen wanneer er geen bezit van staat is.
Zulks betekent dat het bezit van staat niet zal kunnen worden
bestreden door welkdanige bewijsvoering, en evenmin wanneer zou
kunnen worden aangetoond dat het bezit van staat niet in overeenstemming is met de biologische oorsprong van het kind. Alleen zal
kunnen worden gedebatteerd over het feit of er al dan niet bezit van
staat is.
Vermits artikel 324 een algemene regel bevat die geldt voor elke
gerechtelijke vaststelling van vaderschap, zal het bezit van staat
eveneens een zeer belangrijke rol spelen wanneer de rechtbank te
oordelen heeft over het verzet van de moeder of van het kind dat de
volle leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt en waarbij de belangen
van het kind determinerend zijn. In tegenstelling met artikel319 waar
deze vereiste niet in de tekst is opgenomen, moet het bezit van staat
als een belangrijk beoordelingselement worden beschouwd, dat toegevoegd wordt aan de betekenis die aan de belangen van het kind
krachtens artikel 319 zal worden gegeven.
Het feit dat bij gebrek aan bezit van staat, de afstamming van
vaderszijde kan worden bewezen door alle wettelijke middelen, is
niettemin een belangrijke wijziging van de vroeger bestaande regeling
terzake.
Wat immers de bewijslevering betreft, wordt verwezen naar het
gemeenrecht(56), hetgeen betekent dat het tot op heden, krachtens
artikel 340 d bestaande exceptio plurium en het kennelijk wangedrag
in de tekst niet meer terug te vinden zijn. Deze beide argumenten
kunnen dus niet meer als gronden van niet-ontvankelijkheid van de
vordering worden ingeroepen(57).
Zulks betekent dat de tekst meteen het vermoeden iuris tantum
invoert, hetgeen betekent dat de bewijsmiddelen worden uitgebreid.
Uit deze belangrijke wijziging vloeit voort dat het tegenbewijs steeds
mogelijk is(58). De verweerder zal steeds door alle wettelijke middelen kunnen aantonen dat hij de vader niet kan zijn(59).

(56)
(57)
(58)
(59)

Senaat,
Senaat,
Senaat,
Senaat,
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1984-1985,
1984-1985,
1984-1985,
1984-1985,

nr.
nr.
nr.
nr.

904-2,
904-2,
904-2,
904-2,

p.
p.
p.
p.

92.
91 en 94.
93; Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 49.
92.
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Wanneer de wetgever geopteerd heeft voor een bewijsvoering door
alle wettelijke middelen, heeft hij meteen gewenst dat een beroep kan
worden gedaan op wetenschappelijke technieken hoewel de bewijsvoering daartoe niet beperkt blijft; ook andere bewijsmiddelen komen daarvoor in aanmerking. Deze ruime bewijsmogelijkheid is
ingevoerd omdat de wetgever heeft willen rekening houden met de
evolutie van de wetenschap(60).
25. Aan de regel dat bij gebrek aan bezit van staat de afstamming
van vaderszijde door alle wettelijke middelen kan worden bewezen,
wordt evenwel een bepaling toegevoegd die eerder als een beperking
daarop moet worden beschouwd. , ,Behalve wanneer er twijfel over
bestaat, wordt het vaderschap vermoed wanneer is komen vast te
staan dat de verweerder gedurende het wettelijk tijdperk van de
verwekking gemeenschap heeft gehad met de moeder''.
Vermits de exceptio plurium als peremptoire exceptie niet meer wordt
behouden, zal een eenmalige relatie die heeft plaatsgehad gedurende
het wettelijk tijdperk van de verwekking, volstaan(61).
Uitdrukkelijk wordt evenwel bepaald dat dit vermoeden ongedaan
wordt gemaakt ingeval er daaromtrent twijfel bestaat, hetgeen meteen betekent dat het tegenbewijs mogelijk is.
Over de juiste toedracht van de twijfel wordt niets gespecificeerd in
de tekst. Enerzijds blijkt het niet te gaan om een vermoeden iuris
tantum zodat het tegenbewijs niet noodzakelijk moet worden geleverd en verwezen wordt naar de innerlijke overtuiging van de rechter,
hetgeen meer ruimte laat aan de verweerder. Hoewel anderzijds de
exceptio plurium als peremptoire exceptie niet meer behouden is, kan
een twijfel als gegrond worden beschouwd wanneer de moeder met
meerderen gemeenschap heeft gehad of blijk heeft gegeven van
kennelijk wangedrag of nog wanneer de moeder weigert de bloedproef te ondergaan(62).
Het tegenbewijs beperkt zich evenwel niet tot het bloedonderzoek
doch strekt zich uit tot alle bewijsmiddelen door het gemeen recht
toegestaan(63), die aantonen dat gemeenschap met de vermeende

(60)
(61)
(62)
(63)

Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 92.
Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 92 en 94.
GERLO, J., o.c., nr. 93.
Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 93-94; Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 48.
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vader niet heeft geleid of niet heeft kunnen leiden tot de geboorte
van dat kind, waarvan de afstamming wordt gevorderd(64).

HOOFDSTUK

III

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN NOPENS DE WIJZE
WAAROP DE AFSTAMMING WORDT VASTGESTELD
AFDELING

1

TIJDSTIP VAN DE VERWEKKING

26. Behoudens tegenbewijs, wordt het kind vermoed te zijn verwekt
in het tijdvak van de 300ste tot en met de 180ste dag voor de
geboortedag en op het tijdstip dat voor hem het gunstigst is, gelet
op het onderwerp van de vordering die het heeft ingesteld of van de
verweermiddelen dat het heeft voorgedragen.
Dit artikel wijzigt in belangrijke mate het principe vermeld in het
vroegere artikel312 B.W. Hierin werd bepaald dat de man het kind
kon ontkennen enkel en alleen indien hij kon bewijzen dat hij
gedurende de tijd die verlopen was van de 300ste tot de 180ste dag
voor de geboorte van dat kind, hetzij uit oorzaak van verwijdering,
hetzij ten gevolge van enig ongeval, in de onmogelijkheid was om
met zijn vrouw gemeenschap te hebben.
M.a.w. tot op heden was bet niet mogelijk dat vermoeden zelf te
weerleggen, en kon a.m. niet worden bewezen dat de zwangerschap
korter of langer had geduurd. De man moest bewijzen dat hij
gedurende de hele duur van de wettelijke periode van verwekking
geen gemeenschap heeft kunnen hebben met zijn echtgenote.
Het bepaalde in het nieuwe artikel 326 bevestigt weliswaar het
algemeen vermoeden doch dit vermoeden is voortaan weerlegbaar en
het tegenbewijs is steeds mogelijk.
De verruiming van de tekst die thans toelaat te bewijzen dat de
zwangerschap korter of langer heeft geduurd met het gevolg dat het
tegenbewijs eveneens wordt verruimd, werd gemotiveerd door de

(64) Krachtens art. 115 van de overgangsbepalingen, is art. 324 van toepassing op de rechtsvorderingen tot onderzoek naar het vaderschap die werden ingesteld v66r de inwerkingtreding van
de wet op voorwaarde evenwel dat deze vorderingen nog niet zijn afgedaan door een beslissing
die in kracht van gewijsde is gegaan.
Ook wanneer de feiten waarop de vordering krachtens art. 324 kan worden gegrond, niet in
de dagvaarding voorkomen, zal deze bepaling niettemin van toepassing zijn. De eisers zullen
dus niet gedwongen worden een nieuw geding in te stellen.
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ondertussen gerealiseerde vooruitgang van het obstretisch onderzoek(65).
De wetgever is hierbij zelf tot enkele gevolgtrekkingen gekomen en
heeft, meer in het bijzonder, de tekst in verb and gebracht met de
artikelen 318 en 320.
Krachtens artikel 318, par. 3, kan het vaderschap van de man door
eenvoudige ontkenning worden betwist en zal een andere man het
kind kunnen erkennen indien wordt bewezen dat het kind geboren
werd meer dan 300 dagen na de machtiging tot een afzonderlijke
verblijfplaats gegrond op artikel 223 B.W.
In dezelfde gedachtengang zal artikel 326 niet van toepassing zijn op
het kind dat geboren wordt 301 dagen na de beschikking van de
vrederechter indien wordt bewezen dat de zwangerschap 302 dagen
heeft geduurd.
De bepaling is wei van toepassing op het kind dat geboren wordt 290
dagen na de beschikking van artikel 223, indien wordt bewezen dat
de zwangerschap slechts 289 dagen heeft geduurd(66) (67).
AFDELING

2

DE ERKENNING

27. Artikel 327 bepaalt dat, zo de erkenning niet is geschied in de
akte van geboorte, zij kan geschieden bij authentieke akte, met
uitsluiting van het testament.
Bij deze bepaling is de aandacht van de wetgever in het bijzonder
uitgegaan naar het gevaar dat schuilt in het occulte karakter van
bepaalde akten(68).
Niettemin werd de erkenning bij authentieke akte gehandhaafd
omdat zij vooral aangewend wordt bij laattijdige erkenningen, niettegenstaande het feit dat deze vaak plaatshebben om zuiver patrimoniale redenen. Bovendien wordt het gevaar dat schuilt in het occulte
karakter van de authentieke akte in grote mate ondervangen door het
bepaalde in artikel319. Een erkenning van een meerderjarig kind en
van een ontvoogde minderjarige is, krachtens artikel 319, par. 3,
(65) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 95-96; Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 50.
(66) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 95.
(67) Ook art. 326 is van toepassing bij de rechtsgedingen die begonnen zijn v66r de inwerkingtreding van de wet en nog niet zijn afgedaan door een in kracht van gewijsde gegane beslissing
(art. 116).
·
(68) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 97.
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enkel ontvankelijk wanneer dat kind in de erkenning toestemt. Zoals
er reeds eerder werd aan herinnerd, is die toestemming in die mate
belangrijk vermits een weigering absoluut is en daartegen niet kan
worden opgekomen.
In de andere gevallen moet aan de erkenning, krachtens artikel319,
par. 3, de toestemming van de moeder en van bet minderjarig kind
dat de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, voorafgegaan; is de moeder
overleden of onbekend en de erkenning ontvangen door een Belgisch
ambtenaar van de burgerlijke stand, dan moet een letterlijk afschrift
ter kennis worden gebracht van de wettelijke vertegenwoordiger van
het kind en van bet kind zelf, indien bet de voile leeftijd van 15 jaar
heeft bereikt, tenzij deze vooraf hebben toegestemd.
28. W el heeft de wetgever geopteerd voor een resolute uitsluiting van
een erkenning bij testament; een erkenning die aldus is verricht, is
slechts na de dood bekend en heeft pas vanaf dat ogenblik uitwerking.
Deze uitsluiting geldt voor elke vorm van testament m.a. w. niet enkel
voor een authentieke akte doch eveneens voor aile soorten van
testamenten die trouwens een authentiek karakter verkrijgen ingevolge de overlegging ervan op de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg(69) (70).
Vermits artikel327 een erkenning bij authentieke akte gelijk stelt met
een erkenning in de akte van geboorte, betekent zulks dat de notaris
dezelfde verplichtingen dient nate Ieven.
De notaris zal zich bijgevolg moeten gedragen naar het bepaalde in
artikel 62 en dienen rekening te houden met de ontvankelijkheidsvoorwaarden die voortvloeien uit bet bepaalde in artikel 319, par.
2, 3 en 4.
Evenals de ambtenaar van de burgerlijke stand, is de notaris er toe
gehouden de toestemming te vermelden van de personen die zijn
bedoeld in par. 2 en 3 van artikel 319. Zo deze toestemmingen of een
van hen ontbreken, zal hij de erkenner er moeten op wijzen dat hij
de zaak bij gewoon verzoekschrift aanhangig moet maken bij de
vrederechter van de woonplaats van bet kind.
Wanneer bet kind minderjarig is en niet ontvoogd is en zijn moeder
(69) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 98.
(70) Ten einde te vermijden dat vroeger bij testament gedane erkenningen plots ongeldig
zouden zijn, bepaalt art. 117 dat de uitsluiting waarin de nieuwe wet voorziet, niet van
toepassing is op de authentieke testamenten die verleden zijn v66r de inwerkingtreding van
deze wet.
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onbekend, of overleden dan wei in de onmogelijkheid is haar wil te
kennen te geven, is de verplichting die aan de notaris wordt opgelegd
wel verschillend van die van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Vermits, krachtens artikel319, par. 4, tweede lid, de erkenning ,niet
is ontvangen door een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand",
hoeft de notaris enkel de akte van erkenning op te maken. De
betekening aan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en aan
het kind zelf, indien het de voile leeftijd van 15 jaar heeft bereikt,
dient immers te geschieden op verzoek van de erkenner zelf.
W el is de notaris er toe gehouden het nodige te doen opdat melding
wordt gemaakt van de erkenning op de kant van de akte van geboorte
van het kind, een formaliteit die door artikel 62, par. 2, is voorgeschreven, uiteraard nadat de procedures, respectievelijk de termijnen
bepaald in artikel319, par. 3 en 4, een einde hebben genomen of zijn
verstreken zonder dat tegen de erkenning is opgekomen.
Vooreerst is deze verplichting inherent aan het opmaken van de akte
van erkenning; uit de tekst blijkt dat ze algemeen geldt en dus niet
specifiek is voor de akten die door de ambtenaar van de burgerlijke
stand worden opgemaakt.
Vervolgens is de melding op de kant van de akte van geboorte een
vorm van publiciteit en kan een onderscheid tussen publieke en
niet-publieke erkenning niet worden verantwoord(71).
Anders is het evenwel met betrekking tot het bepaalde in artikel 62,
par. 3. Krachtens deze bepaling blijkt enkel de ambtenaar van de
burgerlijke stand - en dus niet de notaris - gehouden te zijn binnen
drie dagen na het opmaken van de akte kennis te geven aan de
echtgenoot van de erkenner.
Op het eerste gezicht houdt deze kennisgeving wei verband met
artikel319 bis dat een homologatie vereist opdat de erkenning definitief zou worden. Doch de door artikel 62, par. 3 opgelegde verplichting is geen ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het verzoek tot homologatie. De kennisgeving die binnen de drie dagen moet geschieden, wordt trouwens door geen enkele bepaling gesanctioneerd en
kan dus enkel disciplinaire gevolgen hebben voor de ambtenaar van
de burgerlijke stand, wanneer deze nalaat deze formaliteit uit te
voeren.
Het lijkt dus duidelijk te zijn dat de notaris tot die kennisgeving niet
is gehouden.

(71) GERLO, J., o.c., nr. 107.
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29. Artikel 328 bepaalt dat de erkenning kan geschieden door een
onbekwame.
Deze bepaling maakt geen onderscheid; principieel betreft het hier
aile soorten van onbekwamen, op voorwaarde evenwel dat zij het
nodige onderscheidingsvermogen beschikken om hun toestemming
geldig te kunnen geven. De erkenning is immers een persoonlijke
rechtshandeling waarvoor geen vertegenwoordiging mogelijk is en
waarbij geen bijstand kan worden verleend(72).
Hetzelfde artikel bepaalt eveneens dat de erkenning kan geschieden
van een verwekt kind en van een overleden kind op voorwaarde dat
het afstammelingen heeft nagelaten.
Het is de bedoeling geweest te vermijden dat de afstamming in die
gevailen steeds bij vonnis zou moeten geschieden hetgeen meteen een
bescherming is van het te erkennen kind(73).
Ook in dit geval zijn uiteraard de toestemmingen vereist door artikel
319 voorgeschreven.
Is het kind overleden, dan kan het slechts worden erkend indien het
afstammelingen heeft nagelaten. Deze voorwaarde wordt vereist om
te vermijden dat een dergelijke erkenning steeds zou plaatshebben
om zuiver patrimoniale motieven(74).
30. Artikel329 bepaalt dat, zo een kind wordt erkend door meer dan
een persoon van hetzelfde geslacht, de eerste erkenning aileen gevolg
heeft zolang ze niet is vernietigd.
Deze bepaling is de letterlijke overname van het vroegere artikel339,
tweede lid. Deze regel moet een betwisting oplossen wanneer o.m.
een kind door een man wordt erkend en de moeder achteraf huwt
met een andere man die het kind dan eveneens erkent.
De eerste erkenning blijft gevolgen ressorteren zolang ze niet is
vernietigd.
De vernietiging zal kunnen worden gevorderd op grond van de
bewijslevering door aile wettelijke middelen die kunnen worden
aangewend, de bloedproef daarbij inbegrepen(75).
31. Artikel 330, dat handelt over het recht om de erkenning te
betwisten, is een van die bepalingen die in zeer belangrijke mate
afwijken van wat het ontwerp Van Elslande ter zake had voorgesteld.
(72)
(73)
(74)
(75)

Kamer,
Kamer,
Senaat,
Senaat,
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Het door het antwerp voorgestelde artikel 323, par. 1, bepaalde
immers dat de erkenning door allen die daarbij belang hebben en
zelfs door degene die heeft erkend, met alle wettelijke middelen kan
worden betwist.
Dit al te ruim betwistingsrecht dat uitsluitend gei:nspireerd is op de
absolute waarde die aan de biologische waarheid werd gehecht, werd
door de wetgever als onaanvaardbaar beschouwd. Een dergelijk
principe kan immers in bepaalde gevallen in strijd zijn met de
belangen van het kind. De wetgever was de opvatting toegedaan dat
het bezit van staat in elk geval moet worden ingeschakeld in de
appreciatie van de rechtbank die zich over de betwisting van een
erkenning uitspreekt(76).
Als uitgangspunt moet gelden dat een betwisting van de erkenning
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag plaatshebben; inzake
erkenning moet naar een zelfde stabiliteit worden gestreefd als deze
die bestaat t.a.v. een kind dat binnen het huwelijk wordt geboren(77).
Artikel330 bevestigt in eerste instantie het algemeen principe dat de
erkenning door iedere belanghebbende kan worden betwist.
De tekst vermeldt niet duidelijk wie als belanghebbende moet worden
aangezien. Gelet evenwel op de filosofie die door de wetgever wordt
gehuldigd, werd gesteld dat als dusdanig enkel diegenen worden
beschouwd die een morele band met het kind kunnen inroepen, zoals
o.m. de grootouders, de broers en de zusters. In elk geval kunnen
diegenen die enkel een patrimoniaal belang inroepen niet in aanmerking komen voor de uitoefening van dat recht. Tot de categorie van
de belanghebbenden kan eventueel de procureur des Konings behoren wanneer de openbare orde in gevaar is. Als voorbeeld werd
gegeven de erkenning door de concubant van een vrouw van diens
kind, hoewel deze de vader niet is, en de erkenning bedoeld is om
de vervallen verklaring van het ouderlijk gezag t.a. v. de vrouw tegen
te gaan(78).
32. Het principe dat elke belanghebbende de erkenning kan betwisten, wordt in belangrijke mate beperkt.
De erkenner en zij die de voorafgaande toestemming, vereist krachtens de par. 2 en 3 of bedoeld in par. 4, eerste lid van artikel 319,
(76) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 100.
(77) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 101.
(78) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 102-103.
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hebben gegeven, kunnen de erkenning slechts betwisten indien zij
kunnen bewijzen dat aan hun toestemming een gebrek kleefde.
Hierdoor worden bedoeld het meerderjarig of ontvoogde kind, de
moeder, het minderjarige kind dat de voile leeftijd van 15 jaar heeft
bereikt, de wettelijke vertegenwoordiger van het kind wanneer de
moeder overleden of onbekend is, dan wel in de onmogelijkheid
verkeert haar wil te kennen te geven.
De wetgever is van de gedachte uitgegaan dat degene die de erkenning
heeft gedaan, deze niet meer kan betwisten wanneer hij met kennis
van zaken heeft gehandeld; de betwisting zal zelfs niet mogelijk zijn
wanneer de erkenner niet de vader is(79).
Deze belangrijke beperking van het betwistingsrecht is gegrond op
de bekommernis de rechtszekerheid van het kind te waarborgen(80).
Enkel wanneer deze personen bewijzen dat aan hun toestemming een
gebrek kleeft, zal de erkenning nog kunnen betwist worden, m.a.w.
in geval van dwaling, bedrog of geweld. Deze regel geldt eveneens
wanneer het om een erkenning gaat die niet overeenstemt met de
biologische werkelijkheid.
Een tweede belangrijke beperking van het recht om de erkenning te
betwisten heeft betrekking op degenen die partij zijn geweest ,bij de
beslissing waarbij de erkenning is toegestaan overeenkomstig artikel
319, par. 3, vierde lid, of bij de beslissing waarbij de vernietiging
gevorderd krachtens par. 4 van dit artikel, is afgewezen''.
Bedoeld worden alle partijen die hetzij als verzoeker, verweerder of
als tussenkomende belanghebbende, bij de procedure van artikel 319
werden betrokken. Hieronder is ook begrepen de partij die bij deze
procedure verstek doet, vermits steeds krachtens artikel 319, de
rechtbank uitspraak doet met inachtneming van de belangen van het
kind, ook wanneer een van de partijen verstek doet. Bovendien mag
niet uit het oog worden verloren dat van de erkenning kennis moet
worden gegeven en deze erkenning aan het kind en zijn wettelijke
vertegenwoordiger niet kan worden tegengeworpen ,tot het verstrijken van de termijn van zes maanden of totdat de afwijzende beslissing in kracht van gewijsde is gegaan"(81).
Artikel 330, par. 2, bevat een belangrijke bepaling die het mogelijke
resultaat van de betwisting van erkenning aanwijst: ,De erkenning
wordt tenietgedaan indien door alle wettelijke middelen wordt bewe(79) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 101-102.
(80) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 102.
(81) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 103.
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zen dat de erkenner niet de vader of de moeder is". Nochtans wordt
hieraan toegevoegd dat het verzoek moet worden afgewezen, indien
het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de erkenner. Zulks
betekent dat het bezit van staat van het kind t.a.v. de erkenner als
een absoluut uitsluitsel geldt. Het feit dat het bezit van staat als
uitsluitsel geldt, is dan ook de reden waarom elke verkorte termijn
binnen dewelke de vordering moet worden ingesteld, van de hand
werd gewezen(82) (83).
HOOFDSTUK

