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1. ,Ongeacht de wijze waarop de afstamming is vastgesteld, hebben
de kinderen en hun afstammelingen dezelfde rechten en dezelfde
verplichtingen ten opzichte van de ouders en hun bloed- en aanverwanten en hebben de ouders en hun bloed- en aanverwanten dezelfde
rechten en dezelfde verplichtingen ten opzichte van de kinderen en
hun afstammelingen" (art. 334 B.W.)(l).
Deze bepaling is eigenlijk overbodig; ze is aileen bedoeld om te
beklemtonen dat de vroegere toestand volledig gewijzigd is(2).
In de Senaatscommissie werd terecht opgemerkt dat de echtgeno( o)t(e) van de overspelige ouder niet onder de aanverwanten mag
worden gerekend(3). Haar/zijn toestand is deze van een stiefouder,
niet deze van een schoonouder: het overspelig kind erft niet van de
echtgenoot van de overspelige ouder en heeft, tijdens het leven van
de overspelige ouder, geen recht op kost, onderhoud en opvoeding
van diens echtgeno(o)t(e)(4). Wel bestaan, zoals tussen stiefouder en
stiefkind, huwelijksbeletselen en is de langstlevende echtgenoot t.a.v.
het kind van de vooroverleden echtgenoot van wie hij niet de vader
of moeder is, onderhoudsplichtig binnen de grenzen van hetgeen
(l) Overgangsrecht
De wet is van toepassing op de kinderen geboren voor haar inwerkingtreding (en die nog in
Ieven zijn op dat ogenblik) (art. 107 wet).
(2) Verslag Kamercommissie, 58 (vgl. art. 212 B. W.: het huwelijk wijzigt de handelingsbekwaamheid niet ... ).
(3) Verslag Senaatscommissie, I, 124 (ook a! is eigenlijk de echtgenoot van een bloedverwant
een aanverwant).
(4) Indien het in het gezin wordt opgevoed is zijn onderhoud wei begrepen in de lasten van
het huwelijk waartoe beide echtgenoten naar evenredigheid moeten bijdragen (art. 221 B.W.).
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hij/zij van de vooroverledene heeft geerfd of verkregen bij huwelijkscontract, schenking of testament (art. 203, § 2).
2. De algemene regel van artikel 334 B.W. is ook van toepassing
indien een bloedschennige afstamming onrechtstreeks - bv. ingevolge nietigverklaring van een huwelijk wegens bloedschennis - is
vastgesteld.
3. De algemene regel van artikel334 B.W. is aan allerlei beperkingen
onderhevig indien een overspelige afstamming - rechtstreeks of
onrechtstreeks - is vastgesteld.
Een overspelig kind heeft t.o.v. zijn overspelige ouder minder rechten dan een niet-overspelig kind: er zijn beperkingen wat betreft de
persoon - i. v .m. het recht in de echtelijke verblijfplaats opgevoed
te worden en i.v.m. de naam- en er zijn beperkingen wat betreft
de goederen, meer bepaald inzake erfrecht(5).
AFDEL!NG

2

DE OPVOEDING VAN HET KIND IN DE ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS

§ 1. Overspelig kind: toestemming van de echtgenoot

4. Niet zonder aarzeling(6) werd op voorstel van de Kamercommissie, naar Frans voorbeeld(7), volgend artikel 334 bis in het B. W.
ingelast:
,Het kind dat tijdens het huwelijk verwekt wordt door een der
echtgenoten en een ander persoon dan de echtgenoot mag in de
echtelijke woonplaats(8) niet worden opgevoed dan met toestemming
van deze laatste''.
De idee die ten grondslag ligt aan deze bepaling (- en andere
beperkingen -)is duidelijk: het kind dat door een tekortkoming van
een echtgenoot, nl. de overtreding van de getrouwheidsverplichting,
(5) Zij betreffen het omzettingsrecht van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot
en het recht op verdeling in natura (maar worden hier niet behandeld).
Een overspelige ouder heeft t.o.v. zijn echtgenoot minder patrimoniale rechten dan een niet
overspelige ouder: automatisch verval van huwelijksvoordelen en schenkingen in het huwelijkscontract, facultatief verlies van erfrecht (ook deze beperkingen worden hier niet behandeld).
(6) Zie verslag Kamercommissie, 58-60.
(7) En aansluitend bij een ruime interpretatie van art. 337 B.W. i.v.m. tijdens het huwelijk
erkende voorhuwelijkse natuurlijke kinderen (zie GULDIX, E., ,De gevolgen van de afstamming andere dan het erfrecht", in Afstamming en adoptie, BAETEMAN, G. (ed.), 129, noten
14 en 15).
(8) Beter ware: ,de echtelijke verblijfplaats".
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verwekt is, mag geen last berokkenen aan het (wettig) gezin; de
,morele" en materiele(9) belangen van de echtgenoot en de huwelijkse kinderen moeten in de mate van het mogelijke gevrijwaard
worden.
5. Prof. Vieujean wees in de Kamercommissie op het gevaar voor
een a contrario redenering voor de natuurlijke kinderen en de kinderen uit een eerste huwelijk. Volgens hem is de voorgestelde regeling
nu reeds door rechtsleer en rechtspraak aanvaard, niet alleen voor
de overspelige kinderen, maar ook voor de natuurlijke kinderen en
de kinderen uit een eerste huwelijk, met toepassing van het adagium
,een huwelijk vergt een gezin" ('mariage demande menage"), dat
inhoudt dat een echtgenoot aan de andere geen kind kan opdringen
dat geen gemeenschappelijk kind is. Hij stelt dan ook voor de
aanvang van artikel 334 bis als volgt te formuleren: ,Het kind
geboren uit een der echtgenoten en een andere persoon dan de
echtgenoot... "(10).
De Kamercommissie is hem niet gevolgd, zodat de regeling voorbehouden blijft aan overspelige kinderen(ll).
Ter staving van zijn stelling haalt Vieujean slechts een vonnis aan,
van de vrederechter te Deurne dd. 13 januari 1978, gewezen op grond
van artikel223 B.W. (dringende voorlopige maatregelen): twee echtgenoten die allebei kinderen hadden uit een eerste huwelijk, leefden
in onmin met elkaar; de vrederechter liet onderzoeken of de vijandigheid tussen de meerderjarige dochter uit het eerste huwelijk en haar
stiefmoeder inderdaad van die aard was dat eerstgenoemde de echtelijke verblijfplaats diende te verlaten(12). Het lijkt ons gevaarlijk een
zo verregaande regel af te leiden uit een betwistbaar tussenvonnis van
een vrederechter, dat daarenboven slechts op een meerderjarig kind
betrekking heeft.

(9) Indien het kind in het gezin opgevoed wordt, is de echtgenoot onderhoud en opvoeding
verschuldigd met toepassing van art. 221 B.W. Zie ook art. 222 B.W., 1408 en 1414 B.W.,
en 203, § 2 B.W. die eveneens toepasselijk zijn t.o.v.- nu eens we!, dan weer niet in het gezin
opgevoede - overspelige kinderen.
(10) Verslag Kamercommissie, 58.
(11) De situatie van kinderen uit een vorig huwelijk en voor het huwelijk erkende natuur!ijke
kinderen is inderdaad vaak verschillend: normalerwijze is de partner van het bestaan van die
kinderen op de hoogte en rekening houdend daarmee, trouwt hij (of trouwt hij niet).
De situatie van tijdens het huwelijk erkende voorhuwelijkse natuurlijke kinderen is daarentegen vaak gelijkaardig.
(12) Vred. Deurne, 13 januari 1978, R. W., 1979-80, 1999, noot PAUWELS, J.
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§ 2. De technische uitwerking
6. Opvallend is dat iedere technische uitwerking, iedere sanctie van
de verstrekkende regel ontbreekt.
Nochtans stellen zich allerhande problemen.
Bij gebreke van andersluidende wetsbepalingen moet aangenomen
worden dat de toestemming zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend
gegeven kan worden en eenzijdig herroepen kan worden. De overspelige echtgenoot beschikt over geen verhaal bij de rechtbank, noch
tegen weigering van toestemming, noch tegen intrekking van toestemming( 13).
De niet-overspelige echtgenoot heeft een verhaal bij de rechtbank als
de andere echtgenoot het overspelig kind tegen zijn wil in het gezin
introduceert of houdt.
Vermits de echtgenoot niet de ouder is van het kind en vermits geen
uitspraak dient gedaan in het belang van het kind, behoren geschillen
i.v.m. artikel334bis niet tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank.
Ret betreft een geschil tussen echtgenoten wier verstandhouding
ernstig is verstoord: v66r een echtscheidingsprocedure is de vrederechter bevoegd, tijdens de echtscheidingsprocedure de voorzitter in
kort geding(l4).
Vraag is of de regel van artikel 334bis B.W. ook inhoudt dat de
overspelige vader het bezoekrecht t.o. v. zijn kind niet in de echtelijke
woonst mag uitoefenen? Allicht moet het antwoord op deze vraag
bevestigend zijn(l5).

§ 3. Kritische bedenkingen
7. Ret inlassen van artikel 334bis B.W. dient betreurd te worden:
- het houdt een onmiskenbare diScriminatie van het overspelig kind
in en een aantasting van het grondrecht van een kind om door zijn
ouder opgevoed te worden;
- het tracht wettelijk te regelen wat niet wettelijk te regelen is.
De wetgever mag geen partij kiezen in een conflict tussen de
(grond)rechten van de echtgeno(o)t(e) en van het kind. De bedrogen
echtgeno(o)t(e) moet zelf kiezen: ofwel erin toestemmen om met het
kind samen te Ieven, ofwel de echtscheiding vragen(l6).
(13)
(14)
(15)
(16)

AI kan de intrekking - na - jaren zeker strijdig zijn met het belang van het kind.
Vgl. GULDIX, E., o.c., 132.
Zie GULDIX, E., o.c., 130.
Vgl. Verslag Senaatscommissie, ll, Part. St. Senaat, 339 (1985-86), nr. 2, p. 23.
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Hoewel de wetgever man en vrouw op gelijke voet stelt zal in feite
het probleem zich eerder stellen voor de bedrogen man t.a.v. het
overspelig kind door zijn vrouw verwekt(l7); het overspelig kind
door de echtgenoot verwekt zal meest.al door de moeder worden
opgevoed en het is slechts in geval van vooroverlijden van die moeder
dat het probleem zal rijzen voor de bedrogen echtgenote.
De regel van artikel 334 bis B. W., bedoeld om echtscheiding tegen
te gaan, heeft weliswaar(18) tot gevolg dat de niet-overspelige echtgenoot niet gedwongen wordt echtscheiding te vorderen, maar kan er
evenzeer toe leiden dat de overspelige echtgenoot een grond tot
echtscheiding vindt in de belediging van zijn kind (of een andere
grond zoekt).
Alleszins zal de nieuwe regel vele overspelige ouders ervan weerhouden hun ouderschap te laten vaststellen, zodat vele kinderen met een
ouder of soms zelfs zonder ouder achterblijven. Veeleer dan een rem
op de echtscheiding vormt hij een rem op de erkenning van een
overspelig kind.
AFDELING

3

NAAM

Voor het eerst wordt in het Burgerlijk Wetboek een, weliswaar
summiere en onduidelijke, naamwetgeving opgenomen: het nieuwe
artikel335 B.W. Ieder onderscheid tussen wettig en natuurlijk kind
is weggewerkt.
Een onderscheid tussen overspelige en andere kinderen werd in de
loop van de voorbereidende werken - bij de behandeling in de
Kamer - ingevoerd.
§ 1. De naam van bet wettig of natuurlijk kind
8. Volgende 5 regels kunnen aan de hand van artikel 335 B.W.
geformuleerd worden:
(1) Het kind wiens afstamming aileen van vaderszijde vaststaat
draagt de naam van zijn vader (art. 335 § 1 B.W.): in de praktijk gaat
het om het natuurlijk kind(l9) dat aileen door zijn vader erkend
(17) De echtgenoot zal zich slechts op art. 334bis B.W. kunnen beroepen nadat hij met succes
zijn vaderschap heeft betwist, en voor zover het kind niet geboren werd v66r de 180e dag van
het huwelijk (of zelfs de 300e dag van het huwelijk- zie art. 326 B.W.).
(18) In theorie is dit zeker het geval, maar in de praktijk is dit zeer de vraag.
(19) Van een anoniem bevallen moeder.
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wordt of dat aileen zijn afstamming van vaderszijde bij vonnis kan
laten vaststellen.
(2) Het kind wiens afstamming alleen van moederszijde vaststaat
draagt de naam van zijn moeder (art. 335 § 2 B.W.): in de praktijk
gaat het om het natuurlijk kind (zonder vader) en om het wettig kind
dat de naam van de echtgenoot van de moeder verliest ingevolge een
succesvolle betwisting van diens vaderschap.
(3) Het kind wiens afstamming van vaderszijde en van moederszijde
tegelijkertijd komen vast te staan, draagt de naam van zijn vader
(art. 335 § 1 B.W.).
In de praktijk gaat het om het wettig kind, het natuurlijk kind door
de vader erkend in de geboorteakte die de naam van de moeder
vermeldt, en het natuurlijk kind jegens wie het vaderschap en het
moederschap tegelijkertijd worden vastgesteld door erkenning of
vonnis.
Ook het overspelig en bloedschennig kind, wier overspelige of bloedschennige afstamming onrechtstreeks wordt vastgesteld ingevolge
nietigverklaring van het huwelijk van hun ouders wegens bigamie of
bloedschande, behouden de naam van hun vader (zie art. 202 B.W.).
(4) Het kind wiens afstamming van moederszijde komt vast te staan
na zijn afstamming van vaderszijde, draagt de naam van zijn vader
en blijft deze dragen (deze regel is niet expliciet vermeld in art. 335
B.W., maar vloeit vanzelfsprekend voort uit de 3e en 5e regel).
In de praktijk gaat het om het natuurlijk kind eerst erkend door zijn
vader en nadien door zijn moeder of dat erin slaagt zijn afstamming
van vaderszijde v66r zijn afstamming van moederszijde gerechtelijk
te laten vaststellen.
(5) Het kind wiens afstamming van vaderszijde komt vast te staan
na zijn afstamming van moederszijde, behoudt in principe de naam
van zijn moeder.
Dit geval zal zich in de praktijk veel vaker voordoen t.a.v. natuurlijke
kinderen dan het vorige geval.
9. Deze laatste regel is nieuw en wijkt af van de vroegere ongeschreven, maar door rechtsleer en rechtspraak bevestigde, regel dat het
kind de naam van zijn vader draagt(20), tenzij zijn afstamming alleen
van moederszijde vaststaat.
(20) Cass., 6 december 1900, Pas., 1901, I, 70; Cass., 29 oktober 1976, R. W., 1977-78, 835,
noot PJNTENS, W. (met verwijzing naar de geest van het decreet van 6 fructidor jaar II en
oud art. 57 B.W.).
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Het is immers duidelijk dat de wijziging van de naam voor degene
wiens afstamming langs vaderszijde na die langs moederszijde wordt
vastgesteld niet altijd zijn belangen dient(21).
Mocht dit toch het geval zijn, dan is een bijzondere, eenvoudige,
vorm van naamwijziging mogelijk: de ouders kunnen samen of een
van hen, indien de andere overleden is(22), in een door de ambtenaar
van de burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren dat het kind de
naam van zijn vader zal dragen.
Die verklaring moet worden gedaan binnen een jaar te rekenen van
de dag waarop de personen die de verklaring doen, de vaststelling
van de afstamming hebben vernomen en v66r de meerderjarigheid
of de ontvoogding van het kind. Er wordt melding van gemaakt op
de kant van de akte van geboorte en van de andere akten betreffende
het kind (art. 335, § 3, 3e en 4e lid B.W.).
§ 2. De naam van bet overspelig kind

10. Met betrekking tot het overspelig kind a patre gelden bijzondere,
beperkende regels:
(1) Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het
huwelijk bij een andere vrouw dan zijn echtgenote is verwekt, draagt
dit kind zijn naam niet (art. 335§ 1 in fine B.W.)(23):
- als de afstamming alleen van vaderszijde vaststaat draagt het een
naam gegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand;
- als de afstamming van vaderszijde en moederszijde tegelijkertijd
komt vast te staan draagt het de naam van de moeder.
Met ,erkennen" moet de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap gelijkgesteld worden(24).
(2) Als de overspelige afstamming van vaderzijde komt vast te staan
na de afstamming van moederszijde, draagt het kind de naam van
de moeder en kunnen de ouders slechts met instemming van de
echtgenote met wie de vader gehuwd was op het ogenblik van de

(21) Verslag Senaatscommissie, 125.
(22) MEULDERS-KLEIN, M.-Th., (o.c., 50) stelde vergeefs voor daaraan toe te voegen: ,of
de vader, indien hij het recht van bewaring heeft". Deze vader kan, als wettelijke vertegenwoordiger een administratieve procedure van naamwijziging voeren, zoals het meerderjarig
of ontvoogd kind zelf (Verslag Senaatscommissie, p. 126).
(23) Indien het v66r zijn huwelijk verwekt werd, draagt het zijn naam wei (vgl. de vroegere
betwisting in verband met het oude art. 337 B.W.: GULDIX, E., o.c., 145).
(24) Anders: GuLmx, E., o.c., 144.
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vaststelling van de afstamming, verklaren dat het kind de naam van
de vader zal dragen (art. 335 § 3, 3e lid B.W.)(25).
A fortiori moet dezelfde mogelijkheid bestaan als de vaderlijke
afstamming alleen, v66r of gelijktijdig met de moederlijke afstamming werd vastgesteld, niettegenstaande deze mogelijkheid nergens
in artikel 335 B.W. is voorzien(26).
Na ontbinding van het huwelijk van de overspelige vader door
echtscheiding is de instemming van diens gewezen echtgenote met de
verklaring niet meer vereist.
11. De vraag kan gesteld worden(27) of de bepalingen betreffende
de naam van het overspelig kind geen discriminatie inhouden van het
overspelig kind t.a.v. de andere: het recht op de familienaam vloeit
voort uit de afstamming (zodra deze is vastgesteld).
12. Op de verschillende voorstellen tot grondige hervorming van ons
naamrecht, in het licht van de gelijkheid tussen man en vrouw(28),
werd tijdens de besprekingen in Senaat en Kamer niet nader ingegaan.
AFDELING