IV

VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE AFSTAMMING
AFDELING

1

ALGEMENE BEPALINGEN

33. Artikel 331 bevat de bevoegdheidsregel die inzake afstamming
geldt; aileen de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van
het kind is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de afstamming.
Ratione loci werd uitdrukkelijk geopteerd voor de rechtbank van
eerste aanleg van de woonplaats van het kind ten einde moeilijkheden
te vermijden indien de gewone bevoegdheidsregels onverkort zouden
worden toegepast. Aldus wordt vermeden dat een buitenlandse rechtbank zou bevoegd zijn indien de verweerder, zonder woonplaats in
Belgie, in het buitenland woonachtig is(84).
De bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg geldt bovendien
als absolute regel: krachtens artikel331, par. 2, kunnen, telkens als
de afstamming wordt betwist, de strafrechtbanken en de andere
gerechten eerst uitspraak doen nadat de beslissing van de rechtbank
van eerste aanleg omtrent de staat in kracht van gewijsde is getreden.
(82) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 102.
(83) Ook dit nieuwe art. moest in zijn uitwerking worden beperkt door een overgangsbepaling.
Wanneer de betwisting heeft plaatsgehad v66r de inwerkingtreding van de wet en de vordering
wordt ingesteld binnen een jaar na die inwerkingtreding, zijn de bepalingen van par. 1, tweede
en derde lid, alsmede het laatste lid van par. 2, niet van toepassing.
Het betreft namelijk de bepalingen die het betwistingsrecht van de erkenner en van hen die
de voorafgaande toestemmingen, vereist door art. 319, slechts mogelijk maken wanneer aan
de toestemming een gebrek kleefde, en de bepaling waarin wordt gezegd dat de erkenning van
het vaderschap niet kan worden bet wist door degenen die partij zijn geweest in de procedures
bepaald bij art. 319.
Het tweede lid van par. 2, is in dezelfde voorwaarden evenmin van toepassing, nl. dat het
verzoek tot nietigverklaring van die erkenning moet worden afgewezen indien het kind bezit
van staat heeft t.a. v. de erkenner.
(84) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 52.
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Deze bepaling betekent uiteraard een principiele aangelegenheid in
die zin dat elke geschil dat inzake betwisting van staat opduikt voor
de andere rechtbank, als prejuduciele vraag geldt en enkel en aileen
door de rechtbank van eerste aanleg kan worden behandeld; het
betekent dat de andere rechtbanken een dergelijke betwisting naar
de rechtbank van eerste aanleg moeten verzenden(85).
34. Krachtens artikel 331 bis zijn de rechtsvorderingen met betrekking tot de afstamming niet ontvankelijk indien het kind niet levensvatbaar geboren is.
Wat de vorderingen inzake afstamming betreft, treedt de verjaring
in door verloop van 30 jaar, behalve in de gevallen waar de wet een
kortere termijn vaststelt. De termijn van 30 jaar neemt een aanvang
van de dag waarop het kind de staat die het inroept is ontzegd, of
van de dag waarop het in het bezit van de betwiste staat is gekomen.
Er werd gepreciseerd dat artikel 2252 B.W. dat voorziet in de
schorsing van de verjaringstermijnen tijdens de minderjarigheid, hier
niet geldt(86). De termijn van 30 jaar moet worden beschouwd als
een vervaltermijn(87).
Vermits het bezit van staat dan toch als uitsluitsel geldt om een
vordering tot betwisting in te stellen, werd het verkieslijker geacht
geen specifieke tijdsbeperking in te lassen, in de gevallen waar er geen
bezit van staat is. De tekst gaat immers uit van de hypothese dat de
staat van het kind bestond doch op een bepaald ogenblik werd
ontzegd(88).
Krachtens artikel331 quater, kan van het vorderingsrecht betreffende de afstamming niet worden afgezien. Dit recht kan evenmin
worden overgedragen vermits dit vorderingsrecht eigen is aan de
persoon(89).
Aileen kunnen krachtens artikel 331 quinquies, de erfgenamen de
vordering die reeds begonnen was, voortzetten, tenzij de verzoeker
er uitdrukkelijk afstand van heeft gedaan. Het betreft hier uiteraard

(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 104.
Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 52.
GERLO, J., O.C., nr. 115.
Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 105.
Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 106.
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een afstand van geding en geenszins een afstand van rechtsvordering(90) (91).
Artikel 331 sexies bepaalt dat de niet-ontvoogde minderjarige, de
onbekwaamverklaarde en de geesteszieke in gedingen betreffende
hun afstamming, als eiser of verweerder worden vertegenwoordigd
door hun wettelijke vertegenwoordiger. lndien er tegenstrijdigheid
van belangen is, wordt op verzoek van elke belanghebbende een
voogd ad hoc aangewezen door de voorzitter van de rechtbank.
Dezelfde tekst laat evenwel een afwijking toe wanneer toepassing
wordt gemaakt van het bepaalde in artikel 319, par. 3 en 4, en in
artikel 322 waar de minderjarige die de leeftijd van 15 jaar heeft
bereikt, zelf zijn toestemming moet geven bij de erkenning en bij het
gerechtelijk onderzoek naar het vaderschap.
Hoewel werd gewaarschuwd voor het gevaar dat een vertegenwoordi(90) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 52.
(91) Art. 119 van de wet vermeldt een reeks overgangsbepalingen die betrekking hebben op
de vorderingen in het algemeen en de vorderingen in het bijzonder, meer bepaald de artt. 331 ter
en 332.
Daar deze overgangsbepalingen een gemeenschappelijke regeling bevatten, worden zij hieronder globaal opgesomd.
Volgende bepalingen zijn eveneens van toepassing op de rechtsvorderingen die nog niet zijn
ingesteld bij de inwerkingtreding van de wet:
- art. 331 ter n!. het algemeen principe dat geldt voor de vorderingen betreffende de
afstamming;
- art. 332, vierde lid, m.n. de rechtsvordering van de moeder, van de echtgenoot, van de
vorige echtgenoot, die moet worden ingesteld binnen het jaar na de geboorte respectievelijk
na de ontdekking van de geboorte;
- art. 332 ter tweede lid nl. de vordering die, na het overlijden van het kind, kan worden
ingesteld door diens afstammelingen v66r de vijfentwintigste verjaardag van hun ouder.
Wat de rechtsvorderingen betreft die krachtens opgeheven bepalingen niet vatbaar waren voor
verjaring, zal de termijn van art. 331 ter,- nl. 30 jaar, tenzij de wet een kortere termijn stelt
- eerst beginnen te !open bij de inwerkingtreding van de wet indien de ontzegging van de
ingeroepen staat of het begin van de betwiste staat, aan de inwerkingtreding van de wet
voorafgaat (art. 119, par. 2).
Deze regelen worden evenwel in belangrijke mate beperkt door art. 119, par. 6 ,lndien de
termijn die vroeger gold voor een rechtsvordering, bij de inwerkingtreding van de wet
verstreken is, blijft het vorderingsrecht vervallen, zelfs ingeval art. 331 ter of art. 332, vierde
lid, een langere termijn stelt."
Met betrekking tot de erfgenamen gelden twee overgangsmaatregelen nl. art. 119, par. 3 en
par. 5.
Art. 119, par. 3 bepaalt dat indien de erfgenamen die overeenkomstig het door deze wet
opgegeven art. 329 B.W., gerechtigd zijn de rechtsvordering tot inroeping van staat in te
stellen, een zodanige vordering hebben ingesteld, deze kunnen voorzetten. Het opgeheven art.
329 handelde over de rechtsvordering van de erfgenamen van'het kind dat zijn staat niet had
ingeroepen.
Par. 5 houdt een gelijkaardige regeling in wat betreft het door de wet opgeheven art. 317. Dit
art. handelt over het recht van de erfgenamen om de wettigheid van het kind te betwisten indien
de man overleden is voordat hij het kind heeft ontkend.
Tenslotte voorziet art. 119, par. 4 in een overgangsbepaling voor de afwezige man: ,De termijn
waarover de afwezige man beschikte voor het ontkennen van het vaderschap en die bij zijn
terugkomst is ingegaan, wordt met negen maanden verlengd indien die termijn niet is
verstreken b.ij de inwerkingtreding van de wet.
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ger de vordering zou instellen voor een persoon die onbekwaam is
geworden, terwijl deze persoon zelf niet is opgetreden toen hij nog
bekwaam was, werd deze bepaling niettemin behouden omdat zij is
ingegeven door de zorg om misbruiken te voorkomen, m.a.w. er
werd eerder gedacht aan de negatieve weerslag van de vordering. Het
zou o.m. kunnen gebeuren dat de echtgenoot zich in een gesticht
bevindt op het ogenblik dat de vrouw een kind zou hebben van een
andere man(92).
Het is duidelijk dat deze tekst vrij ruim is opgesteld vermits hij de
onbekwaamverklaarde en de geesteszieke bedoelt, afgezien van het
feit of deze al dan niet als voldoende geschikt moeten worden geacht
om zelf te oordelen.
Bij het aanwijzen van een voogd ad hoc, beschikt de rechtbank over
een ruime appreciatie en zij zal haar oordeel gronden op het onderzoek van de concrete omstandigheden, daarbij rekening houdend
met de belangen van de onbekwame en van het kind(93).
35. Artikel 331 septies bepaalt dat de rechtbanken de geschillen
betreffende de afstamming waarvoor de wet geen regeling getroffen
heeft, beslechten door de meest waarschijnlijke afstamming met aile
rechtsmiddelen vast te stellen.
Om nogmaals het belang te onderstrepen dat de wetgever hecht aan
het bezit van staat(94), wordt aan het eerste algemeen principe, een
tweede toegevoegd: zo de andere bewijsmiddelen onvoldoende zijn,
wordt het bezit van staat in aanmerking genomen.
Nochtans betekent zulks meteen dat in de geschillen waarvoor de wet
geen regeling heeft getroffen, het bezit van staat slechts aan de beurt
komt nadat de andere bewijsmiddelen onvoldoende blijken. Artikel
331 septies wijkt dan ook af van andere bepalingen waar het bezit
van staat een overwegende rol speelt.
Op te merken valt dat in deze residuaire bepaling, de hierarchie van
de in acht te nemen middelen die tot de beslissing moeten leiden,
wordt gewijzigd. In tegenstelling met meerdere bepalingen waar het
bezit van staat als uitsluitsel geldt dan wei een determinerende rol
speelt, komt dit gegeven enkel in aanmerking wanneer de gemeenrechtelijke rechtsmiddelen onvoldoende zijn. Zulks zou dus tot gevolg kunnen hebben dat strikt genomen aan rechtsmiddelen die
(92) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 107.
(93) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 107-108.
(94) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 108.
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voldoende worden geacht, prioriteit moet worden gegeven ook wanneer zij het bezit van staat tegenspreken.
Artikel331 octies bevat een bepaling die betrekking heeft op een van
de belangrijkste bewijsmiddelen. De rechtbanken kunnen, zelfs
ambtshalve, een bloedonderzoek of enig ander onderzoek volgens
beproefde wetenschappelijke methodes gelasten, d. w .z. volgens methodes die op wetenschappelijk gebied niet worden betwist(95).
Hierbij werd het standpunt verdedigd dat de rechtbank een dergelijk
onderzoek weliswaar kan gelasten doch dat krachtens het E.V.R.M.
en de rechtspraak van het Hof van Cassatie, niemand kan worden
gedwongen dergelijk onderzoek te ondergaan. Nochtans draagt deze
conclusie niet de algemene instemming weg.
De rechtbanken moeten uit de eventuele weigering de passende
besluiten treffen.
Wat een dergelijk onderzoek betreft dat eventueel bij een minderjarige wordt belast, is het aan de personen die overeenkomstig het
gemeen recht het ouderlijk gezag uitoefenen om te beslissen of deze
onderzoeken mogen worden uitgevoerd(96).
36. Artikel 331 nonies geeft de definiering van het bezit van staat,
een element dat, zoals reeds vaak is gebleken, in de nieuwe afstammingswet van ingrijpend belang is en in bepaalde gevallen zelfs een
doorslaggevende betekenis heeft. De omschrijving die in deze bepaling wordt gegeven, is trouwens in die zin van algemene aard dat zij
zowel t.a.v. de vader als t.a.v. de moeder geldt(97).
De wetgever is immers uitgegaan van de overtuiging dat het belangrijk is dat het kind iemand heeft die zich gedraagt als zijn ouder. Er
werd geopteerd voor het socio-affectief ouderschap en het bezit van
staat is daarvan een belangrijk element. Het bezit van staat is een
soort wettelijke verwoording van het socio-affectieve ouderschap.
Als essentiele voorwaarde geldt dat het bezit van staat voortdurend
moet zijn, d. w.z. dat het in principe ononderbroken moet zijn,
hoewel een zekere onderbreking als aanvaardbaar wordt beschouwd;
hierover zal in concreto, naargelang van de omstandigheden, door
de rechtbank worden geoordeeld(98).
Het bezit van staat wordt evenwel niet in die zin omschreven dat
(95)
(96)
(97)
(98)

Senaat,
Senaat,
Senaat,
Senaat,

1984-1985,
1984-1985,
1984-1985,
1984-1985,

nr. 904-2, p.
nr. 904-2, p.
nr. 904-2, p.
nr. 904-2, p.

109.
109.
109.
109.
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daarvan een sluitende definitie wordt gegeven waarin aile constitutieve elementen terug zijn te vinden.
De tekst van artikel 331 nonies somt enkele feiten op die hetzij te
samen hetzij afzonderlijk van aard zijn om de afstamming aan te
tonen. Uit de wijze trouwens waarop de tekst is geformuleerd, moet
worden afgeleid dat al de opgesomde elementen niet noodzakelijk
tegelijkertijd moeten zijn gerealiseerd(99).
Een eerste element is nl. dat het kind altijd de naam heeft gedragen
van degene van wie wordt gezegd dat het afstamt. Hierbij moet
nochtans wei worden genoteerd dat het bezit van staat kan vaststaan
niettegenstaande het feit dat het kind niet de naam draagt van degene
van wie wordt gezegd dat het afstamt. Het dragen van de naam is
op zichzelf geen overtuigend argument doch slechts een van de
elementen die wijzen op het bezit van staat, waarover trouwens de
rechtbank zal oordelen(100). De lijst van de opgegeven feiten is niet
exhaustief(101). Als elementen worden door de tekst nog vermeld:
- dat degene van wie wordt gezegd dat het afstamt, het kind als het
zijne heeft behandeld;
- dat die persoon als vader of moeder in zijn onderhoud heeft
voorzien;
- dat het kind die per soon heeft behandeld als zijn vader of moeder;
- dat het als zijn kind wordt erkend door de familie en in de
maatschappij;
- dat de openbare overheid het als dusdanig beschouwt.
37. Een laatste algemene bepaling inzake de vorderingen met betrekking tot de afstamming, stipuleert dat de rechterlijke beslissingen
inzake afstamming kunnen worden tegengeworpen zelfs aan personen die geen partij waren in het geding; dezen kunnen echter derdenverzet instellen (art. 331 decies). Vermits er geen termijn is bepaald
voor het derdenverzet, zal het in principe voor 30 jaar gelden(102).
Nochtans moet de aandacht worden gevestigd op artikel 1129
Ger. W. waarin is bepaald dat, wanneer het vonnis betekend is aan
de derde, deze het derdenverzet moet instellen binnen drie maanden,
te rekenen van die betekening.
Inzake derdenverzet geldt uiteraard de gemeenrechtelijke regel van
(99) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 110.
(100) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 110.
(101) Hand. Senaat, 3 juli 1985, p. 3251.
(102) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 110.
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artikel 1125 Ger. W. Zulks betekent dat het derdenverzet wordt
gebracht voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen
en dus niet voor de rechter van de woonplaats waar het kind op het
ogenblik van het derdenverzet is gevestigd zoals is bepaald in artikel
331, par. 1, voor het insteilen van de oorspronkelijke vordering.
Trouwens, artikel1125, derde lid, Ger. W. bepaalt dat bij niet-nakoming van die regel het derdenverzet niet worden toegelaten.
Het vonnis dat het derdenverzet toelaat, geldt t.a.v. aile partijen met
uitzondering uiteraard van een andere derde(103).
Bovendien was men van oordeel dat artikel 1130, tweede lid, Ger. W.
van toepassing is(104), nl. dat de vernietiging van de bestreden
beslissing t. a. v. aile partij en geldt in zover de tenuitvoerlegging ervan
onverenigbaar is met de tenuitvoerlegging van de vernietigde beslissing.
Ten slotte bepaalt artikel331 decies, tweede lid, dat in afwijking van
artikel 811 Ger. W. de rechtbank, zelfs ambtshalve, kan gelasten dat
aile belanghebbenden jegens wie zij oordeelt dat de beslissing mede
moet gelden, in het geding worden geroepen. Deze bepaling is
bovendien van aard om zoveel mogelijk het derdenverzet te voorkomen.
AFDELING