4

WOONPLAATS

13. Artikel 108 B.W. wordt grondig gewijzigd. Vroeger bepaalde
het: ,Een niet-ontvoogde minderjarige heeft zijn woonplaats bij
degene die zijn wettelijk beheerder is.
Wanneer de ouders die geen gemeenschappelijke woonplaats hebben, heiden wettelijke beheerder zijn van de niet-ontvoogde minderjarige, dan heeft deze zijn woonplaats bij zijn vader.
Een onbekwaamverklaarde meerderjarige heeft zijn woonplaats bij
zijn voogd".
Nu bepaalt het: , ,De niet-ontvoogde minderjarige of de minderjarige
(25) ,Bij vooroverlijden van de vader" heeft de rnoeder insternrning van diens vroegere
echtgenote nodig. Bij vooroverlijden van de rnoeder heeft de vader insternrning van zijn
echtgenote nodig.
(26) Zie Par/ St., Kamer, verslag Hermans, 64 en 66. De voorbereidende werken zijn a! even
onduidelijk als art. 335 B.W. zelf (vgl. GULDIX, E., o.c., 144 en 148-150).
(27) En werd gesteld in de Karnercornrnissie: zie Verslag, 64-65.
(28) Zie wetsvoorstel Klein, 24 februari 1983, Par!. St., Kamer, 1982-83, nr. 566/1 (gezarnenlijke keuze ouders); wetsvoorstel Van den Bossche, 24 rnei 1984, Par/. St., Kamer, 1983-84,
nr. 951/1 (naarn van de rnoeder voor ieder kind).
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beneden 18 jaar heeft zijn woonplaats daar waar zijn ouders hun
gemeenschappelijke verblijfplaats hebben of, indien zij niet samenleven, bij de ouder die zijn goederen beheert.
De persoon die onder voogdij is geplaatst, heeft zijn woonplaats bij
zijn voogd(29)''.
14. Er zijn twee belangrijke innovaties:
(1) Vooreerst wordt een einde gemaakt aan een van de laatste
discriminaties van de vrouw: wanneer samenlevende ouders ieder een
afzonderlijke woonplaats hebben,- bv. omdat zij heiden een eigen
handelszaak uitbaten of omdat een van hen een verplichte woonplaats heeft waar hij in werkelijkheid niet verblijft - , heeft de
minderjarige niet Ianger zijn woonplaats in de woonplaats van zijn
vader, maar in de ,gemeenschappelijke verblijfplaats": deze term
kreeg de voorkeur op de term ,echtelijke verblijfplaats" om de
gelijkstelling tussen ,huwelijkse" en ,buitenhuwelijkse" kinderen
te verwezenlijken(30).
(2) In tegenstelling tot vroeger heeft aileen ,de niet-ontvoogde minderjarige of de minderjarige beneden 18 jaar" een wettelijke woonplaats.
15. De Kamercommissie achtte het wenselijk wat de woonplaats van
de minderjarige betreft(31), vooruit te !open op de komende wet tot
verlaging van de meerderjarigheidsgrens.
Daarom werden na de woorden ,de niet-ontvoogde minderjarige"
de woorden ,of de minderjarige beneden 18 jaar" ingevoegd(32).
Het voegwoord ,of" is juridisch alleszins onverantwoord: in het
nieuwe artikel 108 B.W. moet gelezen worden ,de niet-ontvoogde
minderjarige beneden 18 jaar"; aileen deze categorie minderjarigen
heeft een wettelijke woonplaats; de ontvoogde minderjarige - ook
deze beneden 18 jaar - heeft sinds lang een vrije woonplaats.
Het toekennen van een vrije woonplaats aan de minderjarige van
achttien jaar, zonder tegelijkertijd de regels inzake handelingsbekwaamheid van de minderjarige aan te passen (door de algemene
verlaging van de meerderjarigheidsgrens tot 18 jaar) is zeer betwistbaar.
(29) Deze bepaling geldt nu zowel voor de onbekwaamverklaarde geesteszieke als voor de
minderjarige onder voogdij (die vroeger impliciet bedoeld, maar niet expliciet vermeld werd).
(30) Verslag Senaatscommissie, p. 21 (meteen worden bier ook huwelijk en concubinaat op
gelijke voet gesteld).
(31) Zoals inzake nationaliteit.
(32) Amendement Mottard-Detiege, Verslag Kamercommissie, 24.
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In het verslag van de Kamercommissie luidt de verantwoording
nochtans: ,voor zover dit amendement, zonder de regels op het stuk
van de handelingsbekwaamheid aan te tasten, tot gevolg heeft het
recht met de feiten te doen stroken, kan het worden aanvaard"(33);
, ... een 18-jarige minderjarige leeft niet altijd bij zijn ouders en het
is derhalve onlogisch dat hij daar nog zijn woonplaats zou hebben"(34).
Terecht wees Prof. Vieujean de leden van de Kamercommissie op het
gevaar voor verwarring tussen burgerrechtelijke woonplaats - de
plaats waar men geacht wordt zich te bevinden voor de uitoefening
van zijn burgerrechtelijke rechten - en verblijfplaats.
Indien het geen probleem is dat een minderjarige boven achttien jaar
een woonplaats heeft die verschilt van deze van zijn wettelijke
vertegenwoordiger(s)(35), dan kan dat ook geen probleem vormen
voor een minderjarige beneden 18 jaar.
Terecht vreest G. Van Oosterwijck ,dat de wetgever, zoals de
leerling-tovenaar, met zijn ingreep in artikel 108 B.W., geesten zal
hebben opgewekt die hij nog moeilijk baas kan"(36) en illustreert dit
aan de hand van volgend voorbeeld: wanneer een ouder overlijdt en
naast kinderen, minder dan 18 jaar, een ofmeer kinderen, ouder dan
18 jaar, die hun woonplaats niet meer bij hun ouders hebben, nalaat,
welke zal dan de vrederechter zijn die bevoegd is om de voogdij in
te richten (er is uiteraard maar een voogdijforum) ... ?(37)
Betreurd mag dan ook worden dat van de gelegenheid geen gebruik
gemaakt werd om het burgerrechtelijk begrip woonplaats aan te
passen aan het gerechtelijk begrip (zoals verhoopt door de Koninklijke Commissaris voor de Gerechtelijke Hervorming), zodat eenieders
woonplaats de plaats zou zijn waar hij op de bevolkingsregisters is
ingeschreven, als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf(38).

(33) Gewezen wordt op het feit dat in het sociaal recht de kinderbijslag rechtstreeks gestort
wordt aan de gerechtigde die 18 jaar is en afzonderlijk woont (Verslag Kamercommissie, 24).
Maar zo bestaan er talrijke uitzonderingen op de handelingsbekwaamheid van de minderjarige.
(34) Vers/ag Kamercommissie, 24. Waarom de rapporteur in het bijzonder denkt aan het geval
van ,een 18-jarige die met een gehuwde vrouw leeft" is ons niet duidelijk.
(35) Zie Verslag Kamercommissie, 24, waar ook burgerrechtelijke en gerechtelijke woonplaats
verward worden.
(36) VAN OosTERWIJCK, G., ,Ouderlijk gezag, minderjarigheid, voogdij, ontvooding", in
Afstamming en adoptie, G. BAETEMAN, (ed.), 243, - zie ook p. 224-225, nr. 305.
(37) Meteen wijst de auteur op een andere anomalie: waar het - nieuwe - art. 50 B.W.
gewaagt van het verwittigen van de vrederechter van de verblijfp/aats van de minderjarige,
houdt het ongewijzigde art. 406 B.W. het bij de bevoegdheid van de vrederechter van de
woonplaats van de minderjarige om de voogdij in te richten.
(38) Zie de eerste suggestie van het departement van Justitie, Verslag Senaatscommissie, 20-21.
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16. Zoals vroeger heeft de niet-ontvoogde minderjarige - nu beneden 18 jaar -, wanneer zijn ouders gescheiden leven, zijn woonplaats bij de ouder die zijn goederen beheert: in geval van feitelijke
scheiding is dat de ouder die de materiele bewaring van de minderjarige heeft, in geval van echtscheidingsprocedure of na echtscheiding
gelden bijzondere regels.
Zoals vroeger blijft onopgelost het probleem van de woonplaats van
de minderjarige, wiens ouders niet samenleven en geen van beiden
de materiele bewaring van de minderjarige hebben (omdat deze
verblijft bij een derde)(39) of wiens ouders niet samenleven en
afwisselend de materiele bewaring van de minderjarige hebben. De
oplossing van deze , uitzonderlijke" gevallen wordt aan de rechtsleer
en de rechtspraak overgelaten(40): indien het bestuur over persoon
en goederen niet aan een ouder werd toevertrouwd (door een rechter
of door een overeenkomst die bv. de juridische bewaring aan een
ouder en de materiele bewaring aan een derde toekent), kan hier
geopteerd worden voor de plaats van inschrijving in de bevolkingsregisters(41) of voor de woonplaats van de persoon die de materiele
bewaring heeft.
17. De nieuwe wettelijke regeling van artikel 108 B.W. heeft tot
gevolg dat wanneer een niet-ontvoogde minderjarige boven de 18
jaar voor het eerst de ouderlijke verblijfplaats verlaat de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger niet meer vereist is om hem
op een ander adres in te schrijven en wanneer hij achteraf opnieuw
verhuist de wettelijke vertegenwoordiger door het gemeentebestuur
niet langer op de hoogte moet worden gebracht(42).
AFDELING

5

AFWEZIGHEID

18. Het hoofdstuk IV van boek I. Titel IV B.W. ,Toezicht over de
minderjarige kinderen van de verdwenen vader", bevattende de
artikelen 141 tot 143 B.W., dat ter gelegenheid van de wet van 1 juli
(39) Zonder dat de ouders uit het ouderlijk gezag ontzet zijn en ongeacht of het kind a! of
niet door een rechter of zijn ouder(s) werd toevertrouwd aan een derde: deze derde heeft in
beginsel aileen de rnateriele bewaring, niet het bestuur van de personen en de goederen.
(40) Verslag Senaatscommissie, 21.
(41) Vgl. Verslag Senaatscommissie, I.e.
(42) Verslag Kamercommissie, 25: de Ministeriele ornzendbrief dd. 19 maart 1981 geldt niet
Ianger.
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1974 op het ouderlijk gezag over het hoofd werd gezien, wordt in
overeenstemming gebracht met deze wet en met de bepalingen van
de nieuwe wet terzake ouderlijk gezag.
Hoofdstuk IV wordt Afdeling IV van hoofdstuk III, onder het
nieuwe opschrift ,Gevolgen van de afwezigheid ten aanzien van de
kinderen' '.
De artikelen 141 en 143 worden afgeschaft, artikel142 B. W. als volgt
gewijzigd: ,Indien een van de ouders overleden is, wordt zes maanden na het verdwijnen van de andere ouder, het bestuur over de
persoon en de goederen van het kind door de familieraad opgedragen
aan de naaste bloedverwant in de opgaande lijn, overeenkomstig
artikel 402, of bij gebreke van zodanige bloedverwant, aan een
voorlopige voogd.
Hetzelfde geldt wanneer de afstamming slechts vaststaat ten aanzien
van een ouder en deze verdwenen is".
In geval van afwezigheid van een ouder oefent de andere ouder aileen
het bestuur over de persoon en goederen van hun kinderen uit
(zonder enig toezicht); zo die andere ouder overleden is of juridisch
niet bestaat, wordt, zes maanden na de verdwijning van de afwezige,
de - voorlopige - voogdij ingericht.
AFDELING 6
TOESTEMMING TOT HET HUWELIJK

19. Aan de bepalingen inzake toestemming tot het huwelijk wordt
ten gronde niets gewijzigd(43).
Wel worden de bepalingen aangepast aan de gelijkheid van wettige
en natuurlijke kinderen.
Zo bepaalt artikel149 B.W. voortaan uitdrukkelijk dat ,indien de
afstamming slechts vaststaat ten aanzien van een ouder'', zijn toestemming volstaat, hetgeen vroeger reeds algemeen werd aanvaard(44).

(43) Het probleem van de handelings- en procesbekwaamheid van de minderjarige in deze
materie werd naar later verschoven (zie Verslag Senaatscommissie, 25).
Het wetsontwerp tot verlaging van de leeftijd van burgerlijke meerderjarigheid tot 18 jaar (22
augustus 1975, Pari. St., Senaat, 1974-75, nr. 673-1) voorziet volgende nieuwe regeling:
- een minderjarige ( -18 j.) mag niet huwen zonder toestemming van zijn ouder(s) of, na
hun (zijn) overlijden, van de familieraad (de groot-ouders vallen weg);
- een meerderjarige tussen 18 en 20 jaar mag eveneens niet huwen zonder toestemming van
zijn ouder(s); onenigheid tussen de ouders geldt dan evenwel als toestemming; na overlijden
van de ouder(s) is geen toestemming van de familieraad vereist.
(44) Tegelijk worden de vroegere artt. 158 en 159 B.W. die betrekking hadden op de toestemming tot het huwelijk van al of niet erkende natuurlijke kinderen afgeschaft.
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Enkele bepalingen worden n~ar voren geschoven en nemen de plaats
in van de door de wet van 15 januari 1983 (houdende afschaffing van
de akte van eerbied) opgeheven artikelen 151 tot 154 B.W.
Zo wordt:
- het vroegere artikel 160 (afgeschaft) het nieuwe artikel 151
B.W.(45);
het vroegere artikel 155 het nieuwe artikel 152 B.W.(46);
- het vroegere artikel 155 bis het nieuwe artikel 153 B.W.;
- het vroegere artikel 160bis het nieuwe artikel 154 B.W.
Een niet onbelangrijke tekstwijziging vindt hier - nergens aangekondigd - plaats: wordt de toestemming tot het huwelijk van een
ontvoogde minderjarige door de familieraad geweigerd, dan kan
deze zelf de jeugdrechtbank vatten, waar vroeger de curator deze
bevoegdheid bezat.
AFDELING

7

PUTATIEF HUWELIJK

20. Het vroegere artikel202 B.W. bood de kinderen slechts bescherming wanneer minstens een van de echtgenoten van wie het huwelijk
werd nietigverklaard, te goeder trouw was. Nu wordt de bescherming
- naar Frans voorbeeld - uitgebreid tot het geval waarin geen van
beide echtgenoten te goeder trouw was. Voor de echtgenoten verandert er niets (zie art. 201 B.W.).
De grotere bescherming van de kinderen is van belang, ook al wordt,
wat de gevolgen van de afstamming betreft, geen onderscheid meer
gemaakt tussen kinderen: de afstamming van vaderszijde (het vaderschap van de ,nietige" echtgenoot) blijft steeds vaststaan, niettegenstaande de nietigheid van het huwelijk en ook al was geen van beide
echtgenoten te goeder trouw.
Het is duidelijk dat het voordeel van het putatief huwelijk voortaan
van rechtswege de kinderen toekomt, en niet moet gevraagd worden.

(45) Uit art. 151 B.W. moet afgeleid worden dat een kind dat juridisch geen ouders heeft (een
vondeling b.v.) toestemming behoeft van de familieraad waar vroeger voor een niet-erkend
natuurlijk kind de toestemming van de voogd volstond (art. 159oud).
(46) Ben amendement dat voorstelde de in dit artikel voorziene verklaringen ook voor een
notaris (naast de ambtenaar van de burgerlijke stand) te kunnen afleggen, werd verworpen
(Verslag Kamercommissie, 27).
·I
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HOOFDSTUK II

OUDERLIJK GEZAG

21. Eindelijk werd het opschrift ,Ouderlijke macht" van titel IX
van Boek I van het Burgerlijk Wetboek vervangen door het opschrift
,,Ouderlijk gezag''. De titel wordt ingedeeld in twee afdelingen,
Afdeling 1. De persoon van het kind en afdeling 2. De goederen van
het kind. In deze tweede afdeling worden nu de bepalingen opgenomen omtrent het beheer van de goederen van de kinderen, zo beide
ouders leven. Vroeger kregen die ten onrechte een plaats in de titel
over de voogdij.
AFDELJNG 1
BESTUUR OVER DE PERSOON VAN HET KIND

In de plaats van het vroegere artikel373 B.W. komen drie artikelen
(art. 373-375 B.W.)(47).
Iedere verwijzing naar het huwelijk verdwijnt(48).
Drie situaties worden onderscheiden:
(1) Beide ouders(49) !even en !even samen:

22. Behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, wordt het
bestuur(50) over de persoon van het minderjarig niet-ontvoogd kind
door een van de ouders uitgeoefend, onverminderd het recht van de
andere om zich, enkel in het belang van het kind, tot de jeugdrechtbank te wenden (art. 373 B.W.).
Er verandert niets aan de vroegere regeling: de concurrentiele uitoefening van het ouderlijk gezag - die in de praktijk geen aanleiding
gaf tot noemenswaardige problemen- blijft behouden en wordt nu
ook uitdrukkelijk door de wet zelf verwoord voor samenlevende
(47) De plaats, gelaten door de vroeger opgeheven artt. 374-383 wordt gedeeltelijk opgevuld.
(48) De suggestie van M.-Th. MEULDERS-KLEIN, om naar het voorbeeld van omliggende
Ianden, een zeker overwicht aan de moeder toe te kennen m.b.t. de uitoefening van het
ouderlijk gezag over een natuurlijk kind (,La reforme du droit de Ia filiation en Belgique.
Analyse du projet de loi no 305", Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, p. 52 en noot 222bis; vgl.
RENCHON, J.L. ,Attribution et exercice de l'autorite parentale", Ann. Dr., 1979, 305-307)
werd niet gevolgd.
(49) Ten aanzien van wie de afstamming van het kind vaststaat.
(50) Ten onrechte verving de Kamercommissie in de Nederlandse tekst van art. 373 B.W. het
woord , bestuur" door het woord ,gezag" (vgl. Fr. ,autorite"), waar dit niet geschiedde in
art. 374-375 B.W.
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natuurlijke ouders die beiden t.o.v. hun natuurlijk kind een juridisch
vastgestelde afstamming hebben(51).
(2) Beide ouders Ieven, maar Ieven niet samen:

23. Wanneer de ouders niet samenleven, is aileen de ouder die de
materiele bewaring over het kind heeft, gerechtigd om het bestuur
over zijn persoon uit te oefenen, behoudens de uitzonderingen bij de
wet bepaald en onverminderd het recht van de andere om zich, enkel
in het belang van het kind, tot de jeugdrechtbank te wenden (art. 374
B.W.). Ook hier verandert er niets. Het bestuur over de persoon van
het kind tijdens een echtscheidingsprocedure of na echtscheiding
blijft, ongewijzigd, geregeld door andere bepalingen van het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek(52).
24. De nieuwe wet voorziet geen bepalingen m.b.t. (de mogelijkheid
van ) een , ,gezamenlijke'' of , ,afwisselende'' hoede in geval van
feitelijke scheiding of echtscheiding.
Gesteld mag worden dat de regeling van artikel374 B.W.- de ouder
die de materiele bewaring heeft beslist aileen, de andere ouder heeft
een recht van verhaal - geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de rechter(53) of andersluidende overeenkomst
van de ouders.
Een gezamenlijk bestuur over de persoon van het kind is zeker niet
strijdig met openbare orde en goede zeden en kan in het belang van
het kind zijn(54); in de praktijk zal het gezamenlijk bestuur allicht
beperkt blijven tot de gewichtige beslissingen in verband met de
opvoeding van het kind; de dagelijkse beslissingen kunnen aileen
genomen worden door de ouder bij wie het kind verblijft.
(51) Vroeger hestand onzekerheid nopens de uitoefening van het ouderlijk gezag over natuurlijke kinderen (zie PAUWELS, J., , ,Recht van bewaring en rnateriele bewaring'', R. W., 1982-83,
487-489; RENCHON, J .L., ,Attribution et exercice de l'autorite parentale", Ann. Dr., 1979,
292. Oak de discussie over de bevoegde rechtbank in geval van geschil tussen natuurlijke ouders
(burgerlijke rechtbank of jeugdrechtbank) behoort tot het verleden.
(52) Art. 302 B.W.; 1258, 1279-1280 en 1288, 2° Ger.W. In geval echtscheiding op grand van
bepaalde feiten, op hoofd- en tegenvordering, ten nadele van beide echtgenoten wordt
toegestaan, zonder dat enige rechterlijke uitspraak of overeenkornst over de kinderen hestand,
hernernen art. 373 en 374 B.W. hun uitwerking, zeker nu er geen onderscheid tussen gehuwde
en ongehuwde ouders rneer wordt gernaakt (zie RENCHON, J .L., o.c., 305).
(53) Zie b.v. Brussel, 14 februari 1979, R. W., 1978-79, 2671; Kart ged. Denderrnonde, l3
februari 1980, R.W., 1980-81, 1789 noot BAX, M. Vgl. RENCHON, J.L., o.c., 301; VIEUJEAN,
E., ,De la puissance paternelle ala puissance parentale", Ann. Dr., 1976, 40.
(54) Zie Cass. fr., 21 rnaart 1983, J.C.P., 1983, II, 20163, noot DEKEUWER, A.; Cass. fr.,
2 rnei 1984, J.C.P., 1984, IV, 219.
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Een afwisselend bestuur(55) lijkt alleen aanvaardbaar als het kind
een coherente, gezamenlijk besliste, opvoeding wordt gewaarborgd,
wijl het afwisselend bij ieder van beide ouders verblijft(56).
(3) Een van de ouders is over/eden, ajwezig, in de onmogeli}kheid
zijn wit te kennen te geven of ,onbekend" (d.i: de afstamming van
het kind is t.a.v. hem niet vastgesteld).