2

DE VORDERINGEN IN HET BIJZONDER

38. Deze afdeling regelt drie soorten vorderingen: vooreerst de betwisting van het vaderschap dat is vastgesteld krachtens de artikelen
315 en 317 (art. 332), vervolgens een bepaling die de andere rechtsvorderingen tot betwisting van staat regelt (art. 332 bis) en tenslotte
een artikel dat bepaalt wie de rechtsvordering tot inroeping van staat
kan insteilen (art. 332 ter). Artikel332 quater voorziet in een regeling
ingeval een van de personen die moest worden gedagvaard, is overleden.
Artikel 332 bepaalt dat het vaderschap dat is vastgesteld krachtens
artikel315, kan worden betwist door de echtgenoot, door de moeder
en door het kind.
Bovendien kunnen de bloedverwanten in de opgaande lijn en in de
neerdalende lijn van de echtgenoot die overleden is zonder in rechte
te zijn opgetreden lopende de termijn om zulks te doen, diens
(103) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 110.
(104) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 111.
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vaderschap betwisten, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen een
jaar na zijn overlijden of na de geboorte van het kind.
Deze laatste bepaling werd in de tekst ingevoegd omdat de wetgever
wenste rekening te houden met de omstandigheid dat een weduwe
van een kind bevalt na het overlijden van de echtgenoot. Men achtte
het verantwoord dat in dit geval de bloedverwanten in de opgaande
en in de neerdalende lijn, en enkel dezen, in staat zouden worden
gesteld om het vaderschap van de overleden echtgenoot, die zelf
lopende de termijn om zulks te doen, niet in rechte was opgetreden,
te betwisten(l05).
Vervolgens bepaalt artikel 332 dat het vaderschap dat vaststaat
krachtens artikel 317 niet enkel door hoger vernoemden kan worden
betwist doch bovendien door de vorige echtgenoot. Bedoeld wordt
een betwisting betreffende het vaderschap van een kind dat geboren
is binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het
huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van deze, en
waarbij dat kind de nieuwe echtgenoot tot vader heeft.
Deze vorderingen moeten binnen een wel bepaalde termijn worden
ingesteld. De rechtsvordering van de moeder moet worden ingesteld
binnen een j aar na de geboorte terwijl de vordering van de echtgenoot
of deze van de vorige echtgenoot moet worden ingesteld binnen een
jaar na de geboorte of na de ontdekking ervan.
De wetgever heeft duidelijk geopteerd voor een vaste termijn met een
vaststaand aanvangsogenblik. De termijn moet immers beperkt blijven tot de periode binnen dewelke het kind zich nog niet bewust is
van het vaderschap.
Deze beslissing werd ingegeven door de zorg om de bescherming van
het kind. Het werd onaanvaardbaar geacht dat een betwisting van
het vaderschap nog zou kunnen plaatshebben na verloop van een te
ruime tijd, m.a.w. nadat redelijkerwijze mag worden aangenomen
dat bezit van staat tot stand is gekomen.
De aldus vastgestelde termijnen zijn vervaltermijnen, waarbij elke
mogelijkheid van termijnverlenging wordt uitgesloten. De idee om
een termijnverlenging toe te staan wegens gegronde redenen werd van
de hand gewezen, vooreerst omdat dit begrip al te vaag is, vervolgens
omdat een vaste termijn de rechtszekerheid bevordert(106).
Uit de tekst moet worden afgeleid dat het betwistingsrecht van de
moeder onvoorwaardelijk is en o.m. niet wordt vereist dat ingeval
(105) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 53.
(106) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 115.
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van huwelijk met de ware vader, het vaderschap van deze laatste in
de plaats komt van het vaderschap van de vroegere echtgenoot. Bezit
van staat kan haar evenmin worden tegengeworpen(107).
39. Voor de rechtsvordering van het kind werd in een speciale
regeling voorzien; deze vordering moet worden ingesteld uiterlijk vier
jaar nadat het kind 18 jaar heeft bereikt.
Hierbij werd uitgegaan van de overtuiging dat het vorderingsrecht
in principe aan het kind persoonlijk toekomt. Elke tussenkomst van
een derde moet zoveel mogelijk worden uitgesloten omdat deze
tussenkomst een verstoring kan veroorzaken met een of met beide
ouders. Logischerwijze zou hieruit dan ook voortvloeien dat een
vorderingsrecht enkel kan plaats hebben vanaf de meerderjarigheid.
Na een ruime gedachtenwisseling werd evenwel geopteerd voor een
compromis nl. dat het vorderingsrecht van het kind slechts kan
worden ingesteld nadat het de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Zulks
betekent dat het probleem van de vertegenwoordiging zich opnieuw
stelt, doch het zal meteen verdwijnen op het ogenblik dat de verlaging
van de meerderjarigheidsleeftijd van 18 jaar een realiteit zal zijn
geworden( 108).
Aan het vorderingsrecht van het kind werd een belangrijke beperking
gesteld, nl. dat, behoudens buitengewone omstandigheden, de vordering niet ontvankelijk is wanneer de echtgenoot het kind als het zijne
heeft beschouwd.
Opnieuw heeft de wetgever er voor geopteerd dat in elk geval het
socio-affectieve ouderschap de voorrang moet hebben op het biologisch vaderschap(109).
De betekenis van het bezit van staat blijft gehandhaafd in geval van
echtscheiding wanneer de vader zijn verplichting t.a. v. het kind heeft
nagekomen. Wei zal in geval van echtscheiding bij de vader een
animus educandi aanwezig moeten zijn geweest, nl. dat de man het
kind als het zijne heeft beschouwd en dat het kind die man als zijn
vader heeft behandeld. Onder dezelfde voorwaarden blijft het bezit
van staat gehandhaafd ingeval van feitelijke scheiding(110).
Hieruit vloeit a contrario voort dat enkel het eenvoudig betalen van
alimentatie vanwege de vader niet voldoende is om het bezit van staat
(107)
(108)
(109)
(110)

GERLO, J., o.c., nr. 143.
Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 118.
Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 116.
Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 119.
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te realiseren, vermits de vader daartoe door de rechter kan zijn
veroordeeld of gewoon betaalt om een veroordeling te voorkomen.
Bovendien kan het gebeuren dat de vader zich van het kind desinteresseert, hoewel hij financieel in het onderhoud en de opvoeding
tussenkomt of dat hij klaarblijkelijk een onderscheid maakt tussen
de kinderen te nadele van een kind.
Niettegenstaande de echtgenoot het kind als het zijne blijkt te hebben
opgevoed, zal de vordering van het kind niettemin ontvankelijk zijn
wanneer dergelijke buitengewone omstandigheden aantonen dat de
animus educandi afwezig is m.a.w. wanneer de houding van de
echtgenoot erop wijst dat er slechts een oneigenlijk bezit van staat
t.a.v. het kind be~taat. Vermits niet uitdrukkelijk wordt verklaard
wat onder buitengewone omstandigheden moet worden verstaan, zal
de beoordeling ervan uiteindelijk aan de rechter toekomen.
Bij de vordering moeten van meetaf aan alle rechtstreekse belanghebbenden worden betrokken. Artikel 332, laatste lid, bepaalt immers
dat de vordering op zodanige wijze moet worden ingesteld dat het
kind of zijn afstammelingen, de moeder, de echtgenoot en, ingeval
van betwisting van het vaderschap vastgesteld krachtens artikel 317,
de vorige echtgenoot, in het geding worden geroepen.
Het feit dat deze verplichting in de wet is opgenomen enerzijds en
de wijze waarop de tekst is geformuleerd anderzijds, wijzen erop dat
het in het geding roepen van de voormelde personen een ontvankelijkheidsvoorwaarde is.
40. Artikel 332 bis bepaalt dat de andere rechtsvorderingen tot betwisting van staat worden ingesteld door een ieder die van een belang
doet blijken dat niet louter vermogensrechtelijk is.
Terwijl de tekst enerzijds een vrij ruime draagwijdte blijkt te hebben
vermits alle belanghebbenden worden bedoeld, worden anderzijds
enkele belangrijke beperkingen ingebouwd.
Vooreerst mag het belang van de vorderingsgerechtigden niet louter
vermogensrechtelijk zijn, hetgeen betekent dat dit belang weliswaar
niet wordt uitgesloten maar dat het minstens moet gepaard gaan met
een moreel belang. Zulks betekent dat degenen die er niet in slagen
dit laatste belang aan te tonen, voor een dergelijke vordering niet in
aanmerking kunnen komen; zulks geldt o.m. voor de schuldeisers(111).
Een tweede beperking van het vorderingsrecht vloeit voort uit de
(111) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 121; Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 53.
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woorden ,onverminderd artikel330". Zulks betekent dat de erkenner en zij die krachtens artikel 319 hun toestemming hebben gegeven
enkel een betwistingsrecht hebben, wanneer zij bewijzen dat aan hun
toestemming een gebrek kleefde; zij die partij zijn geweest in het
geding nopens de erkenning zoals bepaald in hetzelfde artikel 319,
kunnen evenmin een vordering instellen(112).
Tenslotte geldt ook hier de regel dat de vordering op zodanige wijze
moet worden ingesteld dat het kind of zijn afstammelingen en degene
van de ouders wiens vaderschap of moederschap niet wordt betwist,
alsook de persoon wiens vaderschap of moederschap wel wordt
betwist, in het geding worden geroepen.
41. Artikel 332 ter regelt de rechtsvordering tot inroeping van staat;
zij kan worden ingesteld door het kind en door elk van zijn ouders
persoonlijk.
In dit verband werd in elk geval een vorderingsrecht van de moeder
verantwoord geacht omdat zulks in het belang is van vooral het kleine
kind; de moeder moet immers over een middel kunnen beschikken
om 4e vader te dwingen zijn verantwoordelijkheid op te nemen bij
de opvoeding en het onderhoud van dat kind, hetgeen niet meer geldt
t.a.v. het meerderjarig kind(113).
De afstammelingen van het kind kunnen eveneens een vordering
instellen doch enkel na het overlijden van het kind en in elk geval
v66r de vijfentwintigste verjaardag van hun ouder.
Ook deze bepaling is gelnspireerd op dezelfde reden waarom aan de
moeder een vorderingsrecht wordt gegeven. Deze erfgenamen kunnen bij de vordering uiteraard een patrimoniaal belang hebben doch
er mag redelijkerwijze van de veronderstelling worden uitgegaan dat
dit belang nog van een andere aard zal zijn dan louter vermogensrechtelijk.
Deze vordering moet ook op zodanige wijze worden ingesteld dat het
kind of zijn afstammelingen en degene van de ouders wiens vaderschap vaststaat, alsook de persoon wiens vaderschap of moederschap
wordt onderzocht, in het geding worden geroepen.
Indien de rechtsvordering tot onderzoek naar het moederschap tot
gevolg kan hebben dat het vaderschap komt vast te staan op grond
van artikel 315 of artikel317, dan moet ze ook worden ingesteld tegen

(112) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 53.
(113) Senaat, 1984-1985, nr. 904-2, p. 120.
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de echtgenoot en, in voorkomend geval, tegen de vorige echtgenoot
van de vermeende moeder.
AFDELING

3

BEKENDMAKING VAN DE RECHTERLIJKE BESLISSING IN DE REGISTERS VAN
DE BURGERLIJKE STAND

42. Artikel333, par. 1, bepaalt dat elk exploot van betekening van
een vonnis of arrest waarbij een vordering betreffende de afstamming wordt toegewezen, in afschrift moet worden medegedeeld aan
het openbaar ministerie. Onder afschrift wordt noodzakelijkerwijze
een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift bedoeld(114).
Na het verstrijken van de termijn van hoger beroep of van voorziening in cassatie of, in voorkomend geval, na de uitspraak van het
arrest waarbij de voorziening wordt afgewezen, zendt het openbaar
ministerie onverwijld het beschikkende gedeelte van elk vonnis of
arrest waarbij een vordering betreffende de afstamming wordt toegewezen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar
de akte van geboorte van het kind is opgemaakt of overgeschreven.
Indien de akte van geboorte niet in Belgie is overgeschreven, wordt
het beschikkende gedeelte gezonden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van het kind in Belgie of, bij gebreke
daarvan, aan die van het eerste district van Brussel.
De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft, binnen een maand,
het beschikkende gedeelte over in zijn registers; melding daarvan
wordt gemaakt op de kant van de akten betreffende de burgerlijke
stand van het kind en van zijn afstammelingen.
HOOFDSTUK

V

DE VASTSTELLING VAN DE OVERSPELIGE EN
BLOEDSCHENNIGE AFSTAMMING

De vaststelling van de overspelige en bloedschennige afstamming
blijft in het nieuwe recht aan bijzondere, beperkende, regels onderworpen, zodat het debat over de schending van artikels 8 en 14
E.V.R.M. zich in de toekomst wellicht op deze kinderen zal toespitsen. Daarom wordt aan deze kinderen, anders dan in de wet, een
bijzonder hoofdstuk gewijd.
(114) Kamer, 1985-1986, nr. 378-16, p. 54.
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Duidelijkheidshalve wordt de vroegere - afgeschafte - terminologie gebruikt, zonder discriminatoire bedoelingen.
AFDELING

1

DE VASTSTELLING VAN DE OVERSPELIGE AFSTAMMING

§ 1. De vroegere toestand
A. HET BURGERLIJK WETBOEK
43. De rechtstreekse vaststelling van de overspelige afstamming was
in beginsel verboden (art. 335 oud B.W.)(l15)(116).
De artikelen 331 en 335 B.W., zoals gewijzigd door de wetten van
10 februari 1958 en 1 juli 1974, voorzagen evenwel twee uitzonderingen op het verbod van rechtstreekse vaststelling. Konden worden
erkend, vrijwillig of gerechtelijk (art. 342a oud B.W.):
(1) het overspelig kind geboren meer dan 300 dagen na het procesverbaal van niet-verzoening bij echtscheiding of scheiding van tafel
en bed op grond van bepaalde feiten of feitelijke scheiding, ofna de
eerste verschijning bij echtscheiding door onderlinge toestemming.
Niet vereist was dat de echtscheiding was toegestaan of dat het
huwelijk was ontbonden.
(2) het overspelig kind geboren meer dan 300 dagen na het begin van
de feitelijke scheiding, wanneer de echtscheiding werd toegestaan op
grond van feitelijke scheiding van minstens vijf jaar. Het toestaan
van de echtscheiding door de rechter, niet de overschrijving ervan of
de effectieve ontbinding van het huwelijk, was hier vereist.
Bijkomende vereisten werden echter gesteld:
(a) de erkenning mocht niet in strijd met een vroeger bezit van staat
van wettig kind.
Een voorafgaande ontkenning van vaderschap door de echtgenoot
van de overspelige moeder was evenwel niet vereist.
(b) de erkenning kon niet geschieden dan met machtiging van de
rechtbank van eerste aanleg, die vrij oordeelde of zij de erkenning
al dan niet toestond: zij beperkte er zich niet toe nate gaan of de
(115) Niets belette evenwel een ongehuwde vrouw, die een kind had met een gehuwde man,
- alleen- dit kind te erkennen: hieruit bleek het overspelig karakter van de afstamming niet
(zie Cass., 21 juni 1953, R.C.J.B., 1955, 281, noot RENARD).
(116) Voor rechtsvergelijkende gegevens, zie: MEULDERS-KLEIN, M.T., ,Le statut juridique
des enfants adulterins et incestueux", in Le rijorme du droit de Ia filiation, Perspectives
europeennes, Pauwels, J.M. (ed.), Brussel, 1981, 237 e.v.
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door de wet opgelegde objectieve voorwaarden voor de erkenning
waren vervuld, maar sprak zich uit over de opportuniteit van het
verzoek(ll7).
44. Geen enkel onderscheid werd in het Burgerlijk wetboek gemaakt
tussen het overspelig kind a patre (erkend door een gehuwd man) en
het overspelig kind a matre (erkend door een andere man dan de
echtgenoot).
45. Onrechtstreeks, toevallig, kon een overspelige afstamming vastgesteld worden, bv. ingevolge een vonnis van ontkenning van vaderschap of een vonnis dat een huwelijk nietigverklaarde wegens bigamie.
46. Overspelige kinderen van wie de afstamming, uitzonderlijk,
rechtstreeks werd vastgesteld, hadden de staat van gewone natuurlijke kinderen (art. 335 oud B.W.).
Overspelige kinderen van wie de afstamming onrechtstreeks werd
vastgesteld hadden een bijzondere, ongunstige, staat (art. 762-764
oud B.W.): zij hadden aileen aanspraak op levensonderhoud.
B.

DE RECHTSPRAAK NA HET ARREST MARCKX

47. Op grond van een ruime Marckx-interpretatie van artikel 8
E. V.R.M.(118) werd de Belgische wet niet meer toegepast door
verscheidene lagere rechtbanken.
De rechtbank te Gent verleende een overspelige man machtiging om
het kind te erkennen dat hij tijdens het huwelijk bijeen andere vrouw
dan zijn echtgenote verwekte, na de ontbinding van dit huwelijk (en
na een nieuw huwelijk met de moeder van het kind) en dit niettegenstaande de vereisten van de vroegere artikelen 331-335 B.W. niet
waren vervuld(l19).
De rechtbank te Turnhout en de rechtbank te Leuven verleenden
beide machtiging tot erkenning van een overspelig kind a matre door
een andere man dan de echtgenoot, niettegenstaande dit geboren was
minder dan 300 dagen na het begin van de echtscheidingsprocedure;
in beide gevallen was het huwelijk ontbonden en leefde de erkenner
(117) Rb. Brussel, 20 november 1979 en Brussel, 28 mei 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981,
39, met advies Proc. Kon. M. De Le Court.
(118) Zie HEYVAERT, A. en WILLEKENS, H., Beginselen van het gezins- enfamilierecht na
het Marckx-arrest, Antwerpen, 1981, p. 68-69.
(119) Rb. Gent, 14 mei 1984, R. W., 1984-85, 1504, noot PAUWELS, J.
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sam en met de moeder. De Belgische wet moet volgens deze rechtbanken wijken voor artikel8 E.V.R.M. (eerbiediging van het gezinsleven
van de erkenner en de moeder)(120) of artikel14 E.V.R.M. (onderscheid tussen twee categorieen overspelige kinderen - geboren v66r
en na de door de wet voorgeschreven termijn- discriminatoir)(121).
De rechtspraak is moeilijk te verzoenen met Cassatiearresten van 10
mei 1985(122) en 6 maart 1986(123) die, weliswaar op andere terreinen van ons afstammingsrecht, de directe werking van artikel 8 en
14 E.V.R.M. sterk hebben gerelativeerd(124).
48. Ook de machtigingsvereiste werd door de lagere rechtspraak in
vraag gesteld(125). Bij arrest van 3 oktober 1983 besliste het Hof van
Cassatie evenwel dat de machtigingsvereiste niet strijdig was met
artikel 8 of artikel 14 in samenhang met artikel 8 E.V.R.M., maar
integendeel beoogde het recht op eerbiediging van het familieleven,
zowel voor de wettige als de natuurlijke familie, te verzoenen met
andere door het Verdrag erkende rechten en vrijheden: de objectieve
en redelijke verantwoording van het onderscheid tussen natuurlijke
en overspelige kinderen is dat zo de rechten van het kind dienen te
worden geeerbiedigd, de rechten van derden evenzeer moeten worden
geeerbiedigd( 126).
§ 2. De nieuwe wettelijke bepalingen
49. Bij de indeling in hoofdstukken van de nieuwe titel VII van boek
I B. W. , ,Afstamming'' wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen
wettige en natuurlijke afstamming, maar tussen afstamming van
moederszijde en afstamming van vaderszijde.
Ook wat de vaststelling van de afstamming van het overspelig kind
betreft wordt voortaan terecht een onderscheid gemaakt tussen het
overspelig kind a patre en het overspelig kind a matre.
Voor het overspelig kind a patre stelt zich aileen de vraag in hoeverre
een gehuwd man een kind, dat geen vader heeft, kan erkennen dat
(120) Rb. Turnhout, 29 april 1982, R. W., 1982-83, 1590, noot PAUWELS, J.
(121) Rb. Leuven, 26 december 1983, R. W., 1983-84, 362.
(122) R. W., 1986, 1848.
(123) R. W., 1986-87, 236, noot SENAEVE, P.
(124) AI is een onderscheid naargelang een overspelig kind erkend wordt tijdens of na het
,overspeelde" huwelijk zeker zinvol (zie art. 224-1 Ned. B.W.).
(125) Rb. Turnhout, 14 oktober 1982, R. W., 1982-83, 2771, noot PAUWELS, J.
(126) Cass., 3 oktober 1983, R. W., 1983-84, 1972; R.C.J.B., 1984, 605, noot RIGAUX, F.;
bespreking PAUWELS, J., R. W., 1983-84, 2795.
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hij verwekt heeft bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, die noch
feitelijk, noch juridisch(l27) de moeder is of wordt van dat kind.
Voor het overspelig kind a matre, dat de echtgenoot van de moeder
tot vader heeft op grond van de vaderschapsregel, stelt zich in de
eerste plaats de vraag in hoeverre dit kind kan erkend worden door
een andere man dan de echtgenoot; wanneer de naam van de moeder
niet in de geboorteakte is vermeld(128) of bij ontstentenis van
geboorteakte, uitzonderlijk dus, stelt zich ook de vraag in hoeverre
het kind door zijn overspelige moeder kan erkend worden.
Duidelijkheidshalve wordt de vroegere - afgeschafte - terminologie gebruikt, zonder discriminatoire bedoelingen.
I. Het overspelig kind a patre

A.