25. In deze gevallen oefent de andere ouder het bestuur over de
persoon van het kind alleen uit.
Het geval van de afwezigheid en van de - fysische of psychische onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven was vroeger niet expliciet
in de wet voorzien.
Afwezig moet bier begrepen worden in juridisch technische zin; niet
in de zin van ,afwezig verklaard"(57), maar in de zin van ,verdwenen zonder gekend verblijf"(58).
AFDELING 2
BESTUUR OVER DE GOEDEREN VAN HET KIND

§ 1. Wettelijk beheer

A. De uitoefening van het wettelijk beheer
26. Een voorstel om, naar het voorbeeld van de wet van 14 juli 1976
betreffende de huwelijksvermogensstelsels, de term ,beheer~' door
,bestuur" te vervangen werd niet weerhouden(59).
Al is het duidelijk dat het wettelijk beheer synoniem is van het
bestuur over de goederen van het kind, en dat dit bestuur alle
bevoegdheden van beheer, genot en beschikking omvat.
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de artikelen 376 tot
379 B.W., opgeheven bij de wet van 15 mei 1912, opnieuw op te
nemen.
(55) Contra: Cass. fr., 2 mei 1984, gecit.
(56) Zodat gezamenlijk en afwisselend bestuur vee! dichter bij mekaar staan dan men op het
eerste zicht zou vermoeden.
(57) Anders waren de bewoordingen van het ontwerp Van Elslande ,afwezig verklaard"
behouden gebleven.
(58) Moet er bijgedacht worden ,sedert zes maanden" (arg. art. 142 B.W.)? Zie ook art. 348
§ 1 B.W. i.v.m. adoptie. Vgl. VAN OosTERWIJCK, G., ,Ouderlijk gezag, minderjarigheid,
voogdij en ontvoogding", in Ajstamming en adoptie, BAETEMAN, G. (ed.), 193-195.
(59) Verslag Kamercommissie, 67.
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(1) Beide ouders Ieven samen

27. Artikel 376 neemt de plaats in van het vroegere artikel 389, 1e
lid B.W.: ,Behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, beheert
de vader of de moeder(60) de goederen van het minderjarig niet-ontvoogd kind en vertegenwoordigt het in aile burgerlijke handelingen,
onverminderd het recht van de andere om zich, enkel in het belang
van het kind, tot de jeugdrechtbank te wenden, ongeacht de reeds
verrichte handelingen".
Behalve de afschaffing van iedere verwijzing naar het huwelijk, bevat
deze bepaling twee nieuwe elementen.
Vooreerst wordt bepaald dat het recht van verhaal van de andere
ouder bestaat ,ongeacht de reeds verrichte handelingen".
In de Senaatscommissie(61) werd vastgesteld dat met betrekking tot
het concurrentieel ouderlijk gezag- en vooral m.b.t. het concurrentieel beheer van de goederen -, ingevoerd door de wet van 1 juli
1974, in de rechtsleer veel kritiek(62) werd uitgebracht, maar dater
geen klachten bekend waren omtrent de praktische toepassing ervan,
gelet op de weinige vonnissen in deze materie gepubliceerd.
28. Geen betwisting bestond er i.v.m. het recht van verhaal a priori

van de andere ouder(63), des te meer betwisting over het recht van
verhaal a posteriori.
Een strekking was van oordeel dat de jeugdrechtbank de bevoegdheid had een verrichte handeling te vernietigen(64), een andere
strekking achtte dit uitgesloten: de handeling was immers geldig
verricht door de bevoegde echtgenoot(65).
Het recht van verhaal betreft aileen de opportuniteit, niet de geldigheid van de verrichte handeling; de jeugdrechtbank kan aileen maatregelen bevelen om te beletten dat bepaalde handelingen in de toekomst verder worden verricht of om de gevolgen van bepaalde
(60) In plaats van het vroegere ,Gedurende het huwelijk ... beheert een van de ouders". In
dit artikel (en oak in art. 373 B.W.) zou moeten gepreciseerd worden dat de regel die het
verwoordt (slechts) geldt voor samenlevende ouders.
(61) Verslag Senaatscommissie, 141.
(62) Zie de referenties bij MEULDERS-KLEIN, M.-Th., o.c., 53, noot 223.
(63) Om te beletten dat de andere ouder een bepaalde handeling m.b.t. persoon of goederen
zou verrichten. Een vergelijking is mogelijk met de preventieve maatregelen die de vrederechter
op grand van art. 1421 B.W. kan bevelen.
(64) RIGAUX, F., Les personnes, mise il jour 1978, nr. 311 (argument: zoniet zou het verhaal
zinloos zijn).
(65) VIEUJEAN, E., ,De Ia puissance paternelle ala puissance parentale", Ann. Dr., 1976,
7 e.v., nr. 26; RENCHON, J.L., o.c., Ann. Dr., 1979, 299.
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verrichte handelingen te verzachten(66). De toevoeging , , ongeacht de
reeds verrichte haridelingen" (,sans prejudice des actes deja accomplis") stelt terecht deze laatste strekking in het gelijk. AI wordt
,ongeacht" best gelezen als ,onverminderd".
(2) Beide ouders Ieven niet samen

29. Artikel 377 B. W. neemt de plaats in van het vroegere artikel 389,
2e lid B.W. Zoals vroeger in geval van feitelijke scheiding van
gehuwde ouders, heeft nu, in geval van niet-samenleven van gehuwde
of ongehuwde ouders(67), de ouder die de materiele bewaring over
het kind heeft, het bestuur over de goederen van het kind.
In het verslag van de Senaatscommissie wordt, naar aanleiding van
vragen in rechtsleer(68) en rechtspraak, gepreciseerd dat:
(1) de materiele bewaring toebehoort aan de ouder bij wie het kind
verblijft;
(2) de materiele bewaring behouden blijft, ook wanneer de ouder het
kind aan de grootouders toevertrouwt;
(3) de ouder de materiele bewaring slechts heeft indien hij regelmatig
gehandeld heeft: indien het kind in strijd met een rechterlijke
beslissing bij een ouder zou verblijven, kan er geen sprake van
zijn bestuur over persoon en goederen van het kind aan hem toe
te vertrouwen;
(4) het bezoekrecht niet kan worden gelijkgesteld met de materiele
bewaring(69).
Uit de vluchtige preciseringen sub (2), (3) en (4) blijkt genoegzaam
dat het criterium van de materiele bewaring niet volledig bevredigend
is(70). Het speelt alleszins niet:
- indien een rechter uitspraak heeft gedaan over het bewaringsrecht.
(66) En dit gemakkelijker wat de persoon dan wat de goederen van het kind betreft: de
jeugdrechter kan b. v. bevelen dat het kind van school moet veranderen; hij kan niet de namens
de minderjarige - te laag - bedongen huurprijs van een onroerend goed verhogen (zie
RENCHON, J.L., /.c.).
(67) Of dit niet-samenleven gewild is of niet speelt o.i. geen rol (vgl. RENCHON, J .L., o.c.,
297 en de referenties in andere zin aldaar, noot 20).
(68) Zie PAUWELS, J., ,Recht van bewaring en materiele bewaring", R. W., 1982-83, 481.
(69) Verslag Senaatscommissie, 142.
(70) De materiele bewaring van ouders of derden moet onderscheiden worden van het
materiele bewaringsrecht van de ouder. Het recht van bewaring, d.i. het bestuur over de
persoon, omvat het recht van materiele bewaring, het recht van opvoeding of juridische
bewaring, en het bewaringsrecht lato sensu (zie PAUWELS, J., o.c., 484). Materiele bewaring
slaat op verblijf, materiele bewaringsrecht betreft het recht te beslissen over het verblijf.
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- indien de ouders van bij bet begin van hun niet-samenleven, in
onderling akkoord, bet kind toevertrouwen aan de grootouders van
een hunner. In dit geval bewaren de grootouders bet kind materieel
terwijl de ouders concurrentieel bet bewaringsrecht en het wettelijk
beheer, zijnde bet bestuur over persoon en goederen, uitoefenen.
Het criterium van de materiele bewaring biedt vooral derden die met
een van de ouders contracteren weinig houvast: hoe kunnen zij weten
dat bet kind in feite verblijft bij de ouder die met hen contracteert
- bv. geld afhaalt van een spaarboekje van het kind- (71)?
Om niet bet gevaar te lopen met een niet bevoegde ouder te contracteren zullen zij de medewerking van beide ouders vragen, zodat bet
afzonderlijk bestuur in de praktijk een gezamenlijk bestuur
wordt(72).
30. In de Senaatscommissie werd door een lid voorgesteld de vrederechter de bevoegdheid te verlenen om te oordelen over het verhaal
van een ouder tegen een beslissing van de andere ouder i.v.m. bet
bestuur over de goederen van bet kind.
Deze suggestie werd niet bijgetreden omdat het bier essentieel gaat
om een oordeel over een eventuele benadeling van de belangen van
bet kind waarmee de jeugdrechter meer vertrouwd is(73).
(3) Een van de ouders is ajwezig of in de onmogelijkheid zi}n wil

te kennen te geven
31. In verband met bet bestuur over de goederen is in de wet geen
oplossing voorzien wanneer een ouder afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven. In dit geval heeft de andere
ouder het bestuur over de persoon van het kind, zoals in bet geval
dat slechts een ouder juridisch bestaat of nog leeft (art. 375 B.W.).
In geval de afstamming slechts t.o.v. een ouder vaststaat of een ouder
overleden is, heeft de enige of overblijvende ouder de voogdij over
de goederen (art. 390 en 395 B.W.).
In geval van afwezigheid_van een ouder, of onmogelijkheid zijn wil
te kennen te geven, zijn twee oplossingen denkbaar:
(1) de andere ouder heeft bet wettelijk beheer over de goederen;
(71) Zie RENCHON, J.L., O.C., 296-297.
(72) Hetzelfde geldt in geval van concurrentieel bestuur: hoe kan de derde weten dat beide
ouders samenleven?
(73) Verslag Senaatscommissie, 142.
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(2) de andere ouder heeft de voogdij over de goederen.
De tweede oplossing werd uitdrukkelijk gekozen in het wetsontwerp
Van Elslande(74).
Vermits daar in de definitieve wettekst niets meer van terug te vinden
is, moet- zoals vroeger(75)- aangenomen worden dat de wetgever
van zijn oorspronkelijk opzet is afgeweken: had hij in die gevallen
een speciale bescherming voor de minderjarige willen organiseren,
dan zou hij de voogdij hebben ingericht(76).

B. De machtiging van de rechtbank
32. In artikel 378 B.W. wordt een volledig nieuwe wetsbepaling
opgenomen, die enerzijds de bevestiging inhoudt van jurisprudentiele oplossingen, anderzijds de beslechting van betwistingen in rechtsleer en rechtspraak waartoe artikel 1186 Ger. W. aanleiding gaf.
Artikel 378, eerste lid B.W. bepaalt: ,Machtiging van de rechtbank
van eerste aanleg is vereist om de handelingen te verrichten waarvoor
de voogd machtiging van de familieraad en homologatie door de
rechtbank van eerste aanleg moet verzoeken"(77).
Artikel378, tweede lid B.W. bepaalt: ,De rechtbank doet uitspraak
op verzoekschrift. Indien de zaak slechts door een van de ouders voor
de rechtbank wordt aangebracht, wordt de andere gehoord, althans
bij gerechtsbrief opgeroepen; door die oproeping wordt hij partij in
het geding"(78).
Luidens het vroegere art. 1186, lid 3 moest het verzoekschrift door
beide ouders samen bij de rechtbank worden ingediend indien de
minderjarigen ,onder de ouderlijke macht van hun vader en moeder'' stonden(79). Betwist was of deze regel alleen gold voor samenlevende ouders of ook voor feitelijke gescheiden ouders(80).
33. Nu kan het verzoekschrift alleszins worden ingediend door een
ouder, waarna de andere wordt opgeroepen, zowel in geval van
samenleven als in geval van niet-samenleven.
(74) Par/. St., 1977-78, nr. 305, 49, artt. 64 en 65. Vgl. art. 360 § 2 B.W. i.v.m. adoptie.
(75) Zie MASSON, J.P., R.P.D.B., yo Puissance paternelle- Autorite parentale, Compl. VI,
Brussel, 1983, p. 636, nr. 164. Vgl. art. 141 oud B.W. i.v.m. afwezigheid.
(76) Vgl. VAN 00STERWIJCK, G., o.c., p. 198-200, nr. 277, en p. 238. nr. 326.
(77) Zie BAETEMAN, G. en GERLO, J., , ,Overzicht van rechtspraak - Personen- en familierecht
(1975-1980)", T.P.R., 1981, 939.
(78) Het in die zin gewijzigde art. 1186 Ger. W. vormt nu eigenlijk dub bel gebruik met art. 378
B.W.
(79) Het nieuwe art. 1186, lid 3 Ger.W. bepaalt meer algemeen: ,Staan de minderjarigen
onder het ouderlijk gezag van hun ouders ... ".
(80) Zie BAETEMAN, G. en GERLO, J., o.c., 939-940.
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Maar een nieuw probleem rijst: kan in geval van samenleven alleszins
iedere ouder het verzoekschrift indienen en in geval van niet-samenleven de ouder die de materiele bewaring en dus het bestuur over de
goederen uitoefent, dan stelt zich de vraag of in geval van niet-samenleven de ouder die het bestuur over de goederen niet heeft dit
verzoekschrift kan neerleggen(81). Deze vraag moet negatief beantwoord worden, niettegenstaande de algmene bewoordingen van artikel 378 B.W. en 1186, 3e lid Ger.W., gelet op de exclusieve bestuursbevoegdheid door artikel 377 B.W. toegekend aan de ouder die de
materiele bewaring heeft(82).
C. Belangentegenstelling

34. Het derde lid van artikel 378 B.W. bevat een bepaling voor het
geval van belangentegenstelling tussen het kind en zijn ouders: v66r
het verrichten van de handeling wordt door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg een ,voogd ad hoc"(83) aangewezen
,op verzoek van enige belanghebbende en desnoods van de procureur des Konings"(84).
In geval van tegenstelling met de belangen van een van de ouders kan
de andere ouder optreden(85).

D. Rekening en verantwoording
35. In het herstelde artikel 379 B.W. worden de bepalingen van het
vroegere artikel 389, 3e tot 6e lid B.W. vrijwel ongewijzigd overgenomen.
Er is een louter formele wijziging: de ouders zijn voortaan, zoals de
voogd ,rekening en verantwoording verschuldigd" (art. 379, eerste
lid), waar zij vroeger alleen ,verantwoording" schuldig waren
(art. 389, derde lid oud B.W.).
Er is een verregaande wijziging(86): wanneer er reden is om te vrezen
dat geldsommen die aan een minderjarige toekomen niet in zijn
(81) Zie RENCHON, J.L., o.c., 291-292.
(82) AI valt in het verslag van de Senaatscommissie ongenuanceerd te lezen , ,deze handelswijze
zal het verzet uitsluiten".
(83) In de vroegere rechtsleer en rechtspraak sprak men meestal van een ,beheerder ad hoc"
omdat beide ouders nog leefden.
(84) Deze formulering kan een oplossing bieden voor andere problemen die zich i.v.m. de
procesbekwaamheid van een minderjarige stellen: deze zou b.v. via een voogd ad hoc
onderhoudsgeld kunnen vorderen van zijn ouders voor de vrederechter.
(85) Zie Verslag Senaatscommissie, 143; BAETEMAN, G. en GERLO, J., o.c., 939.
(86) Ingevoerd door de Kamercommissie (Verslag, 102).
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belang worden gebruikt, kan de jeugdrechtbank voortaan nader
bepalen welke bestemming aan die geldsommen moet worden gegeven, niet aileen op vordering van de Procureur des Konings, maar
ook ,op vordering van elke persoon die doet blijken dat de belangen
van de minderjarige beschermd dienen te worden " (art. 379, 2e lid
B.W.)(87).
De vraag mag gesteld worden of daardoor niet aan te veel personen
het recht verleend wordt zich te mengen in de uitoefening van het
ouderlijk gezag door de ouders.
§ 2. Wettelijk genot
36. Het wettelijke genot van de ouders ondergaat ingevolge de
nieuwe wet gevoelige wijzigingen.
De vroegere regeling hield in dat beide ouders of de langslevende
ouder het genot van de goederen van hun kinderen hadden tot dezen
18 jaar waren of ontvoogd werden (art. 384 oud B.W.). Geen onderscheid werd daarbij gemaakt tussen samenlevende of niet-samenlevende ouders, gehuwde of niet-gehuwde ouders(88).
Het wettelijke genot ging in hoofde van beide ouders teniet in geval
van echtscheiding of scheiding van tafel en bed en in hoofde van de
langstlevende ouder teniet zo hij naliet een boedelbeschrijving te
doen opmaken van de goederen die aan de kinderen te beurt vielen
(art. 386 oud B.W.).
De nieuwe wet stemt de regeling van het genot van de goederen af
op deze van het bestuur over de goederen.
Luidens het nieuwe artikel 384 B.W. hebben de- samenlevendeouders het genot van de goederen van hun kinderen totdat dezen de
voile leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of tot aan de ontvoogding
ingeval deze v66r die leeftijd plaatsvindt.
De langstlevende ouder wordt niet meer expliciet vermeld, maar het
is duidelijk dat hij titularis van het genot blijft. Hij blijft het voortaan
zelfs indien hij nalaat de boedelbeschrijving te doen opmaken,
vermits geen specifieke oorzaken van verval van het wettelijk genot
meer worden vermeld. Ook na echtscheiding en scheiding van tafel
en bed vervalt het wettelijk genot niet meer, althans niet in hoofde
van beide ouders.
(87) Vgl. art. 378, derde lid B.W. Zie ook Verslag Senaatscommissie, II, 26.
(88) AI bestond er betwisting over de vraag of een natuurlijke onder het wettelijke genot bezat
(zie RENCHON, J.L., o.c., 290).
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Luidens het nieuwe artikel 385 B.W. komt, wanneer de ouders niet
samenleven, het genot van de goederen toe , ,aan degene die de
materiele bewaring over het kind heeft, tenzij anders wordt beslist
door de rechtbank van eerste aanleg of door de rechter die het kind
aan een van beide ouders toevertrouwt"(89).
37. De lasten van het wettelijk genot, vroeger opgesomd in artikel 385 B.W., worden nu vermeld in artikel 386 B.W., zonder inhoudelijke wijzigingen.
Aileen wordt in het verslag van de Senaatscommissie vermeld dat,
gelet op de last vermeld sub 2°, de ouders gehouden zijn hun
verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud, opvoeding en
passende opleiding (vroeger: kost, onderhoud en opvoeding) van het
kind ,aan te passen aan diens vermogen wanneer dit belangrijker is
dan het vermogen van de ouders zelf' '(90).
Artikel387 B.W. i.v.m. de goederen waarop het wettelijke genot niet
slaat blijft ongewijzigd behouden.