DE VASTSTELLING VAN HET MOEDERSCHAP

50. De vaststelling van het moederschap van de ongehuwde moeder
stelt geen enkel probleem: het is onverschillig of haar moederschap
vaststaat door vermelding van haar naam in de geboorteakte, erkenning of vonnis (art. 312-314 B.W.) of zelfs niet vaststaat.
B.

DE VASTSTELLING VAN HET VADERSCHAP

1. De erkenning
a. Voorbereidende werken

51. Het oorspronkelijk ontwerp van minister Van Elslande dd. 15
februari 1978 (Pari. St. Senaat 1977-78, nr. 305/1)- en de vroegere
ontwerpen van de ministers Vranckx en Vanderpoorten(129)- ging
uit van de vrijheid van erkenning, ook, van het overspelig kind.
Zowel de leden van de Senaatscommissie als deze van de Kamercommissie waren het daar niet mee eens.
In de Senaatscommissie werden drie mogelijke beperkingen overwogen(l30):

(127) AI is het theoretisch denkbaar dat de moeder anoniem bevalt en de echtgenote het kind
erkent.
(128) Omdat ze bv. in Frankrijk anoniem is bevallen.
(129) Zie GERLO, J., ,De ontwerpen Vranckx, Vanderpoorten en Van Elslande betreffende
de afstamming", R. W., 1978-79, 193.
(130) Verslag Senaatscommissie door Mw. STAELS-DOMPAS, Pari. St., Senaat, 1984-85, nr.
904/2, p. 74-84.
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(1) erkenning is slechts mogelijk mits toestemming van de echtgenote

of, bij gebreke daarvan, mits machtiging van de rechtbank.
Deze oplossing werd eerst aanvaard, maar nadien verworpen (met 12
stemmen tegen 8), om de rechter niet de schier onmogelijke taak op
te dragen te oordelen over in sterke mate tegenstrijdige belangen.
(2) de erkenning moet medegedeeld worden aan de echtgenote, die
de mogelijkheid heeft een verzet in te leiden bij de rechtbank (oplossing verworpen met 12 stemmen tegen 8).
(3) de erkenning moet medegedeeld worden aan de echtgenote,
zoniet kan ze niet tegen haar of de kinderen uit haar huwelijk met
de erkenner worden ingeroepen. De echtgenote heeft evenwel geen
recht van verzet. Deze oplossing werd tenslotte aangeomen door de
Senaatscommissie met 9 stemmen bij 4 onthoudingen.
52. De Kamercommissie kwam, op amendement van de heer Bour-

geois, tot een ander voorstel, dat tenslotte door de Kamer werd
aangenomen: de mededeling aan de echtgenote wordt vervangen
door een homologatieverzoek aan de rechtbank, gepaard met een
verzoek tot oproeping van de echtgenote, zodat deze het vaderschap
kan betwisten zonder zelf het initiatief tot een proces te moeten
nemen. Aangestipt moet worden dat de homologatieprocedure
slechts een - eventueel - onderzoek naar de biologische echtheid
van het vaderschap inhoudt en niet naar de opportuniteit van de
erkenning: de rechtbank moet de erkenning homologeren als niet
bewezen wordt dat de erkenner de vader niet is(131).
b. Artikel 319bis B. W.

53. Artikel 319 bis B. W. bepaalt derhalve:
,Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat verwekt is bij
een andere vrouw dan zijn echtgenote, moet de akte van erkenning
bovendien bij verzoekschrift ter homologatie voorgelegd worden aan
de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind. De
echtgenote van de verzoeker dient in het geding betrokken te worden.
De rechtbank behandelt het verzoek in raadkamer en hoort de
partijen en het openbaar ministerie.
Zij wijst het verzoek tot homologatie af indien wordt bewezen dat
de erkenner niet de vader is.
De erkenning wordt definitief vanaf de inschrijving van het vonnis
(131) Verslag Karnercornrnissie, Par/. St., Kamer, 1985-86, nr. 378-16, p. 44.
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van homologatie in de rand van de akte van erkenning en heeft
uitwerking vanaf de datum van het verzoekschrift"(132).
Opgemerkt moet worden dat zonder onderscheid sprake is van ,elk
kind dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote".
Met de erkenning van een overspelig kind - verwekt tijdens het
huwelijk- wordt gelijkgesteld de erkenning tijdens het huwelijk van
een kind verwekt v66r het huwelijk bij een andere vrouw dan de
echtgenote (vgl. het vroegere art. 337 B.W. dat in een bijzonderongunstig - statuut voor deze kinderen voorzag).
Vastgesteld moet ook worden dat de erkenning van een overspelig
kind - in tegenstelling tot andere erkenningen - geen terugwerkende kracht heeft tot op de dag van de geboorte(133), maar slechts
uitwerking heeft vanaf de dag van het verzoekschrift tot homologa~
tie.
54. Op een aantal vragen geeft artikel319bis B.W. geen antwoord,
zo bijvoorbeeld:
(a) wie betaalt de kosten van de homologatieprocedure?
(b) kan de homologatieprocedure verdergezet worden na overlijden
van de erkennende echtgenoot?
(a) De kosten van de homologatieprocedure

Het probleem van de kosten van de homologatieprocedure werd voor
het eerst opgeworpen bij de tweede behandeling in de Senaat.
De aangelegenheid is belangrijk want een eventuele betwisting van
het biologisch vaderschap zal meestal uitlopen op een bloed- of ander
wetenschappelijk onderzoek, welke hoge kosten vergen(l34).
De Senaatscommissie trad het standpunt van de Staatssecretaris voor
Justitie bij ,dat zo de echtgenote zonder succes het biologisch
vaderschap van de erkenner betwist, zij dan ook de procedurekosten
niet zal moeten dragen"(135). Dit wordt als volgt gemotiveerd: ,de
kosten dieter gelegenheid van de homologatie worden gemaakt, zijn

(132) Overgangsrecht: De erkenning door de echtgenoot van een overslig kind a patre,
nietig op grond van het vroegere recht, blijft nietig (algemene beginselen van overgangsrecht);
een nieuwe erkenning is mogelijk onder de voorwaarden bepaald in de nieuwe wet (homologatie).
(133) Zodat afbreuk wordt gedaan aan het declaratief karakter van een erkenning.
(134) Verslag Senaatscommissie, II, Pari. St., Senaat, 1985-86, nr. 338/2, p. 13.
(135) Verslag Senaatscommissie, II, p. 13.
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inherent aan deze procedure, en zijn dus ten laste van degene die om
de homologatie verzoekt"(136).
Deze stellingname Iijkt ons zeer betwistbaar. Twee situaties moeten
o.i. worden onderscheiden:
(1) wordt het vaderschap door de echtgenote niet betwist, dan zijn
de kosten van de homologatieprocedure ten laste van de erkenner (als
inherent);
(2) betwist de echtgenote het vaderschap van haar echtgenoot en
vraagt ze een bloedproef(l37), dan zijn de kosten van de expertise
voor de erkennende echtgenoot zo blijkt dat hij de vader niet is en
voor de echtgenote zo blijkt dat hij de vader wel is (op grond van
algemene beginselen van procesrecht)(138).
(b) Het overlijden van de echtgenoot tijdens de homologatieprocedure

55. De vraag of de homologatieprocedure kan verdergezet worden
na het overlijden van de erkenner moet genuanceerd beantwoord
worden. Drie situaties kunnen worden onderscheiden:
(1) De erkenner overlijdt na het opmaken van de akte van erkenning,
doch v66r het neerleggen van een verzoekschrift tot homologatie.
Aangenomen moet worden dat de wil van de erkenner ook ter
gelegenheid van het neerleggen van het verzoekschrift moet blijken(139); bijgevolg kan het homologatieverzoek niet door b.v. de
moeder of het erkende kind worden ingediend. Artikel 355, le lid
B.W. i.v.m. adoptie kan niet naar analogie toegepast worden(140);
(2) De erkenner overlijdt na het neerleggen van het verzoekschrift
tot homologatie, doch v66r het in kracht van gewijsde treden van
de homologatiebeschikking.
In dit geval belet geen enkele bepaling van artikel 319 bis B. W. dat

(136) Verslag Senaatscommissie, II, p. 13-14.
De interpretatie van de Senaatscommissie komt neer op de invoering van een nieuw afschrikkingsmiddel bij de erkenning van een overspelig kind.
(137) De homologatierechtbank kan o.i. de bloedproef niet ambtshalve bevelen zo de echtgenote het vaderschap niet betwist (vgl. verslag Senaatscommissie II, p. 13).
(138) Zoniet zou de echtgenote haar echtgenoot willekeurig zware financiele lasten kunnen
opleggen.
(139) De erkenning heeft immers slechts gevolgen vanaf de datum van het verzoekschrift en
de erkenner is meester van die gevolgen.
(140) Een uitdrukkelijke wettekst, zoals in art. 355 B.W., is vereist.
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de procedure wordt voortgezet, b. v. op benaarstiging van moeder,
kind, openbaar ministerie of rechter ambtshalve(141);
(3) De erkenner overlijdt nadat de homologatiebeslissing kracht van
gewijsde heeft verkregen, maar voor de overschrijving ervan.
Niets belet dan de overschrijving, die een louter administratieve
formaliteit is, waarvoor openbaar ministerie en ambtenaar van de
burgerlijke stand instaan.

2. Onderzoek naar het vaderschap
56. Artikel 322, 2e lid B.W. voorziet terzake onderzoek naar het
overspelig vaderschap gelijkaardige beperkingen als terzake erkenning van een overspelig kind:
,lndien de verweerder gehuwd is en het kind tijdens het huwelijk
verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, moet het vonnis
waarbij de afstamming wordt vastgesteld, aan de echtgenote worden
betekend. Totdat die betekening heeft plaatsgehad kan het vonnis
niet worden tegengeworpen aan de echtgenote, noch aan de kinderen
geboren uit haar huwelijk met de verweerder of geadopteerd door
beide echtgenoten"(142).
De analogie met de erkenning wordt echter op onverklaarbare wijze
verbroken doordat de regeling beperkt blijft tot het kind tijdens het
huwelijk verwekt bij een andere vrouw dan de echtgenote(l43); zij
zou moeten uitgebreid worden tot het kind verwekt v66r het huwelijk.

3. Kritische bedenkingen
57. De regeling m.b.t. de overspelige afstamming a patre lijkt niet
strijdig met artikel8-14 van het E.V.R.M. Het overspelig kind wordt
niet gediscrimineerd als de erkenningsvrijheid slechts beperkt wordt
door een mededelingsverplichting aan de echtgenote of een homologatieverzoek aan de rechtbank. De vaststelling van de afstamming
(141) Art. 331 quinquies dat het voortzettingsrecht tot de erfgenamen beperkt, betreft aileen
contentieuze afstammingsprocedures.
De echtgenote en de huwelijkse kinderen zullen in casu allicht niet geneigd zijn de homologatieprocedure verder te zetten. Dat de betwisting van het vaderschap na het overlijden van de man
moeilijker wordt, lijkt ons geen beslissend argument tegen de voortzetting.
(142) Overgangsrecht: Indien een vordering tot vaststelling van overspelig vaderschap werd
afgewezen krachtens opgeheven regels, kan een nieuwe worden ingesteld onder de voorwaarden bepaald in de nieuwe wet, zonder dat daaruit enig recht voor het verleden kan volgen (art.
111, 2e lid wet).
(143) Tenzij volgende verklaring voldoende zou zijn (wat wij betwijfelen): in geval van
erkenning heeft de overspelige vader het initiatief, in geval van onderzoek naar het vaderschap
niet.
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wordt er nooit door belet en de verwittiging van de echtgenote is
verdedigbaar: naast de belangen van het overspelig kind moeten ook
deze van het wettig gezin in overweging genomen worden; dit moet
weten waar het aan toe is.
De oplossing van de Kamer en van de wet (homologatie) lijkt ons
nochtans minder gelukkig dan deze van de Senaat (mededeling) om
volgende redenen:
(1) het grote argument is dat moet vermeden worden de last van het
instellen van een vordering tot betwisting van de erkenning op de
echtgenote te leggen. Dit argument gaat uit van de verkeerde hypothese dat een meerderheid of zelfs een belangrijk deel van de erkenningen vals zou zijn en vatbaar voor betwisting. Er is geen reden om
de grote meerderheid van de erkenningen, die niet vals zijn, aan een
omslachtige en niets veranderende homologatieprocedure te onderwerpen;
(2) de mededeling van de erkenning sluit beter aan bij de betekening
van het vonnis tot vaststelling van het vaderschap;
(3) door de verplichting van de overspelige echtgenoot tot een mededelingsplicht te beperken stelt men hem op gelijke voet met de
overspelige echtgenote (zie verder). De man wordt gediscrimineerd
als hij verplicht wordt zijn erkenning door de rechtbank te laten
homologeren.
58. De nieuwe regeling m.b.t. de erkenning van het overspelig kind
a patre is revolutionair te noemen.
Het overspelig kind a patre kan voortaan steeds vrijwillig of gerechtelijk erkend worden, waar het vroeger slechts in dezelfde uitzonderlijke gevalen als het overspelig kind a matre kon erkend worden(144).
Uit de tekst van artikel 319bis B.W. (,Wanneer de vader gehuwd
is ... '') kan opgemaakt worden dat voortaan een overspelig kind a
patre door de overspelige vader volledig vrij - d.i. zonder homologatie van de erkenning - kan erkend worden na de ontbinding van
het huwelijk van de overspelige vader met zijn bedrogen echtgenote(145).
Evenzo moet het vonnis dat het overspelig vaderschap vaststelt na
(144) Ten onrechte voorzag het Burgerlijk Wetboek identieke regels voor totaal verschillende
situaties.
(145) Het Nederlands recht verbiedt de erkenning tijdens het huwelijk maar laat ze toe na de
ontbinding ervan (art. 224-1 Ned. B.W.). Het Franse en Duitse recht Iaten de erkenning vrij
toe, maar beperken de gevolgen ervan. Het recht van de meeste Oost-Europese Ianden kent
geen bijzondere regels inzake erkenning van overspelige kinderen.
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de ontbinding van het huwelijk, niet betekend worden aan de vroegere echtgenote (art. 322, 2e lid B.W.).
II. Het overspelig kind a matre
A.

DE VASTSTELLING VAN HET MOEDERSCHAP

1. Mater semper certa est
59. Het moederschap zal ook hier in de regel vaststaan door de
vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte.
2. Erkenning(l46)

60. Subsidiair kan het moederschap komen vast te staan door erkenning.
Twee vragen stellen zich dan:
a. moet de echtgenoot op het hoogte gebracht worden?
b. moet een onderscheid gemaakt worden naargelang het kind al dan
niet vooraf door zijn vader erkend werd?
De tweede vraag werd uit het oog verloren; geen oplossing is voorzien
in de wet (zie verder).
De eerste vraag werd over het hoofd gezien door de Senaat, maar
niet door de Kamer.
In laatste instantie werd volgende bepaling ingelast: ,lndien de
moeder gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het huwelijk geboren
is, moet de erkenning worden medegedeeld aan de echtgenoot" (art.
313, § 3 B.W.).
Artikel 313, § 3, 2e lid bepaalt de manier waarop de mededeling aan
de echtgenoot moet geschieden: indien de akte van erkenning is
opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand
of notaris, geeft deze kennis van de akte; indien zij niet is opgemaakt
door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of door een
Belgische notaris, wordt de akte betekend op verzoek van de moeder,
het kind of diens wettelijke vertegenwoordiger(147).

(146) Overgangsrecht: De erkenning door de gehuwde moeder van een overspelig kind a
matre, nietig op grond van bet vroegere recht, wordt blijkbaar geldig (arg. art. 110 wet), maar
moet wel medegedeeld worden aan de echtgenoot om hem tegenstelbaar te zijn.
(147) Luidens art. 62, § 3 B.W. is de ambtenaar van de burgerlijke stand die een akte van
erkenning opmaakt ertoe gehouden ,daarvan binnen de drie dagen kennis te geven aan de
echtgenoot van de erkenner". Voor de kennisgave door de notaris is geen termijn voorzien.
Art. 62, § 3 B.W. kan allicht niet naar analogie toegepast worden. Kennisgeving door de
ambtenaar van de burgerlijke stand is blijkbaar ook vereist in geval van erkenning door de
overspelige vader van een overspelig kind a patre, al is dan een homologatieprocedure voorzien.
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Artikel313, § 3, 3e lid verduidelijkt de draagwijdte van de mededeling aan de echtgenoot: totdat de kennisgeving of betekening heeft
plaatsgehad kan de erkenning niet worden tegengeworpen aan de
,echtgenoot, (- beter dan de ,vader" - vgl. Franse tekst ,le
mari" -), aan de kinderen geboren uit diens huwelijk met degene
die het kind erkent en aan de kinderen die door de beide echtgenoten
geadopteerd zijn.
3. Kritische bedenkingen

61. Deze bepaling is in meerdere opzichten merkwaardig.
Zij voorziet voor de overspelige moeder hetgeen de tekst door de
Senaat goedgekeurd voorzag voor de overspelige vader. De wet
voorziet nu evenwel dat de overspelige vader zijn akte van erkenning
ter homologatie moet voorleggen aan de rechtbank van eerste aanleg.
Uit de voorbereidende werken blijkt niet of dit onderscheid te
verklaren is door een overhaaste afhandeling van bepaalde teksten
of integendeel gewild is: de soepeler houding t.o.v. de overspelige
moeder zou kunnen verklaard worden door het feit dat een erkenning, gelet op de regel ,mater semper certa est", uitzonderlijk
is(l48).
Anderzijds is de echtgenoot van de overspelige moeder automatisch
vader, wijl de echtgenote van de overspelige vader nooit de moeder
is, zodat de eerste minstens evenveel recht op bescherming heeft.
62. Ook op een ander vlak is er een niet goed te praten discordantie
tussen artikel 313, § 3 en artikel 319bis B.W.
Artikel 313, § 3 heeft het over de moeder die gehuwd is en , ,een kind
erkent dat tijdens het huwelijk geboren is", wijl artikel 319 bis
toepasselijk is op de gehuwde vader die ,een kind erkent dat verwekt
is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote", ook al is het kind niet
tijdens het huwelijk geboren en niet overspelig (vgl. art. 337 B.W.
oud).
Hier is er duidelijk een discriminatie t.a.v. de man. Er is geen enkele
reden om het v66r het huwelijk geboren en bij een andere persoon
dan de echtgenoot verwekte kind anders te behandelen naargelang
het erkend wordt door de later gehuwde vader of moeder (ook art.
337 B.W. oud maakt hier trouwens geeen onderscheid).