HOOFDSTUK

III

VOOGDIJ EN ONTVOOGDING
AFDELING

1

VOOGDIJ

38. De WlJZigmgen in de bepalingen van Boek I, Titel X B.W.
,Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding" blijven meestal beperkt
tot de formele gelijkstelling van wettig en natuurlijk kind.
Verscheidene Ieden van de Senaatscommissie pleitten weliswaar voor
een grondige hervorming van de voogdij(91)- o.m. door afschaf-

(89) Waarom de rechtbank van eerste aanleg hier specifiek wordt vermeld is ons niet duidelijk.
En of deze bepaling ook inhoudt dat bestuur over - en genot van de goederen eventueel
kunnen worden gesplitst is ook niet duidelijk.
(90) Verslag Senaatscommissie, 145. Over de betwistingen i.v .m. art. 386, 2° (vroeger art. 385,
2° B.W., zie GERLO, J., Onderhoudsgelden).
(91) Zie NUYTINCK, H. en GoTZEN, R., Voogdij over minderjarigen. Een voorstel tot
hervorming, Antwerpen, Kluwer, 1983.
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fing van de voogdij wanneer nog een van de ouders in !even is(92)
en door afschaffing van de familieraad en veralgemening van het
toezicht van de vrederechter wanneer beide ouders overleden zijn(93)
- maar tenslotte was men er het in de Commissie over eens dat een
grondige hervorming van het voogdijrecht - hoe wenselijk en dringend ook - het voorwerp moest uitmaken van een aparte, goed
voorbereide wet.
39. Zoals vroeger behoort de voogdij over de minderjarige niet-ontvoogde kinderen van rechtswege:
(a) aan de langstlevende ouder, na het overlijden van een der ouders
(art. 390 B.W.; vgl. art. 390 oud B.W. voor de gehuwde en
art. 396bis, tweede lid, oud B.W. voor de ongehuwde langstlevende ouder);
(b) aan de ouder ten aanzien van wie de afstamming aileen vaststaat
(art. 395 B.W.; vgl. art. 396 bis, eerste lid oud B.W.)(94).
Artikel 393 B.W., over de ,curator ad ventrem", wordt eindelijk
afgeschaft.
In de artikelen 405, 409(95) en 436 B. W. wordt iedere verwijzing naar
het onderscheid wettige- en natuurlijke kinderen geschrapt.
Ingevolge een vergetelheid van de wetgever werden de artikelen 397
B.W. (i.v.m. de testamentaire voogdij) en 402 B.W. (i.v.m. de
voogdij van de ascendenten) niet gewijzigd.
Artikel 397 B. W. moet als volgt begrepen worden: , ,Het recht om
een bloedverwant of zelfs een vreemde tot voogd te kiezen, behoort
persoonlijk en uitsluitend aan de langstlevende der ouders ... of aan
de ouder ten aanzien van wie de afstamming aileen vaststaat"(96).
Artikel 402 moet als volgt aanvangen: , ,Wanneer de langstlevende
of enige ouder geen voogd over de minderjarige heeft gekozen.
(92) Verslag Senaatscommissie, 147, waar te lezen valt dat in dit geval de tussenkomst van
de familieraad als beledigend kan overkomen en dat vooral sinds de gevoelige uitbreiding van
het erfrecht van de langstlevende echtgenoot het gevaar niet meer bestaat dat het kind door
de overlevende ouder zou worden benadeeld.
AI is de afschaffing van ieder toezicht gevaarlijk in het geval de taak van de ouder die na
echtscheiding het bestuur over het kind uitoefende, bij diens overlijden, plots na jaren door
de andere ouder wordt overgenomen.
(93) Verslag Senaatscommissie, 148.
(94) Art. 396 bis en 410 bis B.W., m.b.t. de voogdij over natuurlijke kinderen worden opgeheven.
De voogdij bestaat aileen m.b.t. de goederen; wat de persoon betreft oefent de ene ouder het
ouderlijk gezag uit (Verslag Senaatscommissie, 149).
(95) AI hadden in art. 409 in fine B.W. de woorden ,ofwel, bij ontstentenis van dezen, [... ],
!eden van verenigingen voor kinderbescherming" kunnen behouden blijven.
(96) Zie VANOOSTERWIJCK, G., o.c., 233. Deafschaffingvan het oude art. 401 bisB.W. werd
niet gecompenseerd.
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AFDELING

2

PLEEGVOOGDIJ

40. De artikelen 1 tot 6 van hoofdstuk II bis ,Pleegvoogdij" van
titel X van boek I B.W. worden de artikelen 475 bis tot 475septies
B.W.(97).
AFDELING 3

ONTVOOGDING

41. Het derde lid van artikel 477 B.W. vermeldt voortaan naast de
langstlevende ouder ook expliciet de enige ouder (zo de afstamming
slechts t.a.v. een ouder vaststaat).
Nieuw is dat, wanneer de langstlevende of enige ouder geen verzoek
tot ontvoogding bij de jeugdrechtbank indient, de ontvoogding kan
worden verzocht door de procureur des Konings (art. 477, vierde lid
B.W.).
AFDELING

4

VERLENGDE MINDERJARIGHEID

42. Artikel487 quater, laatste lid B.W. voorziet nu uitdrukkelijk dat
ook de langstlevende of de enige ouder zich kunnen laten vervangen
of op verzoek van de procureur des Konings kunnen vervangen
worden door een voogd (en toeziende voogd).

HOOFDSTUK IV

ONDERHOUDSVERPLICHTING
Op bet vlak van de onderhoudsverplichtingen zijn er nieuwe bepalingen m.b.t.
A. De verplichting van de ouders onderhoud en opvoeding te verschaffen aan hun kinderen.
B. De uitvoering van de onderhoudsverplichtingen.
Vooreerst wordt terecht bet opschrift van boek I, Titel V, Hoofdstuk V verbeterd: bet gaat irnrners om , Verplichtingen die uit bet
huwelijk of de ajstamming ontstaan".
(97) En waar er vroeger sprake was van wettiging door adoptie is nu sprake van voile adoptie.

1167

AFDELINO

1

DE VERPLICHTING VAN DE OUDERS HUN KINDEREN LEVENSONDERHOUD,
OPVOEDING EN EEN PASSENDE OPLEIDING TE VERSCHAFFEN

43. Slechts aan een onderhoudsverplichting, deze van artikel 203
B.W., werd aandacht besteed(98).
Niet zonder aarzeling werd de vroegere terminologie ,kost, onderhoud en opvoeding", waarmee de rechtspraktijk zeer vertrouwd was,
verlaten.
Het nieuwe artikel 203, § 1, eerste lid B. W. bepaalt: , ,De ouders zijn
aan hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en een passende
opleiding verschuldigd".
Vroeger werden in artikel 203 B.W. aileen gehuwde ouders(99) vermeld, maar toen reeds werd unaniem aangenomen dat de verplichting ook bestond in hoofde van ongehuwde ouders(lOO).
In de Senaatscommissie is uitvoerig aandacht besteed aan het nieuwe
begrip ,passende opleiding"(lOl).
44. , ,Een passende opleiding betekent dat bij de beoordeling erover
moet worden rekening gehouden met een geheel van elementen zowel
t.a.v. de ouders als t.a.v. de kinderen.
passende opleiding [die
wei een aanvang moet hebben genomen tijdens de minderjarigheidj,
moet worden beoordeeld binnen de levensstandaard van de ouders
en rekening houdend met de talenten van het kind. Deze levensstandaard houdt nochtans niet enkel sociaal-economische aspecten in;
daarbij mag het culturele aspect niet uit het oog worden verloren.
Het bepaalde in artikel 203 betekent dat de verplichting op de ouders
rust om een opleiding te verschaffen die aangepast is enerzijds aan
hun financiele mogelijkheden en anderzijds aan de door het kind
bekomen resultaten ...
.. . als algemeen principe kan gelden dat onder ,opleiding" een
opleidingscyclus wordt bedoeld en de verplichting ophoudt wanneer