(148) Of door het feit dat het overspelig kind a patre allicht reeds een moeder heeft, wijl het
overspelig kind a matre allicht nog geen vader heeft.
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63. Artikel 313, § 3, 3e lid, luidens hetwelk de erkenning niet kan
tegengeworpen worden aan de echtgenoot totdat de kennisgeving of
betekening heeft plaatsgehad, houdt alleszins een - gedeeltelijke uitzondering in op artikel315 B.W. dat laconiek verkondigt dat elk
kind tijdens het huwelijk geboren de echtgenoot tot vader heeft;
blijkbaar kan de echtgenoot zich wel op zijn vaderschap beroepen,
al werd de erkenning hem niet medegedeeld(149).

4. Onderzoek naar het moederschap
64. In geval van- eveneens uitzonderlijke- gerechtelijke vaststelling van een overspelig moederschap is geen betekening van het
vonnis aan de echtgenoot voorzien.
Er is geen reden om een vonnis tot vaststelling van overspelig
vaderschap wel te doen betekenen aan de echtgenote en een vonnis
tot vaststelling van overspelig moederschap niet aan de echtgenoot:
dat de echtgenoot automatisch vader is, is geen reden om hem niet
te verwittigen, maar integendeel des te meer een reden om hem wel
te verwittigen.
B.

DE VASTSTELLING VAN HET VADERSCHAP

1. De echtgenoot is de vader
65. In beginsel is de echtgenoot de vader, ongeacht de wijze waarop
de moederlijke afstamming is vastgesteld. Is hij niet de ware vader
dan kan hij zijn vaderschap betwisten (art. 318, § 1, B.W.).
Wanneer de afstamming van moederszijde door erkenning of bij
rechterlijke beslissing is vastgesteld(150), kan hij zijn vaderschap
betwisten op eenzijdige verklaring, voor zover het kind geen bezit van
staat t.a.v. hem heeft (art. 318, § 3, 4°, B.W.).
Allicht blijven er een niet te verwaarlozen aantal kinderen die in feite
overspelig a matre zijn, maar juridisch niet overspelig(151).

2. De erkenning door een andere man
66. Zoals vroeger moet het vaderschap van de echtgenoot soms
wijken voor het vaderschap van een andere man.
(149) Vgl. art. 319, § 4 in fine.
(150) Wat vaak doet vermoeden dat een gehuwde vrouw iets te verbergen heeft en het
vaderschap van de echtgenoot verdacht maakt.
(151) Wijl een niet gering aantal kinderen die in feite overspelig a patre zijn, juridisch aileen
een - ongehuwde - moeder hebben.
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De erkenning van een overspelig kind a matre door een andere man
dan de echtgenoot blijft door artikel 320 B.W. aan vrij strenge
beperkingen onderworpen, tenminste zolang het kind gedekt is door
de vaderschapsregel.
In tegenstelling tot vroeger staat niets de erkenning meer in de weg
als de echtgenoot met succes zijn vaderschap betwist heeft; geen
machtiging van de rechtbank is dan vereist.
Indien het kind niet ontkend werd door de echtgenoot en bezit van
staat heeft t.o.v. die echtgenoot blijft de erkenning onmogelijk.
Wanneer het vaderschap vaststaat krachtens artikel315 of 317 doch
niet bevestigd wordt door het bezit van staat kan het kind worden
erkend door een andere man dan de echtgenoot:
a. met machtiging van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind(l52);
b. in 4 gevallen:
{1°) ingeval het kind geboren is tenminste 180 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk van de moeder(153);
(2°) ingeval het kind geboren is meer dan 300 dagen na het procesverbaal bedoeld in artikel 1258 Ger.W.; of na de beschikking door
de voorzitter in kort geding gegeven krachtens artikel 1280 Ger. W.,
waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, of na de verklaring bedoeld in artikel1289
Ger.W. en minder dan 180 dagen na de definitieve afwijzing van de
eis of na de verzoening(154);
(3°) ingeval het kind geboren is meer dan 300 dagen na een beschikking van de vrederechter gegeven krachtens artikel223 B.W., waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, en minder dan 180 dagen nadat aan deze maatregel een einde is gekomen, of nadat de echtgenoten feitelijk herenigd
zijn geweest;
(4°) ingeval het kind geboren is meer dan 300 dagen na het tijdstip

(152) Zoals vroeger (art. 331-335 oud B.W.), met dien verstande dat nude rechtbank van de
woonplaats van het kind i.p.v. die van de erkenner bevoegd is.
Overgangsrecht: Artikel 320 B.W. is van toepassing op de machtigingen tot erkenning
aangevraagd op grond van de vroegere artikelen 331 en 335 B.W., indien op het verzoekschrift
nog geen in kracht van gewijsde gegane beslissing is gevallen bij de inwerkingtreding van deze
wet (art. 114 wet).
(153) Vgl. vroeger waar de erkenner geen machtiging van de rechtbank nodig had (!): de
natuurlijke afstamming kreeg in dat geval automatisch voorrang op de wettige (art. 315, le
lid oud B.W.).
(154) Vgl. art. 331, 2e lid en 3.13; 2e lid oud B.W.
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waarop de feitelijke scheiding een aanvang heeft genomen, wanneer
de echtscheiding is toegestaan krachtens artikel 232 B.W.(155).

3. Kritische bedenkingen
67. De erkenning van een kind dat geniet van het vermoeden van
vaderschap blijft moeilijk, ook al geniet dit kind geen bezit van staat
t.a. v. zijn wettige vader.
Het eerste geval is een verstrakking tegenover de vroegere houding.
Alleen het 3e geval is een versoepeling t.a. v. vroeger, maar gaat veel
minder ver dan het oorspronkelijk wetsontwerp Van Elslande. Dit
liet toe - zonder gerechtelijke machtiging - een wettig kind te
erkennen dat meer dan 300 dagen na het begin van de feitelijke
scheiding - zonder meer - van zijn moeder en haar man was
geboren, voor zover het geen bezit van staat van wettig kind had.
Tegen de oorspronkelijke tekst werd terecht ingeroepen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in de onmogelijkheid verkeert of
alleszins niet bevoegd is om de echtheid van de opgesomde voorwaarden na te gaan. Daarom werd de vereiste van een machtiging van de
rechtbank behouden.
De draagwijdte van de machtigingsvereiste is evenwel niet meer
dezelfde als vroeger, al is de nieuwe wet op dit punt niet duidelijk.
De nieuwe wet bevat eigenaardig genoeg geen procedureregels i.v.m.
het machtigingsverzoek. Aangenomen moet worden dat, zoals vroeger, de overspelige echtgenote (ook al stemt die toe in de erkenning)
en haar echtgenoot worden gehoord (Vgl. art. 331 oud B.W.).
De rechtbank mag echter niet meer oordelen over de opportuniteit
van de erkenning; zij moet alleen de juistheid van de gestelde voorwaarden nagaan en, zo dit gevraagd wordt, de werkelijkheid van de
vastgestelde afstamming(156).
68. Betreurd moet worden dat tenslotte alleen een feitelijke scheiding die het voorwerp is of was van een gerechtelijke procedure in
aanmerking wordt genomen, zodat allicht in een groot aantal gevallen het recht niet aan de feiten kan aangepast worden.
Vermits toch de machtiging tot erkenning vanwege de rechtbank
vereist is, belet niets deze rechtbank nate gaan wanneer de feitelijke
(155) Vgl. art. 331, 2e lid oud B.W.
(156) Vgl. Senaatscommissie, I, p. 85. Vgl. de homologatieprocedure bij erkenning van een
overspelig kind a patre. AI kan ook geargumenteerd worden ten voordele van het behoud van
de vroegere regeling, gelet op het gebruik van de identieke terminologie.
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scheiding in jeite een aanvang heeft genomen, dit aan de hand van
aile bewijsmiddelen- b.v. inschrijving in de bevolkingsregisters -,
behalve bekentenis en eed; een dergelijke bevoegdheid heeft de
rechtbank van eerste aanleg nu reeds in geval van echtscheiding op
grond van feitelijke scheiding.
Men kan zich zelfs afvragen of niet nog verder moet worden gegaan,
en naar Frans voorbeeld(157), de erkenning moet worden mogelijk
gemaakt - mits machtiging van de rechtbank - van elk kind dat
geen bezit van staat heeft t.o.v. zijn wettige vader. De gestelde
termijn van 300 dagen is immers niet steeds realistisch: zoals vele
echtscheidingen worden voorafgegaan door een feitelijke scheiding,
worden vele feitelijke scheidingen voorafgegaan do9r gedeeltelijke
feitelijke scheidingen of ,,morele'' scheidingen. Waarom dan niet de
erkenning toelaten van het kind geboren na het begin van de echtscheidingsprocedure of het begin van de feitelijke scheiding van de
wettige ouders(158)?
In dat geval kunnen eventueel bijkomende beperkingen worden
voorzien, zoals b.v. de erkenning slechts toelaten na de ontbinding
van het huwelijk of na verloop van een zekere termijn (1 of 2 jaar)
sinds de geboorte (en voor zover de moeder en haar echtgenoot
tijdens die termijn het samenleven niet hervat hebben).
Er kan zeker gepleit worden voor de onbeperkte mogelijkheid van
de erkenning van een overspelig kind a matre na de ontbinding van
het overspelig huwelijk, mits machtiging van de rechtbank en mits
afwezigheid van bezit van staat t.o.v. de vroegere echtgenoot. Dit
bezit van staat moet wei met omzichtigheid benaderd worden: het feit
dat de - vroegere - echtgenoot een onderhoudsgeld betaalt voor
en een bezoekrecht uitoefent over het kind bewijst op zichzelf noch
het bezit van staat noch de afwezigheid van bezit van staat (maar laat
toch eerder de aanwezigheid dan de afwezigheid van bezit van staat
vermoeden).

4. Het onderzoek naar het vaderschap van een andere man
69. Het vaderschap van een andere man dan de echtgenoot kan bij
vonnis worden vastgesteld in de 4 gevallen bepaald in artikel 320
B.W. (art. 323 B.W.).
Machtiging van de rechtbank is uiteraard niet vereist, afwezigheid
van bezit van staat t.o.v. de echtgenoot wei.
(157) Zie art. 334-9 Franse C.C. a contrario.
(158) Dit kind heeft allicht geen bezit van staat t.a. v. de echtgenoot.
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5. Vaststelling van het vaderschap v66r de vastste/ling van het
moederschap
70. Een geval is door de wetgever niet voorzien: het geval dat de
overspelige moeder in het buitenland b. v. anoniem bevalt en de
erkenning door de (ongehuwde) vader haar eigen erkenning voorafgaat.
Voor de vaststelling van het moederschap heeft het geen belang of
de vader al of niet vooraf erkend heeft. De erkenning moet in beide
gevallen evenzeer aan de echtgenoot medegedeeld worden(159).
Wat de vaststelling van het vaderschap betreft zijn er echter wel
problemen: wiens vaderschap moet voorrang krijgen, dit van de
erkenner- die volledig vrij heeft kunnen erkennen -, of dit van
de echtgenoot, die op grond van artikel 315 B.W. vader wordt op
het ogenblik van de erkenning door de met hem gehuwde moeder.
Omdat het vaderschap van de erkenner eerst komt vast te staan, zou
men dat kunnen laten primeren(l60) (vgl. art. 329 B.W. naar analogie). Al kan evenzeer toepassing gemaakt worden van artikel3 31 septies B.W.: vermits de wet geen regeling heeft getroffen voor dit
geschil betreffende de afstamming, moet het door de rechtbanken
beslecht worden, door de meest waarschijnlijke afstamming met alle
rechtsmiddelen - in laatste instantie het bezit van staat - vast te
stellen.
De lege ferenda zou een radikale oplossing kunnen zijn het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot af te schaffen in het toch
uitzonderlijke geval van erkenning of gerechtelijke vaststelling van
het moederschap: indien het automatisme inzake vaststelling van het
moederschap (mater semper certa est) niet speelt moet het
automatisme inzake vaststelling van het vaderschap evenmin spelen.
III. De onrechtstreekse vaststelling
71. Zoals vroeger kan de overspelige afstamming onrechtstreeks
vastgesteld worden en b.v. blijken uit een vonnis dat een vordering
tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot inwilligt.
Eens vastgesteld heeft iedere overspelige afstamming nu dezelde
gevolgen, d. w .z. zware sancties voor de overspelige ouder en enige
beperkingen voor het overspelig kind.
(159) Art. 313, § 3 B.W. spreekt zonder onderscheid van ieder kind tijdens het huwelijk
geboren dat door de gehuwde moeder erkend wordt, ook al is het in feite (omdat het werkelijk
van de echtgenoot is) of in rechte (omdat het niet door een andere man erkend werd) niet
overspelig.
(160) Op gevaar af van misbruiken of wetsontduiking.
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DE VASTSTELLING VAN DE BLOEDSCHENNIGE AFSTAMMING

§ 1. Vroegere toestand

A. HET BURGERLIJK WETBOEK
72. Het Burgerlijk wetboek verbood vroeger de - vrijwillige of
gerechtelijke - vaststelling van een bloedscbennige afstarnming
(art. 335 en 342a oud B.W.)(161).
Het verbod gold niet voor kinderen die geboren waren uit bloedverwanten of aanverwanten aan wie door de Koning ontheffing kon
worden verleend van het verbod om met elkaar te trouwen, nl.
kinderen van oom en nicbt, tante en neef of kinderen van schoonbroer en schoonzuster.
Onrechtstreeks kon de bloedscbennige afstarnming blijken uit de
nietigverklaring van een huwelijk wegens bloedscbande. In dit geval
had het kind de beperkte rechten opgesornd in artikel 762-764 oud
B.W.

Het bloedscbennig kind wiens afstamming niet vaststond kon aileen
de vordering tot levensonderboud tegen de waarscbijnlijke vader van
artikel 340 B.W. instellen (art. 342a oud B.W.).
B. ARREST MARCKX
31. Omwille van het belang door bet arrest Marckx aan de bloedband gebecbt en op grond van bet discriminatieverbod van artikel
14 E.V.R.M., zou kunnen gepleit worden voor bet vrij toelaten van
de vrijwillige of gerechtelijke erkenning van een bloedscbennig
kind(162). In de Belgische recbtspraak is ecbter geen toepassing te
vinden.
§ 2. De nieuwe wettelijke bepalingen

De nieuwe wet wijzigt niets aan de regels inzake vaststelling van de
bloedscbennige afstamming.

(161) Niets belette evenwel een van de bloedschennige ouders- aileen- het kind te erkennen:
hieruit bleek het bloedschennig karakter van de afstamming niet.
(162) Vgl. HEYVAERT, A. en WILLEKENS, H., o.c., p. 70-71.
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I. Verbod van vaststelling van de bloedschennige afstamming
A. VASTSTELLING

VAN HET MOEDERSCHAP

74. De regel mater semper certa est geldt ook voor het bloedschennig
kind. 1
De erkenning en de vordering tot gerechtelijke vaststelling van het
moederschap zijn echter niet ontvankelijk indien daaruit blijkt dat
tussen de moeder en de vader een huwelijksbeletsel bestaat waarvan
de Koning geen ontheffing kan verlenen (art. 313, § 2 en 314, 2e lid
B.W.).
Deze bepalingen werden in laatste instantie, op amendement van de
Regering, in de Kamer ingelast: de Senaat had uit het oog verloren
dat wanneer de afstamming van moederszijde niet uit de geboorteakte voortvloeit,- b.v. indien de moeder anoniem bevallen is-, de
moederlijke afstamming door erkenning of vonnis kan vastgesteld
worden nadat het kind door de vader is erkend, zodat die erkenning
of vaststelling de bloedschennige aard van de afstamming kan doen
blijken.
In de regel heeft een bloedschennig kind dus aileen een moederlijke
afstamming, uitzonderlijk aileen een vaderlijke afstamming; een
bloedschennig kind heeft echter juridisch nooit een vader en een
moeder (tenzij zijn afstamming onrechtstreeks werd vastgesteld).
Deregeling houdt wei het risico in dat b.v. de dochter die in Frankrijk
klandestien een kind, dat door haar vader werd verwekt, ter wereld
brengt, om een familieschandaal te vermijden, door een erkenning
uitgaande van de vader aile rechten op haar kind definitief verliest(163).
Een andere oplossing zou er kunnen in bestaan in dergelijke gevailen
de moederlijke afstamming steeds te laten primeren, met eventuele
uitschakeling, vernietiging van de vaderlijke afstamming.
B. VASTSTELLING

VAN HET VADERSCHAP

75. ,De vader kan het kind niet erkennen, wanneer uit die erkenning
een huwelijksbeletsel zou blijken tussen hem en de moeder waarvoor
de Koning geen ontheffing kan verlenen" (art. 321 B.W.). ,Het
onderzoek naar het vaderschap is onontvankelijk, wanneer uit het
vonnis een huwelijksbeletsel tussen de vermeende vader en de moeder
zou blijken waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen"
(art. 325 B.W.).
(163) Verslag Kamercommissie, p. 32.
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C.

KRITISCHE BESCHOWINGEN

76. Dat de vaststelling van een bloedschennige afstamming verboden
moet worden is niet evident.
Zo bestaat dit verbod ook in Nederland en Frankrijk, maar niet in
Zwitserland(164). In Italie bestaat er een principieel verbod, dat
evenwel kan opgeheven worden bij gerechtelijke machtiging in het
belang van het kind.
Het behoud van het verbod in Belgie wordt gesteund op de overweging dat de vrijheid van erkenning en de onthulling van de afkomst
volgens de gangbare mening voor het kind zelf enkel nadeel zou
berokkenen (memorie van toelichting bij het voorontwerp dd. 2
september 1977, p. 11)(165).
77. Het oorspronkelijk ontwerp Van Elslande, zoals het op 15
februari 1978 na het advies van de Raad van State bij de Senaat werd
ingediend, liet de vaststelling van de bloedschennige afstamming vrij
toe. De memorie van toelichting verklaarde daaromtrent: , ,Is het niet
zo dat reeds in het huidige recht de afstamming van bloedschennige
kinderen van met elkaar gehuwde bloed- of aanverwanten blijft
vaststaan na de nietigverklaring van het huwelijk van die ouders? ...
Daarenboven blijft de erkenning een vrijwillige daad, waaraan de
ouder kan verzaken en is het kind meester van de vordering tot
onderzoek naar het ouderschap". In zijn advies dd. 9 december 1977
op het voorontwerp wijst de Raad van State op een andere anomalie:
wanneer de vader een kind erkent voor diens geboorte - dit is
mogelijk luidens artikel 328, 2e lid B.W. -, belet dit niet dat de
ambtenaar van de burgerlijke stand aan wie naderhand aangifte van
de geboorte gedaan wordt, daarin de naam van de moeder vermeldt
overeenkomstig artikel57 B. W., noch dat die vermelding de moederlijke afstamming bewijst: aldus wordt de vaststelling van een bloedschennige afstamming toch mogelijk. Senaat en Kamer hielden nadien geen rekening met de terechte opmerking van de Raad van

(164) En niet in Duitsland en Engeland, maar daar bestaan in principe geen familierechtelijke
betrekkingen tussen natuurlijke vader en natuurlijk kind in het algemeen.
(165) Er werd ook gewezen op de dubbele contradictorische verwantschapsverhouding waarin
twee personen tegenover elkaar zouden komen te staan: zo zou b.v. het_kind door de vader
bij zijn dochter verwekt, tegelijkertijd het kind en het kleinkind van die man zijn en tevens
tegelijkertijd het kind en de zuster van die vrouw (zie HEYYAERT, A. en WILLEKENS, h., o.c.,
70, die opmerken dat dergelijke contradicties toch een adoptie of wettiging door adoptie niet
beletten).
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State(166), en de vaststelling van een bloedschennige afstamming
werd, zoals vroeger, opnieuw verboden(167), ,in het belang van het
kind"(- zodat van geen discriminatie sprake kan zijn -),en omdat
gevreesd werd dat de vrijheid aanleiding zou geven tot misbruiken:
,o.m. zou een man het kind van zijn dochter kunnen erkennen om
aldus het huwelijk van die dochter te bemoeilijken'' (verslag Senaatscommissie p. 88).
Het laatste argument is ver gezocht, het argument van het - moreel
- belang van het kind weegt zwaarder: het kind is er niet bij gebaat
b.v. op school te worden gei:dentificeerd als kind van een vader en
zijn dochter ...
78. Toch zijn er o.i. ook argumenten die pleiten voor de mogelijkheid tot vaststelling van een bloedschennige afstamming.
- een erkenning is allicht in het patrimoniaal belang van het
kind(168);
- dat de vaderlijke afstamming juridisch geheim blijft, belet niet
dat zij in feite meestal gekend zal zijn;
- het verbod van vaststelling van een bloedschennige afstamming
(in een eerste generatie) werkt onvermijdelijk bloedschennis (in een
verdere generatie) in de hand.
Indien we uitgaan van het gegeven dat de moederlijke afstamming
vaststaat door de vermelding in de geboorteakte en dat de vaderlijke
afstamming niet mag vastgesteld worden, kan b.v.
- het kind van vader en dochter met verlof van de Koning met een
ander kind van de vader (dus met zijn broer/zuster) huwen, en
zonder verlof van de Koning met een kleinkind van de vader (b.v.
het kind van een andere dochter of zoon) huwen;
- het kind van broer en zuster zonder belemmering huwen met het
kind uit een later huwelijk van die broer.
Al is de kans op dergelijke huwelijken eerder theoretisch dan reeel,
toch lijkt het ons onlogisch alm de ene kant de regel van het
(166) Indien bet verbod van vaststelling van de bloedscbennige afstamming zo belangrijk werd
geacbt, kon bv. worden afgezien van de mogelijkbeid voor de vader om een verwekt kind te
erkennen. De erkenning van een verwekt kind door zijn moeder is overigens strijdig met art.
312-313 B.W.
(167) Waar in bet voorontwerp erkenning en onderzoek naar bet ouderscbap slecbts verboden
waren indien ze de den blijken ,dat tussen de ouders bloedverwantscbap in de recbte lijn bestaat
of dat zij broer en zuster zijn", is de wet, zoals vroeger, ook toepasselijk op aanverwanten
in de rechte lijn.
(168) Sommige leden van de Senaatscommissie suggereerden dat een onderscbeid zou worden
gemaakt tussen bet persoonlijk statuut van de kinderen en de patrimoniale gevolgen. Deze
suggestie - die de zaken nodeloos ingewikkeld zou maken - werd gelukkig niet gevolgd.
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anonymaat van de moeder te verwerpen en aan de andere kant in
bepaalde gevallen het anonymaat van de vader of, uitzonderlijk, van
de moeder(169) op te leggen. Soms moet de juridische logica echter
zwichten voor de maatschappelijke realiteit en het belang van het
kind.
De knoop werd doorgehakt{l70) in de ene zin, al kon dit o.i.
evengoed gebeuren in de andere zin.
II. Onrechtstreekse vaststelling

79. Zoals vroeger kan de bloedschennige afstamming onrechtstreeks
vastgesteld worden, b.v. ingevolge de nietigverklaring van een huwelijk wegens bloedschande.
In dat geval heeft het kind, vermits zijn afstamming vaststaat dezelfde rechten t.o.v. zijn beide ouders en hun familie als een wettig of
natuurlijk kind (art. 334 B.W.).
Bovendien heeft het nietige huwelijk, en de vaststelling van de
vaderlijke afstamming die daaruit volgt, gevolgen ten overstaan van
de kinderen, ook al is geen van beide echtgenoten te goeder trouw
geweest (art. 202 B.W.).

HOOFDSTUK

VI

DE VORDERING TOT UITKERING VAN LEVENSONDERHOUD,
OPVOEDING EN PASSENDE OPLEIDING TEGEN DE
WAARSCHIJNLIJKE VADER
(art. 336-341 B.W.)
lNLEIDING

,Het kind wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat, kan van
degene die gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking met
zijn moeder gemeenschap heeft gehad, een uitkering tot levensonder(169) Indien de bloedschennige vader het kind erkent nadat zijn dochter anoniem bevallen is.
Indien de bloedschennige vader het kind niet erkent dat hij bij zijn dochter verwekt heeft, en
deze in Frankrijk anoniem bevallen is (en haar kind nadien niet erkent), kan deze vader met
zijn eigen kind trouwen!
(170) Een tussenoplossing, waarbij het bloedschennig kind aanspraak zou kunnen maken op
de familiale rechten (erfrecht, onderhoud, huwelijksbeletselen), wijl zijn bloedschennige
afstamming voor de buitenwereld geheim blijft, is allicht praktisch moeilijk te verwezenlijken.
AI kan b.v. gedacht worden aan de mogelijkheid van een ,erkenning van het waarschijnlijk
vaderschap" over een bloedschennig kind naast de reeds bestaande mogelijkheid van een
vordering tegen de waarschijnlijke vader. Aan dit waarschijnlijk vaderschap zouden eventueel
erfrechtelijke gevolgen kunnen verbonden worden, naast gevolgen terzake onderhoud en
huwelijksbeletselen.
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houd, opvoeding en passende opleiding vorderen" (art. 336, le lid
B.W.).
80. In de loop van de voorbereidende werkzaamheden van de wet
werd de vraag gesteld of het principe zelf van een uitkering tot
onderhoud zonder aanwijzing van de afstamming nog verantwoord
was, nude vordering tot onderzoek naar het vaderschap zeer ruim
werd opengesteld(l71).
Deze vraag werd - zoals in Frankrijk, en anders dan in Nederland
en Duitsland - positief beantwoord: het kan in het belang van het
kind zijn dat een vader niet wordt opgedrongen, terwijl degene die
met de moeder gemeenschap heeft gehad, er dan toch kan toe
verplicht worden financieel tussen te komen(172), en dit niet alleen
in geval van verkrachting, maar telkens de eigenlijke vader zich niet
om zijn kind bekommert.
81. Het belang van de vordering tegen de waarschijnlijke vader blijft
daarenboven onverminderd in geval een erkenning of een vordering
tot onderzoek naar het vaderschap uitgesloten is(l73): zo voor het
bloedschennig kind.
Waar vroeger artikel 342a B.W.(174) uitdrukkelijk voorzag dat in
gev'al de erkenning of het onderzoek naar het vaderschap van een
overspelig of bloedschennig kind niet toegelaten was, het kind toch
beschikte over de vordering tot levensonderhoud van artikel 340b,
wordt dit nu m.b.t. het bloedschennig kind niet meer uitdrukkelijk
bepaald; maar daaromtrent kan geen enkele twijfel bestaan, gelet op
de algemene bewoordingen van artikel 336 B.W. en het ontbreken
van enige verbodsbepaling(175).
82. In de nieuwe wet is er geen sprake meer van het recht van de
moeder op de kosten van de bevalling en op haar onderhoud gedurende vier weken te rekenen van de bevalling (art. 340c oud B.W.).
(171) Zie Memorie van toelichting, p. 18.
(172) Verslag Senaatscommissie, I, p. 128-129.
(173) En deze gevallen zijn in de loop van de voorbereidende werken weer talrijker geworden:
de vasts telling van een bloedschennige afstamming was in bet oorspronkelij k antwerp b. v. niet
verboden.
(174) Zoals gewijzigd door de wet van 10 februari 1958.
(175) Voor de wetswijziging van 10 februari 1958 verbood art. 342a de vordering van het kind
tegen de waarschijnlijke overspe!ige of bloedschennige vader en een betwist arrest van het Hof
van Cassatie van 24 maart 1938 (Pas. 1938, I, ,106) breidde het verbod uit tot de vordering
van de moeder op grond van art. 340c (zie daarover RroAUX, F., Les personnes, nrs. 2890
en 2891).
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,Ingevolge de tussenkomst van de sociale zekerheid, die thans als
algemene regel geldt, heeft deze bepaling veel van haar betekenis
verloren", merkt de Senaatscommissie op ter verantwoording voor
de afschaffing van de persoonlijke vordering van de moeder(176).
Een gemeenrechtelijke vordering op grond van artikel 1382 B.W.
blijft trouwens altijd mogelijk(l77); ingeval- uitzonderlijk- geen
tussenkomst van de sociale zekerheid wordt bekomen is dat een
element waarmee bij de begroting van de schade rekening kan
gehouden worden.
l. DE VORDERING

A. Ontvankelijkheidsvereisten
83. De rechtsvordering van artikel 336 B. W. kan slechts ingesteld
worden namens een kind wiens moederlijke afstamming wei en wiens
vaderlijke afstamming niet vaststaat. Hier is niets gewijzigd t.o.v.
vroeger.
Wel wordt nu uitdrukkelijk door de wet bepaald dat de afstamming
van vaderszijde niet mag vaststaan, waar deze regel vroeger door
rechtsleer en rechtspraak(178) werd geformuleerd.
In Frankrijk kan de ,,action a fins de subsides'' in een bijzonder geval
ingesteld worden door een kind wiens vaderlijke afstamming vaststaat: de vordering staat ook open voor het kind van een gehuwde
vrouw, indien zijn titel van wettig kind niet bevestigd wordt door
bezit van staat (art. 342-1 C.C.). Dit is begrijpelijk, want in Frankrijk
kan dergelijk kind ook erkend worden of een vordering tot onderzoek naar het vaderschap instellen (art. 334-9 C.C. a contrario)(179).
In Belgie kan de vordering van artikel336 B.W. in geen geval door
een wettig kind ingesteld worden, en door een natuurlijk kind alleen
in geval het niet door een man vrijwillig of gedwongen erkend werd.

(176) Verslag Senaatscommissie, I, p. 128.
(177) Wat dus eigenlijk een terugkeer inhoudt naar de toestand die bestond v66r art. (340b
en) 340c door de wet van 6 april 1908 werd ingevoerd (zie daarover RIGAUX, F., o.c., nrs.
2855 tot 2858: een fout in hoofde van de verleider rnoet dan wei bewezen worden).
(178) Gent, 1 juli 1953, R. W., 1953-54, 1150, advies Adv.-Gen. MATTHIJS, J.; Cass., 6 juni
1975, Arr. Cass., 1975, 1066, noot A.T. en R.C.J.B., 1976, 283, noot RIGAUX, F.
(179) AI wordt gewezen op enkele anornalieen: het kind kan twee onderhoudsvorderingen
curnuleren, een gesteund op het verrnoeden van vaderschap tegen de echtgenoot en een
gesteund op het waarschijnlijk vaderschap tegen degene die met de rnoeder gerneenschap had
(zie ook verder, i. v .rn. de gevolgen); het vaststaan van een wettige afstarnrning van vaderszijde
belet de vordering niet steeds, het vaststaan van een natuurlijke afstarnrning van vaderszijde
we) (zie COLOMBET, C., FOYER, J ., HUET-WEILLER, D. en LABRUSSE-RIOU, C., La filiation
legitime et naturel/e, Dalloz, 1973, 278.
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84. Rekening moet wei gehouden worden met de leer van het cassatiearrest van 6 juni 1975: de moeder van een wettig kind kan van de
man met wie zij tijdens of na haar huwelijk in concubinaat leefde
een onderhoudsuitkering voor haar kind vorderen op grond van de
omzetting van een natuurlijke verbintenis in een burgerlijke verbintenis(180); hier bevinden we ons op het terrein van het verbintenissenrecht, niet van het familierecht: niets belet een man die overtuigd is
de biologische vader te zijn van een kind (dat door de wettige vader
niet ontkend wordt) een natuurlijke verbintenis uit te voeren, gesteund op (de overtuiging van) zijn jeitelijk vaderschap. Kan een
derde gehouden zijn tot het verschaffen van onderhoud op grond van
een natuurlijke verbintenis zo de wettige afstamming vaststaat, dan
moet deze mogelijkheid ook bestaan zo de natuurlijke afstamming
vaststaat.
85. De moederlijke afstamming van het kind moet vaststaan; zoals
vroeger gaat het noodzakelijkerwijze om een natuurlijke afstamming, rechtstreeks vastgesteld- t.g.v. vermelding van de naam van
de moeder in de geboorteakte, erkenning of onderzoek naar het
moederschap(181), of onrechtstreeks - t.g.v. een procedure tot
betwisting van vaderschap die geleid heeft tot vaststelling van een
overspelige afstamming a matre(l82).
In Frankrijk - waar de naam van de moeder niet verplichtend in
de geboorteakte moet vermeld worden en de regel , ,mater semper
certa est" niet geldt - moet de moederlijke afstamming blijkbaar
niet vaststaan, al moet haar identiteit wei feitelijk gekend zijn(183).

B. Grondvereisten
De eiser moet bewijzen dat de verweerder gedurende het wettelijk
tijdvak van de verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad
(art. 336, eerste lid B.W.).
Onder gemeenschap in de zin van artikel 336 B.W. moet, zoals
vroeger, gemeenschap van man en vrouw door inwendige vereniging
van beide geslachtsdelen worden verstaan.
(180) Cass., 6 juni 1975, gecit. (voor zover niet wordt aangevoerd en bewezen dat de aldus
aangegane verbintenis tot doe! had overspelige betrekkingen te belonen of voort te zetten);
zie ook GERLO, J., Onderhoudsgelden, Kluwer 1985, 285-286. Anders: Rb. Mechelen, 2
februari 1982, R. W., 1982-83, 97, afkeurende noot PAUWELS, J.M.
(181) Vgl. Cass., 9 februari 1961, Pas., 1961, I, 619.
(182) Brussel, 29 juni 1963, J.T., 1963, 467.
(183) Zie CoLOMBET, C., e.a., o.c., p. 281, nr. 524.
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Buitenlichamelijke sexuele handelingen zonder inwendige vereniging
van de geslachten vormen geen gemeenschap, ,onvoiledige" geslachtsbetrekkingen houden niettemin gemeenschap in(184).
De vordering wordt afgewezen indien de verweerder door aile wettelijke middelen het bewijs Ievert dat hij de vader niet is (art. 338 bis
B.W.).

1. Bewijs
86. Bewezen moet worden dat de verweerder gedurende het wettelijk
tijdvak van de verwekking met de moeder gemeenschap heeft gehad,
niet dat de verweerder de vader is.
Dit bewijs kan, gelet op de afwezigheid van wettelijke beperkingen(185), door aile wettelijke middelen geleverd worden, waar vroeger slechts vier, beperkend door de wet opgesomde, bewijsmogelijkheden waren voorzien(186).
Aan de juridische aard van de vordering verandert niets: zij stelt de
afstamming niet vast(187); het gaat niet om een vordering tot inroeping van staat, maar om een geldelijke vordering, die niettemin de
waarschijnlijkheid van het vaderschap tot grondslag heeft(188). De
vordering kan verder betiteld worden als ,de vordering tegen de
waarschijnlijke vader" (of ,vermoedelijke vader"). Niets belet de
eiser trouwens, via het rechtstreeks bewijs- b.v. door een bloedonderzoek - van het zeer waarschijnlijke ,feitelijke" vaderschap,
onrechtstreeks het bewijs van de gemeenschap te leveren(189)
2. Tegenbewijs

87. De vordering wordt slechts afgewezen zo de verweerder met alle
wettelijke middelen bewijst dat hij de vader niet is. De verweerder
moet dus bewijzen dat hij zeker de vader niet is(190). Hier ligt een
(184) Cass., 12 april 1985, R. W., 1985-86, 374, noot PAUWELS, J.
(185) En naar analogie met wat art. 324, 2e lid terzake onderzoek naar het vaderschap
voorziet.
(186) Art. 340b. oud B.W.: 1. de bekentenis in akten of geschriften uitgaande van de
verweerder; 2. het geregeld plaatshebben en de algemene bekendheid van de gemeenschap; 3.
de aanslag, zonder geweld gepleegd, op de eerbaarheid van een meisje van minder dan 16 jaar;
4. de verleiding van de moeder door huwelijksbelofte, bedrieglijke handelingen of misbruik
van gezag.
(187) Cass., 22 februari 1968, Pas., 1968, I, 779.
(188) Zie GERLO, J., Onderhoudsgelden, Antwerpen, Kluwer, 1985, 262-263.
(189) Zie VIEUJEAN, E., ,L'entretien des enfants", Ann. Dr., 1979, 247-248 (onder voorbehoud van het uitzonderlijke geval van kunstmatige inseminatie). Vgl. art. 384, 3e lid B.W.
(190) VIEUJEAN, E., o.c., p. 248.
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belangrijk verschil met de vordering tot onderzoek naar het vaderschap: deze kan afgewezen worden wanneer er twijfel over het
vaderschap bestaat (art. 324, 3e lid B.W.)(191).
De verweerder kan zijn niet-vaderschap bewijzen aan de hand van
een bloedonderzoek(192), of door te bewijzen dat hij met de moeder
geen gemeenschap heeft gehad tijdens de wettelijke verwekkingsperiode, of nog door te bewijzen dat het kind verwekt werd v66r of
na de periode dat hij gemeenschap had met de moeder, al is die
periode begrepen tussen de 300e en de 180e dag v66r de geboorte (zie
art. 326 B.W.).
De verweerder kan de vroegere afdoende verweermiddelen niet meer
inroepen: hij kan niet meer aanvoeren dat de moeder gedurende het
wettelijk tijdperk van de bevruchting met een andere gemeenschap
heeft gehad of van kennelijk wangedrag was(193).
88. In het oorspronkelijk wetsontwerp al werd de ,exceptio plurium" niet behouden, maar was wel voorzien dat de vordering moest
afgewezen worden indien de moeder , ,gewoonlijk ontucht pleegde".
Deze exceptie, aansluitend bij het vroegere ,kennelijk wangedrag",
maar enger, vermits zij op prostitutie wijst(194), werd naar Frans
voorbeeld (art. 342-4 C. C.) ingevoerd, maar door de Senaatscommissie weggelaten: de verweerder, die met aile middelen kan bewijzen
dat hij niet de vader is, is voldoende beschermd(195); bovendien gaat
het niet op voor een vordering tegen de waarschijnlijke vader een
exceptie te voorzien, die niet is voorzien voor een vordering tot
onderzoek naar het vaderschap(l96).
89. Artikel 341 b van het ontwerp van wet bepaalde dat indien de
verweerder aanvoerde dat de moeder gedurende het wettelijk tijdvak
van de verwekking met een of meer andere mannen gemeenschap had
gehad, de rechter, bij gebreke van andere beslissende elementen, zelfs
ambtshalve de verweerder kon gelasten dezen in het geding te roepen.
De rechter kon dan de uitkering tot onderhoud en opvoeding van het
(191) Het oorspronkelijk ontwerp gewaagde van ,ernstige twijfel" (art. 325, § 1, derde lid).
(192) De rechter mag hem dit niet weigeren: zie Cass. fr., 28 april 1986, D., 1986, J., 474,
noot MASSIP, J.
(193) Art. 340d oud B.W. Deze afdoende verweermiddelen bestaan ook niet meer expressis
verbis inzake onderzoek naar het vaderschap, maar die omstandigheden kunnen de rechter
eventueel doen ,twijfelen" aangaande het vaderschap.
(194) Verslag Senaatscommissie, I, p. 134. Vgl. CoLOMBET, C., e.a., o.c., 283-284.
(195) Verslag Senaatscommissie, I, p. 134.
(196) VIEUJEAN, E., o.c., 249-250.
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kind ten laste leggen van de verweerder en de tussenkomende partijen, elk in de door hem te bepalen mate(197). Deze bepaling was
gelnspireerd door artikel 342-3 Franse C.C. dat evenwel een beperking voorziet: de verweerders kunnen slechts veroordeeld worden
indien een fout in hun hoofde bewezen wordt of indien ze vroeger
zekere beloftes hebben gedaan.
Volgens het Belgisch ontwerp zou de rechter bij bet bepalen wie wat
verschuldigd is, rekening kunnen houden met allerlei elementen: de
graad van waarschijnlijkheid van het vaderschap, de vermogenstoestand van de betrokkenen zouden hierbij belangrijker zijn dan hun
eventuele fouten of beloftes(198).
90. In verband met de mogelijkheid verschillende mannen te veroordelen ontstond zowel in Frankrijk als in Belgie een vernieuwde
discussie over de juridische aard van de uitkering. Nog meer dan
vroeger werd de grondslag van de uitkering in de aansprakelijkheid
van de verweerder(s) gezien(l99), al bleef de waarschijnlijke verwantschap tussen verweerder en kind in tweede instantie vermeld, zodat
bet hybried karakter van de uitkering, naar bet voorbeeld van de
uitkering van artikel 301 B.W., werd benadrukt(200).
Wel werd gepreciseerd dat het in dit geval, zeker in bet Belgisch
ontwerp- om een risico-aansprakelijkheid en niet om een fout-aansprakelijkheid ging(201): het risico een kind te verwekken ten gevolge
van de gemeenschap met de moeder zou als het ware de positieve
grondslag van de vordering uitmaken. De afstamming zou dan een
soort negatieve grondslag zijn: het bewijs van het niet-vaderschap
belet het ten laste leggen van de uitkering.

91. De ,actions a fins de subsides" was in Frankrijk het voorwerp
van hevige kritiek: het stuitte velen tegen de borst dat een kind kon

(197) Art. 341 c, tweede lid, van het voorontwerp van wet voegde daar (naar Frans voorbeeld)
aan toe dat in dit geval de uitkering gelnd werd door de Dienst voor J eugdbescherrning of door
een tot het beroepsgeheirn gehouden gerechtelijke lasthebber, die ze aan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind overrnaakte. Terecht werd irnrners gevreesd dat het kind zou getraurnatiseerd zijn indien het vernarn dank zij bijdragen van verschillende rnannen opgevoed te
worden. Deze bepaling werd evenwel niet weerhouden in het wetsontwerp.
(198) Vgl. VIEUJEAN, E., o.c., 251-253.
(199) Aansprakelijkheid wegens zijn (hun) gerneenschap met de moeder tijdens de wettelijke
verwekkingsperiode (Memorie van toelichting, Part. St., Senaat, 1977-78, nr. 305/1, 18).
(200) VIEUJEAN, E., o.c., p. 255-257. Vgl. COLOMBET, C., e.a., o.c., 274-275.
(201) VIEUJEAN, E., I.e.
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worden onderhouden door meerdere mannen (, ,il vaut mieux etre le
fils de personne que le fils de tout le monde"(202)).
In Belgie werd er tenslotte van afgezien de mogelijkheid meerdere
mannen tot een uitkering te veroordelen in de wet op te nemen.
In de Senaatscommissie werd als verklaring gegeven dat ,gelet op
de vooruitgang van de wetenschap, deze hypothese zich niet meer
voordoet"(203): de gevallen waarin alle mogelijke vaders, behalve
een, niet kunnen worden uitgesloten, blijken inderdaad zeer zeldzaam te zijn(204); in ieder geval kan steeds de meest waarschijnlijke
vader veroordeeld worden en indien een betrokkene weigert een
bloedonderzoek te ondergaan kan deze weigering tegen hem uitgespeeld worden. Het lijkt inderdaad weinig logisch meerdere mannen
te veroordelen als een bloedonderzoek veel aanwijzingen over het al
of niet vaderschap kan geven.
92. Werd de tegenpool van de ,exceptio plurium", de vordering
tegen meerderen, niet ingevoerd, feit blijft dat de exceptio plurium
werd afgeschaft(205).
Niets belet de moeder alleszins, namens het kind, te procederen tegen
meerdere mannen, de een na de andere, en dit zolang geen van hen
veroordeeld werd, en zonder dat het gegeven dat er meerdere mannen
tijdens de wettelijke verwekkingsperiode met de moeder gemeenschap hebben gehad door de rechter in aanmerking kan genomen
worden(206).
De rechter kan niet ambtshalve andere mannen in het geding doen
roepen(207).
Noch de tekst van artikel 336 e.v. B.W., noch de geest van de wet,
verzetten er zich o.i. tegen dat de moeder namens het kind tegelijkertijd verschillende mannen tot het betalen van onderhoudsgeld aan-

(202) Zie COLOMBET, C., e.a., o.c., 286.
(203) Verslag Senaatscommissie, I, 134.
(204) MEULDERS-KLEIN, M.-Th., o.c., Ann. Dr., 1979, 29. Gelet op de wetenschappelijke
vooruitgang en het psychologisch nadeel voor het kind werd dit ,meervaderschap" in de
Skandinavische Ianden trouwens afgeschaft.
(205) Om te vermijden dat collectieve verkrachters er zich zouden op beroepen of dat de
waarschijnlijke vader ze zou ensceneren aan de hand van valse getuigenissen van vrienden.
(206) Of de rechter kan doen twijfelen zoals terzake een vordering tot onderzoek naar het
vaderschap.
(207) Een afwijking op art. 811 Ger.W. is in art. 331decies B.W. aileen voorzien voor
vorderingen met betrekking tot de afstamming.
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spreekt(208), zoals een gemeenrechtelijk onderhoudsgerechtigde
meerdere potentiele onderhoudsplichtigen kan aanspreken.
Indien niet de tekst van artikel 336 e.v. B.W.(209), dan verzetten wel
de geest van de wet en het verloop van de voorbereidende werken er
zich tegen dat meerdere mannen tot het betalen van een uitkering
worden veroordeeld(210): de afschaffing van het in het ontwerp
voorgestelde artikel 341 b weegt hierbij zwaarder dan de afschaffing
van de exceptio plurium.
Worden meerdere mannen aangesproken door de eiser, dan wordt
aileen de-meest-waarschijnlijke vader door de rechter veroordeeld.
II. PROCEDURE(211)

A. Het persoonlijk karakter van de vordering
93. De vordering komt aan het kind persoonlijk toe (art. 337, § 1

B.W.). Zij gaat niet over op de erfgenamen van het kind. Deze
kunnen echter de begonnen rechtsvordering voortzetten (art. 338, § 2
B.W.). Na het overlijden van de persoon die gedurende het wettelijk
tijdperk van de verwekking met de moeder gemeenschap heeft gehad,
kan de vordering worden voortgezet maar niet meer ingesteld tegen
zijn erfgenamen (art. 338, § 3 B.W.).
Het regime van de vordering verschilt dus duidelijk van het regime
van de vordering tot inroeping van staat: deze kan immers na het
overlijden van het kind worden ingesteld door diens afstammelingen
(art. 332ter B.W.) en na het overlijden van de beweerde vader of
moeder worden ingesteld tegen de erfgenamen van de overledene
(art. 332quater B.W.). Het regime van de vordering verschilt evenwei ook van het regime van de gemeenrechtelijke onderhoudsvordering vermits de vordering wel kan voortgezet worden door of tegen
(208) Of dat de verweerder andere mannen in het geding roept of dat andere mannen
tussenkomen in het geding.
Vgl. Verslag Senaatscommissie II, Pari. St. Senaat, 1986-87, nr. 338 (1985-86)-2°, p. 18.
(209) Het feit dat steeds van ,de vordering", ,de verweerder", ,de uitkering" in het
enkelvoud sprake is, is geen afdoend argument.
(210) Terwijl in het gemeenrecht wei meerdere onderhoudsplichtigen tot het betalen van
onderhoudsgeld kunnen worden veroordeeld.
(211) Overgangsrecht:
Indien een eis gegrond op het bij deze wet opgeheven art. 340 b is afgewezen bij een in kracht
van gewijsde gegane beslissing, vormt dit geen beletsel voor het instellen van een vordering
op grond van art. 336 e.v. B.W., even we! zonder dat daaruit enig recht voor het verleden kan
volgen (art. 111, 3e lid wet).
Artt. 336 e.v. B.W. zijn van toepassing op de rechtsvorderingen gegrond op het vroegere art.
340b B.W., indien op die vorderingen nog geen in kracht van gewijsde gegane beslissing is
gevallen bij de inwerkingtreding van deze wet (art. 120 wet).

1129

de erfgenamen. Dit kenmerk is moeilijk te verzoenen met het
persoonlijk karakter van de vordering, en is aileen te verklaren door
haar hybried karakter (vgl. art. 331 quinquies i. v .m. de voortzetting
van een afstammingsvordering door de erfgenamen)(212).
De vraag mag gesteld worden of die voortzettingsmogelijkheid niet
moet beperkt blijven tot het vorderen van achterstallen door de
erfgenamen van het overleden kind. De vordering is immers zonder
voorwerp als de eiser overleden is: een dode kan niet onderhouden
worden.
Indien de vordering wordt voortgezet tegen de erfgenamen van de
verweerder dan zijn die erfgenamen alleszins niet in persoon met hun
eigen vermogen tot uitkering gehouden; de uitkering is immers !outer
een last van de nalatenschap van de waarschijnlijke vader(213).

B. Vertegenwoordiging
94. De nieuwe wet bevat, evenmin als de vroegere, regels m.b.t. de
vertegenwoordiging van het minderjarig kind(214).
De vordering van het minderjarig kind wordt dus ingesteld door zijn
wettelijke vertegenwoordiger, die bijna steeds zijn moeder zal
zijn(215).
De moeder is voogdes, zelfs al is ze zelf minderjarig (art. 442, 1°
B.W.).
Zij kan namens haar kind dan ook de alimentatievordering instellen,
zelfs al is zij minderjarig en niet bijgestaan of vertegenwoordigd(216).
Het meerderjarig kind kan eventueel zelf nog een vordering op grond
van artikel 336 B.W. instellen, gelet op de termijnregeling.
Is de verweerder minderjarig, dan wordt de vordering ingesteld tegen
zijn wettelijke vertegenwoordiger(217).
(212) Bovendien stelt bet overlijden van kind of waarscbijnlijke vader bewijsproblemen (voor
zover bet bewijs op bet ogenblik van bet overlijden niet geleverd is): blijft bet bewijs van de
gemeenscbap met de moeder mogelijk, bet tegenbewijs dat de verweerder de vader niet is, is
vrijwel uitgesloten.
(213) Zie verder.
(214) Waar er, zowel vroeger als nu, regels zijn i. v .m. de vertegenwoordiging van de minderjarige bij een vordering tot onderzoek naar bet vaderscbap (art. 341 b oud B.W. en art. 331 sexies
nieuw B.W.).
(215) Zij is immers van recbtswege voogdes (art. 395 B.W.), maar kan onbekwaam zijn (art.
442, 2° en 3° B.W.), of uit de voogdij ontzet worden (art. 444 B.W.).
(216) DE PAGE, H., l,nrs.l171 en 1213; GERLO, J., o.c., 265. Vgl. Cass., 10december 1931,
Pas., 1932, I, 4; Brussel, 7 februari 1958, Pas., 1958, II, 225.
(217) Brussel, 7 februari 1958, gecit.
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C. Termijn
95. De vordering moet, zoals vroeger, worden ingesteld binnen drie
jaar te rekenen hetzij van de geboorte, hetzij van het staken van de
hulp door de verweerder rechtstreeks of onrechtstreeks verleend
(art. 337 § 1 B.W., dat het vroegere art. 340e herneemt) .
. Nieuw is echter dat de rechter een afwijking kan toestaan: ,Wordt
de vordering na die termijn ingesteld, dan kan de rechtbank ze
niettemin om gegronde redenen ontvankelijk verklaren" (art. 337 § 1
in fine B.W.).
Dit wordt door de Senaatscommissie nogal lakoniek verantwoord:
,Steeds met de zorg om de bescherming van de belangen van het
kind, werd het als onaanvaardbaar geacht dat een vordering na het
verstrijken van een termijn van drie jaar, definitief zou worden
uitgesloten. Het inlassen van de gegronde redenen is ten voile verantwoord; daardoor worden aan de rechter meer mogelijkheden geboden"(218).
Deze bijzondere regel is misschien te verklaren door de omstandigheid dat de termijn van drie jaar, in vergelijking met de verjaringstermijn van 30 jaar van een vordering tot onderzoek naar het vaderschap (art. 331 ter B.W.), vrij kort is.
Toch is het verwonderlijk dat een vordering tegen de waarschijnlijke
vader, ingesteld na het verstrijken van de termijn, door de rechtbank
om ,gegronde redenen" ontvankelijk kan verklaard worden, waar
deze mogelijkheid m.b.t. een vordering tot betwisting van vaderschap uitdrukkelijk werd verworpen 1 omdat het begrip ,gegronde
redenen" te vaag en te ruim zou zijn(219).
Het gaat in beide gevallen trouwens om vervaltermijnen, die in
beginsel - aileen - kunnen verlengd worden in geval van overmacht.

D. Rechtspleging
96. Aan de rechtspleging verandert niets. Artikel 338 B.W. herneemt, in een iets duidelijker formulering, het vroegere artikel 340/
B.W.
,De eiser biedt de voorzitter van de rechtbank een verzoekschrift
aan, bevattende een beknopte opgave van de feiten en vergezeld van
de bewijsstukken, zo die er zijn.
(218) Vers/ag Senaatscommissie, I, 130.
(219) Verslag Senaatscommissie, I, 112-113.
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De voorzitter bepaalt dag en uur waarop de partijen voor hem
moeten verschijnen. Die oproeping geschiedt bij gerechtsbrief"
(art. 338 § 1 B.W.).
Drie mogelijke situaties dienen daarna onderscheiden:

1. Minnebjke schikking
,Indien de verweerder het bestaan heeft erkend van de gemeenschap
die tot grondslag dient van de vordering en indien de partijen het eens
zijn over het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud, maakt de
voorzitter daarvan proces-verbaal op" (art. 338 § 2, 1e lid B.W.).
,Indien de partijen het niet eens zijn of niet verschijnen, geeft de
voorzitter een beschikking waarbij hij hen naar de rechtbank verwijst" (art. 338 § 2, lid 2 B.W.).

2. Betwisting enkel over het bedrag van de uitkering
,Indien de verweerder bij de eerste verschijning voor de rechtbank
enkel het bedrag betwist van de uitkering tot levensonderhoud, wordt
de zaak naar de raadkamer verwezen en het vonnis uitgesproken in
openbare terechtzitting" (art. 338 § 3, 1e lid B.W.).

3. Be twisting van de gemeenschap
,Indien de verweerder bij de eerste verschijning voor de rechtbank
het bestaan betwist van de gemeenschap die tot grondslag dient van
de vordering, wordt uitspraak gedaan volgens het gemeen recht"
(art. 338 § 3, 2e lid B.W.).
In hoger beroep wordt dezelfde rechtspleging gevolgd (art. 338, § 3,
3e lid B.W.).
97. Opgemerkt mag worden dat men er blijkbaar niet aan gedacht
heeft de nieuwe procedure die, - in geval van ontbreken van de
nodige toestemmingen tot de erkenning van een natuurlijk kind door
een man -, voorziet in een verzoeningsfase voor de vrederechter,
eventueel gevolgd door een contentieuze fase voor de rechtbank van
eerste aanleg (art. 319 § 3 B.W.), te transponeren op de procedure
tegen de waarschijnlijke vader(220).

(220) De motivering kan nochtans dezelfde zijn: ,het inschakelen van deze verplichte verzoening voor de vrederechter heeft tot doel betwistingen voor de rechtbank, die altijd pijnlijke
gevolgen nalaten, zoveel mogelijk te vermijden'' (Verslag Senaatscommissie, I, 64; vgl. Vers/ag
Kamercommissie, 42).

1132

III.

GEVOLGEN

A. Onderhoudsuitkering
1. Inhoud en kenmerken

98. De eiser, die in zijn vordering slaagt, bekomt een uitkering tot
levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding. ,lndien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting tot na de meerderjarigheid van het kind" (art. 336, 2e lid B. W .). Het vroegere artikel 340 b
bepaalde dat het natuurlijk kind een jaarlijkse uitkering voor zijn
onderhoud en zijn opvoeding kon vorderen, totdat het de volle
leeftijd van achttien jaren had bereikt(221).
Nu heeft het natuurlijk kind, wiens vaderlijke afstamming niet
vaststaat, hetzelfde recht op levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding jegens zijn waarschijnlijke vader als het wettig kind of
natuurlijk kind, wier vaderlijke afstamming vaststaat, jegens hun
vader.
De onderhoudsuitkering op grond van artikel 336 B.W. heeft dezelfde kenmerken en modaliteiten als de uitkering op grond van artikel 203, § 1 B.W.
Zo is zij niet wederkerig, niet vatbaar voor dading(222) of afstand
vanwege het kind en in beperkte mate vatbaar voor beslag (art. 1410
§ 1 en 1409 Ger.W.).
De beperking van de beslagbaarheid van lonen of sociale uitkeringen
bestaat niet wanneer beslag gelegd wordt wegens niet-uitvoering van
een veroordeling op grond van artikel 336 B.W.
De strafrechtelijke sanctie van artikel 391 bis Sw is eveneens toepasselijk(223).

2. Sommendelegatie
99. Indien de schuldenaar de verplichting opgelegd bij artikel 336
B.W. niet nakomt kan de schuldeiser, ,onverminderd het recht van

(221) Overgangsrecht:
Wanneer de procedure volledig werd afgehandeld onder het oude recht en een onderhoudsgeld
werd toegewezen, vervalt de grens van 18 jaar (algemene beginselen van overgangsrecht:
lopende rechtsgevolgen worden onderworpen aan de nieuwe wet).
(222) Gent, 15 juli 1915, Pas., 1915-16, II, 122. Tenzij onder de bijzondere vorm van het
akkoord voor de voorzitter (dat eigenlijk geen dading is).
(223) Gewijzigd art. 391 bis Sw. Vgl. vroeger reeds, Gent 31 december 1956, R. W., 1958-59,
1065.
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derden"(224), zich doen machtigen om, met uitsluiting van voornoemde schulde;naar, de inkomsten van deze laatste of iedere andere
hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen (art. 203 fer
B.W.).
De mogelijkheid tot sommendelegatie bestaat sinds de nieuwe wet
voor nagenoeg alle wettelijke onderhoudsverplichtingen.

3. Veranderlijkheid
100. Het bedrag van de uitkering wordt bepaald met inachtneming
van de behoeften van het kind en de inkomsten, mogelijkheden en
maatschappelijke toestand van de uitkeringsplichtige en van de moeder (art. 339 B.W., le lid B.W.).
Ook deze bepaling wijkt eigenlijk niet af van artikel 208 B.W., dat
toelaat rekening te houden met de gezinslasten van de onderhoudsschuldenaar, en evenmin van artikel203 B.W.(225).
De uitkering kan eveneens, overeenkomstig artikel 209 B.W., worden gewijzigd in functie van eventuele wijzigingen in de behoeften
van de schuldeiser of de inkomsten ofmogelijkheden van de schuldenaar (art. 339, 2e lid B.W.)(226).
4. Last van de nalatenschap

101. Luidens artikel339bis B.W. gaat de last van de uitkering over
op de nalatenschap van de uitkeringsplichtige overeenkomstig artikel 205 bis §§ 3 en 4.
Hiermee komt een einde aan de vroegere verwarring(227) daaromtrent.
De onderhoudsuitkering op grond van artikel 336 B. W. heeft niet het
karakter van een overerfbare schuld; indien de schuldenaar overle-

(224) Dat de sommendelegatie ,onverminderd het recht van derden" gebeurt is onjuist, gelet
op art. 1412, lid 2 Ger.W.
(225) Zie GERLO, J., o.c., 32, 35 en 265 en de referenties aldaar, o.m. Cass., 21 april1983,
J.T., 1983, 663; Rb. Neufchiiteau, 27 juni 1973, Pas., 1974, III, 57.
(226) Ook het bedrag na verzoening door de voorzitter vastgesteld is veranderlijk: Rb. Brussel,
4 maart 1966, J. T., 1966, 412 (vermits het hier eigenlijk niet om een dading gaat).
(227) Zie daarover GERLO, J., Onderhoudsgelden, 265-266. Ook de bespreking in de Senaatscommissie daaraan gewijd is vrij verward (zie verslag, 130-132).
Om de kinderen van de uitkeringsplichtige te beschermen werd bp een gegeven ogenblik zelfs
voorgesteld art. 339 bis aan te vullen met een 2e lid: ,In dit geval mag de uitkering echter niet
hoger zijn dan de waarde van het dee! van het kind dat het minst ontvangt, noch hoger dan
een vierde van de nalatenschap".
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den is kan de vordering niet ingesteld worden tegen zijn erfgenamen(228). Maar de erfgenamen blijven er toe gehouden, ten belope
van het actief van de nalatenschap, de onderhoudsschuld van de
schuldenaar, waartoe deze tijdens zijn Ieven werd veroordeeld, na
diens dood te voldoen(229).
Toch blijft de regeling merkwaardig, vermits de onderhoudsschuld
automatisch ten laste valt van het actief van de nalatenschap, wat
b.v. niet het geval is voor de onderhoudsschuld van een echtgenoot
of gewezen echtgenoot: een vordering ten laste van de nalatenschap
is daar vereist (zie art. 205 bis § 1 en§ 5 B.W. en art. 301 bis B.W.).
Ook als last van de nalatenschap blijft de uitkering wijzigbaar
(art. 339 bis, 2e lid B.W .): een verandering in de toestand van de
uitkeringsgerechtigde kan blijkbaar zowel een verhoging als een
verlaging van het bedrag van de uitkering meebrengen.

5. Terugwerkende kracht
102. Gelet op het hybried karakter van de vordering werd door

sommigen voorgehouden dat het vonnis dat tot de uitkering veroordeelt terugwerkende kracht heeft tot op de datum van de geboorte,
of tot op het ogenblik van de staking van de steun(230). Veeleer moet
aangenomen worden - mede gelet op de mogelijke verlenging van
de voorziene vervaltermijnen - dat de inzake onderhoudsrecht
geldende algemene verjaringstermijn van vijf jaar moet in acht
genomen worden(231): de vordering is een onderhoudsvordering,
geen afstammingsvordering.

6. Erkenning door andere man
103. De uitkering is niet meer verschuldigd zodra de afstamming van

vaderszijde vaststaat ten aanzien van een ander dan de uitkeringsplichtige of indien het kind geadopteerd wordt (art. 340 B.W.).
Vanaf de erkenning mag de man, veroordeeld tot betaling van een
uitkering op grand van artikel 336 B.W., deze stopzetten(232). Hij
mag zelfs van de man die erkend heeft de terugbetaling eisen van de

(228) Anders, vroeger: Rb. Denderrnonde, 20 rnei 1976, R.W., 1976-77, 687.
(229) Vgl. Brussel, 10 juni 1976, Rev. Not., 1976, 360 en Pas., 1979, III, 19.
(230) Zie DELVA, W., Personen- enfamilierecht, Gent 1982, 412; Gent, 29 rnaart 1923, Pas.,
1923, II, 121.
(231) In die zin: PAUWELS, J., Beginselen vanpersonen- enjamilierecht, DI. 3, Leuven, 1986,
nr. 15.136.
(232) Luik, 28 februari 1948, R.C.J.B., 1948, 278, noot RENARD, C.
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sommen die hij te rekenen van de erkenning en ingevolge dwaling
van zijnentwege onverschuldigd betaalde(233).
Hij kan echter geen sommen terugvorderen die v66r de erkenning
werden betaald: de tekst van artikel 340 B.W. en de voorbereidende
werken(234) bevestigen de vroeger betwiste regel dat de erkenning op
het vlak van de onderhoudsplicht niet retro-actief werkt(235).
104. In de Senaatscommissie werd gewezen op mogelijke misbruiken
waartoe de nieuwe wettelijke regeling in verband met de erkenning
aanleiding zou kunnen geven(236): het is niet ondenkbaar dat de
moeder- en/of het meerderjarig kind- zich tegen een erkenning
verzet(ten) omdat degene die ondertussen tot uitkering werd veroordeeld, een welvarende persoon is en over financiele mogelijkheden
beschikt die degene die wil erkennen, niet kan bieden.

B. Huwelijksbeletselen
105. Een vonnis waarbij de verweerder krachtens artikel 336 B.W.
wordt veroordeeld tot het betalen van een uitkering, heeft dezelfde
gevolgen als de vaststelling van het vaderschap, wat de huwelijksbeletselen betreft (art. 341 B.W.).
Dit is een gevolg van het hybried karakter van de vordering en is
gewoon de bevestiging van de vroegere wettelijke bepaling terzake
(vroeger art. 341 c, tweede lid B.W.).
De vraag mag gesteld worden of die huwelijksbeletselen, zoals de
onderhoudsplicht, slechts bestaan zolang de afstamming van vaderszijde ten aanzien van een andere niet vaststaat.

(233)
(234)
(235)
(236)

Rb. Aarlen, 10 oktober 1959, Jur. Liege, 1959-60, 107.
Verslag Senaatscommissie, I, 136.
Over die betwisting: zie GERLO, J ., Onderhoudsgelden, 16.
Verslag Senaatscommissie, 136.
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SOMMA IRE
L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION

1. La loi du 31 mars 1987 marque une reforme en profondeur de notre droit de Ia
filiation.
L'objectif primordial de cette nouvelle loi est de n~aliser l'egalite juridique de tous
les enfants.
Nulle part, les nouvelles dispositions legales ne parlent plus d'enfants ,legitimes",
,naturels", ,incestueux" ou ,adulterins". Des regles restrictives subsistent neanmoins a l'endroit des enfants adulterins ou incestueux.
2. La repartition en chapitres du titre VII ,De la filiation" du livre 1er C.c. ne
comporte plus aucune distinction en matiere de filiation entre enfants legitimes et
naturels. 11 n'est plus question des lors egalement de legitimation d'enfants naturels.
Une nette distinction est desormais faite entre Ia filiation maternelle et la filiation
paternelle.
Les principales innovations en ce qui concerne l'etablissement de Ia filiation sont
les suivantes:
(1) La mention du nom de la mere dans l'acte de naissance de I' enfant fait preuve
de la maternite de la mere tant naturelle que legitime; la mere legitime peut
subsidiairement, tout comme la mere naturelle, reconnaltre son enfant; la maternite
naturelle aussi bien que legitime peut etre prouvee en justice par toutes voies de droit.
(2) Le mari de Ia mere est toujours encore presume etre le pere de !'enfant, mais
lapresomption que !'enfant a ete con~upendant laperiode allant du 30oeme au 18oeme
jour inclusivement avant la naissance, est susceptible de preuve contraire; la paternite du mari legitime peut etre contestee, par toutes voies de droit, par le mari (de
meme que ses ascendants et descendants), par la mere et par !'enfant;
le pere nature! ne peut reconnaitre son enfant nature! qu'avec le consentement de
la mere et/ou de !'enfant ou l'autorisation du tribunal;
la paternite naturelle peut etre prouvee en justice par toutes voies de droit, sauf
opposition de la mere et de !'enfant.
(3) L'etablissement d'une filiation incestueuse demeure interdit.
(4) La reconnaissance par le conjoint d'un enfant adulterin ,a patre" requiert
!'homologation du tribunal de premiere instance;
la reconnaissance d'un enfant adulterin ,a matre" par un autre homme que Je mari
n'est possible que dans un nombre limite de cas moyennant l'autorisation du
tribunal de premiere instance et pour autant qu'il n'y ait pas possession d'etat de
!'enfant a l'egard du mari.
(5) Une action en reclamation d'etat peut etre introduite par !'enfant et par chacun
de ses pere et mere personnellement, dans un delai de 30 ans;
une action en contestation d'etat peut etre introduite, dans un delai de 30 ans, par
quiconque fait preuve d'un interet non exclusivement patrimonial;
une reconnaissance peut cependant etre contestee par tout interesse;
la paternite legitime peut uniquement etre contestee par la mere dans l'annee qui
suit la naissance, par Je mari Jui-meme dans l'annee qui suit la decouverte de la
naissance, et par !'enfant entre sa 18eme et sa 22eme annee.
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3. Malgre Ia possibilite desormais admise de prouver la paternite par toutes voies
de droit, !'action alimentaire non declarative de filiation ou ,action contre le pere
probable" (art. 336-34 C.c.) se trouve maintenue avec comme consequence qu'un
homme peut se voir imposer des obligations a l'egard d'un enfant sans que sa
paternite soit juridiquement etablie (et sans qu'il puisse s'en prevaloir).
D'importantes adaptations sont cependant intervenues:
(1) L'action alimentaire restreinte de la mere (ancien art. 340c. C. c.) est supprimee.
(2) L'action de !'enfant (ancien art. 340b. C.c.) devient une action destinee a
obtenir ,une pension pour l'entretien, !'education et la formation adequate";
!'obligation du pere probable se prolonge au-dela de la majorite de !'enfant si sa
formation n'est pas encore achevee (art. 336 C.c.) (au lieu de s'arreter a 18 ans
precedemment).
(3) Le delai de forclusion de trois ans peut etre prolonge ,pour de justes motifs"
par le tribunal (art. 337, § 1 C.c.).
(4) Les relations du defendeur avec la mere pendant la periode legale de la conception peuvent etre prouvees par toutes voies de droit.
(5) L'action n'est rejetee que si le defendeur prouve, par toutes voies de droit, qu'il
n'est pas le pere (art. 338 bis C. c.): le doute concernant la paternite, l'inconduite
notoire de la mere ou I' ,exceptio plurium" ne peuvent liberer le defendeur de ses
obligations.
(6) Le projet de loi prevoyait, a l'exemple du droit fran<;ais, la possibilite de
condamner plusieurs hommes au paiement d'une pension: cette possibilite a ete
rejetee a juste titre comme inappropriee au cours des travaux preparatoires.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE

FESTSTELLUNG DER ABSTAMMUNG

1. Das Gesetz vom 31. Marz 1987 hat unser Abstammungsrecht griindlich reformiert.
Die wichtigste Zielsetzung des neuen Gesetzes ist die juristische Gleichstellung aller
Kinder.
Nirgendwo in den neuen gesetzlichen Bestimmungen ist noch die Rede von ,ehelichen", ,unehelichen", ,blutschanderischen" oder ,ehebrecherischen" Kindern.
Trotzdem gibt es noch einschrankende Regeln in bezug auf ehebrecherische und
blutschanderische Kinder.
2. Bei der Einteilung in Abschnitte des Titels VII ,Abstammung" im Buch I des
B.G.B. wird zwischen der Abstammung ehelicher und unehelicher Kinder kein
Unterschied mehr gemacht. Von einer Ehelicherklarung unehelicher Kinder ist dann
auch nicht mehr die Rede.
Bin deutlicher Unterschied wird in Zukunft zwischen der miitterlichen und der
vaterlichen Abstammung gemacht.
Die wichtigsten Neuerungen in bezug auf die Feststellung der Abstammung sind:
(1) Die Erwahnung des Namen der Mutter in der Geburtsakte des Kindes beweist
die Mutterschaft sowohl der unehelichen wie der ehelichen Mutter; die eheliche
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Mutter kann, wie die uneheliche Mutter, ihr Kind ersatzweise anerkennen; sowohl
die uneheliche wie die eheliche Mutterschaft kann mit allen gesetzlichen Mitteln
gerichtlich erwiesen werden.
(2) Der Ehepartner der Mutter wird noch immer als der Vader angesehen, aber die
Vermutung, dass das Kind in der Zeitspanne vom 300. bis zum 180. Tag vor der
Geburt empfangen wurde, ist widerlegbar; die Vaterschaft des gesetzlichen Ehepartners kann mit allen gesetzlichen Beweisen, von dem Ehepartner (oder von seinen
Aszendenten und Deszendenten), von der Mutter und von dem Kind angefochten
werden; der uneheliche Vater kann sein uneheliches Kind nur anerkennen mit der
Zustimmung der Mutter und/oder des Kindes oder der Ermachtigung des Gerichtes;
die uneheliche Vaterschaft kann mit allen Mitteln gerichtlich erwiesen werden,
vorbehaltlich einer Opposition der Mutter und des Kindes.
(3) Die feststellung einer blutschanderischen Abstammung bleibt verboten.
(4) Die Anerkennung durch den Ehepartner eines ehebrecherischen Kindes a patre
unterliegt der gerichtlichen Bestatigung durch ein erstinstanzliches Gericht; die
Anerkennung durch einen anderen Mann als den Ehepartner eines unehelichen
Kindes a matre kann nur in einer beschrankten Zahl von Fallen geschehen, unter
der Voraussetzung einer Ermachtigung des erstinstanzlichen Gerichtes, und in dem
Masse dass das Kind gegeniiber dem Ehepartner keinen Statusbesitz hat.
(5) Eine Klage auf Feststellung der Abstammung kann innerhalb einer Frist von
30 Jahren von dem Kind, und von jedem von beiden Eltern personlich erhoben
werden; eine Klage auf Abanderung des Personenstandes kann innerhalb einer Frist
von 30 Jahren von jedem der nicht nur ein vermogensrechtliches Interesse zeigt,
erhoben werden; eine Anerkennung kann jedoch von jedem Interessenten angefochten werden; und die eheliche Vaterschaft kann nur von der Mutter innerhalb eines
Jahres nach der Geburt, von dem Ehepartner selbst innerhalb eines Jahres nach der
Entdeckung der Geburt, und von dem Kind ab seinem 18. bis zum 22. Lebensjahr,
angefochten werden.
3. Trotz der Moglichkeit die Vaterschaft in Zukunft mit allen Mitteln zu beweisen,
wird die ,Abstammung nicht feststellende Unterhaltsklage" (Art. 336-341 B.G.B.)
erhalten, aus der sich ergibt, dass einem Mann Verpflichtungen einem Kind gegeniiber auferlegt werden konnen, ohne dass seine Vaterschaft juristisch festgestellt wird
(under daran appellieren konnte). Es gibt jedoch wichtige Anpassungen:
(1) Die beschrankte Unterhaltsklage der Mutter (Art. 340c des alten B.G.B.) ist
abgeschafft worden.
(2) Die Klage des Kindes (Art. 340b des alten B.G.B.) wird eine Klage zum
Bekommen einer ,Rente fiir Lebensunterhalt, Erziehung und geeignete Ausbildung"; die Verpflichtung des Zahlvaters gilt bis nach der Volljahrigkeit des Kindes,
wenn die Ausbildung dann nicht beendet ist (Art. 336 B.G.B) (statt friiher bis
18. Jahre).
(3) Die Fiilligkeitsfrist von drei Jahren kann vom dem Gericht ,aus triftigen
Grunden" verlangert werden (Art. 337 § 1 B.G.B.).
(4) Die sexuelle Gemeinschaft des Beklagten mit der Mutter wahrend der gesetzlichen Empfangniszeit kann mit allen gesetzlichen Mitteln erwiesen werden.
(5) Die Klage wird nur zuriickgewiesen, wenn der Beklagte mit allen gesetzlichen
Mitteln den Beweis bringt, dass er nicht der Vater ist (Art. 338 bis B.G.B.): Zweifel
hinsichlich der Vaterschaft, unziichtiger Lebenswandel der Mutter oder das ,exceptio plurium" konnen den Beklagten von seiner Verpflichtung nicht freisprechen.
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(6) Im Gesetzentwurf wurde, nach franzosischem Vorbild, die Moglichkeit vorgesehen urn mehrere Manner zum Zahlen einer Rente zu verurteilen: diese Moglichkeit
wurde im Laufe der Vorbereidungsarbeiten mit Recht als ungeeignet verworfen.

SUMMARY
ESTABLISHING THE AFFILIATION OF PERSONS

1. The Jaw of 31/3/1987 has brought about fundamental changes in the law of
affiliation. The main objective of the new law is the legal equality of all children.
Nowhere in the provisions of the new Law is any mention made of children who
are ,legitimate", ,illegitimate", ,incestuous" or ,born out of wedlock". However, certain rules imposing restrictions on incestuous children or those born out
of wedlock remain.
2. In the breakdown of chapters under Title VII (,Affiliation") of Part I of the
Belgian Civil Code, the distinction between the affiliation of legitimate and illegitimate children is no longer drawn. Consequently, there is no longer any mention of
the concept of ,legitimation of illegitimate children".
Henceforth, a clear distinction shall be drawn between paternal and maternal
affiliation. The main new features of the amended rules on the establishment of
affiliation are:
(1) The mentioning of the mother's name in the child's birth certificate is evidence
of the motherhood of the illegitimate child in the same way as that of legitimate
children; like the illegitimate mother, the legitimate mother may recognise her child
in subsidiary order, and both the illegitimate and legitimate motherhood may be
proved before a court using all the available legal means.
(2) The mother's husband is still presumed to be the father; however, the presumption that the child has been conceived in a period not earlier than 180 days
and not later than 300 days preceding the birth has become a rebuttable presumption. The paternity of the legitimate husband can be challenged by all legal
means of evidence by the husband (or by his descendents or ascendents), the mother
or the child.
The illegitimate father may only recognise his illegitimate child with the consent of
the mother and/ or the child, or with the authorisation of the courts. The illegitimate
paternity can be proved before a court using all the legal means of evidence
available, unless the mother and the child raise objections.
(3) The establishment of an incestuous affiliation remains prohibited.
(4) The recognition of a child born out of wedlock a patre by one of the spouses
is subject to ratification by a Belgian Court of First Instance. Recognition of a child
born out of wedlock a matre can only be effected in a limited number of cases with
the ratification by a Belgian Court of First Instance and to the extent that the child
has no other claims against the spouse concerned.
(5) An action to affirm status can be instituted, within a period of 30 years, by either
the child or each of his or her parents personally. An action to dispute a civil status
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can be instituted, within a period of 30 years, by anyone who can prove a legitimate
interest which is not purely a patrimonial interest. However, any recognition can
be disputed by any interested party, and the legitimate paternity can only be disputed
(a) by the mother within one year of the child's birth (b) by the spouse himself within
one year of the discovery of the birth, and (c) by the child between the age of 18
and 22 years.

3. In spite of the fact that henceforth paternity can be proved by all legal means
available, the ,action against the probable father" under Articles 336-341 of the
Belgian Civil Code has remained, and results in obligations towards a child being
imposed on a man although his paternity cannot be legally established (which
paternity could be invoked by the man in question at some stage). However, certain
adjustments have been made:
(1) The restricted action for alimony by the mother, provided under Article 340(c)
of the old Civil Code, has been abolished.
(2) The action instituted by the child under Article 340(b) of the old Civil Code
becomes an ,action for alimony, education and appropriate training". Here, the
obligations of the probable father continue until after the child reaches majority
age if the appropriate training has not yet ended by that time (Article 336 Civil
Code). Under the old system, this obligation expired when the child reached the age
of 18.
(3) The strict time limit of three years may be extended by the court ,for good
reason" (Article 337 (1) Civil Code).
(4) Intercourse between the defendant and the mother during the legal period of
conception can be proved by all available legal means.
(5) The action will only be dismissed if the defendant can prove by all available legal
means that he is not the father (Article 338 (2) Civil Code). Doubts surrounding
the paternity, manifest misconduct on the part of the mother or the exceptio plurium
cannot exempt the defendant from his obligations.
(6) The relevant Government Biii followed the French example in that it provides
for the possibility that more than one man can be ordered to pay sums by way of
alimony. However, this possibility was rightly rejected in the course of the preparatory stages of the Law.
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