De

(98) Betreurd kan worden dat van de gelegenheid geen gebruik werd gemaakt om b.v. de
discriminatie van de schoonmoeder in art. 206 B.W. weg te werken of een regel i.v.m. de
onwaardigheid van de onderhoudsgerechtigde in te voeren.
(99) ,De echtgenoten gaan, door de enkele daad van het huwelijk, samen de verbintenis aan
... " (art. 203 oud).
(100) Zie GERLO, J., Onderhoudsgelden, 89 en 107.
(101) Verslag Senaatscommissie, 30-31. Het aanvankelijk voorziene ,opleiding" werd door
,passende opleiding" vervangen.
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het kind in die opleiding niet slaagt, tenzij het, na begane vergissingen, blijkt geeft van de vaste wil zich te herpakken"(102).
Toch kan de vraag gesteld worden of een onderscheid tussen (passende) opleiding en opvoeding wel zin heeft.
45. Artikel 203, § 1, lid 2 bepaalt: ,Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het
kind".
Dat de verplichting kan bestaan na de meerderjarigheid van het kind
werd vroeger reeds door rechtsleer en rechtspraak, ook door het Hof
van Cassatie(103), aanvaard.
De vraag stelt zich, - en ook in de vroegere rechtspraak en rechtsleer
bestond daarover onduidelijkheid -, of de opleiding slechts verder
moet bekostigd worden na de meerderjarigheid, indien ze tijdens de
minderjarigheid werd begonnen.
De tekst van artikel 203, § 1, lid 2 B. W. (,niet voltooid", ,loopt...
door'') zou in die richting kunnen wijzen. De wordingsgeschiedenis
van het nieuwe artikel 203 B.W. bewijst echter het tegendeel: waar
in het wetsontwerp sprake was van de v66r de meerderjarigheid
aangevangen opleiding, is in de tekst door de Senaatscommissie
goedgekeurd nog alleen sprake van de opleiding tout court(104).
Volgens het oorspronkelijk wetsontwerp bleef de opleidingsverplichting eveneens na de meerderjarigheid gehandhaafd indien het kind
nog behoeftig was, tenzij die toestand aan zijn schuld te wijten was.
Ook deze bepaling werd door de Senaatscommissie, na kritiek van
Vieujean, als overbodig geschrapt(105).
Het moge bijgevolg duidelijk zijn: het recht op opleiding bestaat,
zowel v66r als na de meerderjarigheid: anders zou het trouwens
volledig uitgehold worden op het ogenblik van de verlaging van de
meerderjarigheidsgrens tot 18 jaar.
Wel is het recht op (voortzetting van de) opleiding na de meerderjarigheid (op grond van art. 203 B.W.) minder absoluut dan het recht
op levensonderhoud (op grond van art. 205 B.W.)(106).

(102) Verslag Senaatscommissie, 30 (de door ons tussen haakjes gezette woorden zouden beter
weggelaten worden - zie verder).
(103) Cass., 14 maart 1980, R. W., 1981-82, 481, noot J. PAUWELS; Cass., 24 november 1983,
Rev. Not. B., 1984, 32; zie ook GERLO, J., Onderhoudsgelden, 91.
(104) Zie ook Verslag Senaatscommissie, 31; VIEUJEAN, E., o.c., Ann. Dr., 1979, 241.
(105) VIEUJEAN, E., o.c., 242; Verslag Senaatscommissie, 32.
(106) Zie Verslag Senaatscommissie, 30. Dat het recht op opleiding na de meerderjarigheid
minder absoluut zou zijn dan het recht op opleiding tijdens de minderjarigheid, - zoals gesteld
in het verslag, 31 -, is dan weer betwistbaar.
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46. Artikel 203 § 2 B.W. neemt de plaats in van het vroegere artikel 203 tweede lid B.W. i.v.m. de onderhoudsplicht van de stiefouder die voortaan bestaat t.a.v. aile ,kinderen van de vooroverleden
echtgenoot van wie hij niet de vader of de moeder is"(107).
47. Artikel 203 bis B.W. is een volledig nieuwe bepaling: ,Onverminderd de rechten van het kind kan elk van de ouders van de andere
ouder diens bijdrage vorderen in de kosten die voortvloeien uit
artikel 203, § 1".
De ouder die het bestuur over persoon en goederen van een kind heeft
kan steeds, namens het kind, een vordering op grond van artikel 203
B.W. tegen de andere ouder instellen, zowel voor de toekomst als
voor het verleden (mits de 5-jarige verjaringstermijn niet verstreken
is)(108), en dit zolang het kind minderjarig is.
Voortaan kan op grond van artikel 203 bis B.W. de ouder die aileen
instaat voor onderhoud, opvoeding en opleiding van een minder- of
meerderjarig(l09) kind, ook in eigen naam een vordering instellen
tegen de in gebreke blijvende ouder, zowel voor de toekomst als voor
het verleden, en dit onverminderd het eigen vorderingsrecht van het
kind.
Deze mogelijkheid werd reeds vroeger door rechtspraak en rechtsleer
aanvaard, zonder dat daarvoor steeds een duidelijke rechtsgrond
werd aangegeven.
Een verhaal voor het verleden kon gesteund worden op de verrijking
zonder oorzaak of de zaakwaarneming(llO).
Een verhaal voor verleden en toekomst werd meestal als volgt verantwoord: de verplichting kost, onderhoud en opvoeding te verschaffen
(verbintenis) weegt voor het geheel (zo niet hoofdelijk of in solidum)
op ieder van beide ouders, maar tussen hen moet ze worden verdeeld
naargelang hun vermogen (bijdrage), zodat de ouder die de verplichting aileen heeft uitgevoerd de andere kan aanspreken om zijn

(107) Geen onderscheid wordt hierbij nog gemaakt tussen wettige, adoptieve, natuurlijke,
overspelige of bloedschennige kinderen van de overledene.
(108) AI werd soms aangenomen dat het kind geen recht bezat tegen zijn vader (moeder) als
het werd onderhouden door zijn moeder (vader), daar zijn schuldvordering werd teniet gedaan
door de betaling ontvangen van zijn moeder (met verwijzing naar Cass., 7 februari 1963, Pas.,
1963, I, 647).
(109) Zie reeds Cass., 14 maart 1980, gecit.
(110) Zoals het verhaal van een derde die instond voor het onderhoud van het kind. Een
vordering gesteund op zaakwaarneming of verrijking zonder oorzaak biedt het voordeel dat
ze slechts verjaart na 30 jaar (zie GERLO, J., Onderhoudsgelden, 73)
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bijdrage te leveren zowel voor het verleden als voor de toekomst(lll).
Het onderscheid tussen verbintenis en bijdrage enerzijds, en de
verbintenis voor het geheel anderzijds kunnen evenwel in twijfel
getrokken worden(ll2).
Daarom is het beter het recht van verhaal op een duidelijke, aparte
wettekst te steunen(113); voor gehuwde ouders bestond die verhaalsmogelijkheid voor verleden en toekomst reeds op grand van artikel 221 B.W., in het kader van de verplichting bij te dragen in de
lasten van het huwelijk; nu bestaat er dus oak een wettelijke verplichting bij te dragen in de , ,lasten van het gezin''.
48. In een geval blijft het kind in de kou staan: wanneer het minderjarig is en geen van zijn beide ouders wil bijdragen tot zijn levensonderhoud, opleiding en opvoeding(ll4).
In de Senaatscommissie werd gesuggereerd in een nieuw artikel de
minderjarige die de valle leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt
bekwaam te maken om zelf een rechtsvordering in te leiden op grand
van artikel203, § 1 B.W.
Deze suggestie werd evenwel verworpen als niet verantwoord, omdat
zij ,voor sommige minderjarigen, in bepaalde omstandigheden, een
rechtstreekse aanmoediging zou zijn om moeilijkheden te berokkenen aan hun ouders"(115). De voorgestelde leeftijdsgrens van
15 jaar is misschien iets te laag.
Er kan, zelfs de lege late, voor gepleit worden de minderjarige in
dergelijk geval te laten vertegenwoordigen door een beheerder ad hoc
aangesteld door de vrederechter(116), ,op vordering van elke persoon die doet blijken dat de belangen van de minderjarige beschermd
dienen te worden" (vgl. art. 379, 2e lid B.W.) of zelfs ambtshalve.
(111) Zie VIEUJEAN, E., o.c., 244; Verslag Senaatscommissie, 34.
(112) Zie GERLO, J., Onderhoudsgelden, 105-106; RENCHON, J.L., ,L'obligation d'entretien

des parents a l'egard de leurs enfants et Ia determination des modalites de son execution dans
le contexte d'une procedure de divorce par consentement mutuel", Rev. Trim. Dr. Fam., 1982,
173.
(113) Vroeger reeds werd het verhaal soms op art. 203 B.W. zelf gesteund: zie GERLO, J.,

o.c., 106 en 72.
(114) AI kan de minderjarige geholpen worden door een familielid of een derde, die dan een

verhaal heeft tegen de ouders op grond van zaakwaarneming of verrijking zonder oorzaak,
of zich wenden tot het O.C.M.W., dat een eigen wettelijk verhaalrecht heeft.
(115) Verslag Senaatscommissie, 33-34. De minderjarige moet zich, volgens de Commissie,
maar tot de jeugdrechter wenden, die op vordering van de Procureur des Konings, een
maatregel van jeugdbescherming kan bevelen.
(116) Zie MEULDERS-KLEIN, M.-Th., o.c., 54.
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AFDEL!NG 2
DE UITVOERING VAN DE ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN

49. De niet-uitvoering van onderhoudsverplichtingen is een sociale
plaag(117). De nieuwe wet opteert, ter bestrijding van die plaag, voor
een veralgemening van de sommendelegatie: de procedure bepaald
in artikel 221 B.W. wordt uitgebreid tot nagenoeg alle alimentatieschulden(118).
Vroeger was een sommendelegatie wettelijk alleen voorzien tijdens
het huwelijk t.v.v. de onderhoudsgerechtigde echtgenoot en wettige
kinderen (art. 221 B.W., art. 1280 Ger.W.) en na echtscheiding op
grond van bepaalde feiten, t.v. v. de uitkeringsgerechtigde echtgenoot (art. 301 bis B.W.)(l19).
Luidens het nieuwe artikel 203 ter B.W. kan voortaan ook een sommendelegatie bekomen worden indien de schuldenaar een van de
verplichtingen opgelegd bij de artikelen 203, 203 bis, 205, 207, 303
of 336 B.W. of de krachtens artikel 1288, 3° Ger.W. aangegane
verbintenis niet nakomt. Blijven bijgevolg niet vatbaar voor uitvoering onder vorm van sommendelegatie, de onderhoudsverplichtingen
op grond van:
artikel 206 B. W. (onderhoudsverplichting tussen schoonouders
en schoonkinderen);
artikel1288, 4° Ger.W. (onderhoud van de gewezen echtgenoot
tijdens en na echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming)(120).
Alhoewel de mogelijkheid van sommendelegatie niet expliciet is
voorzien in artikel 213 B.W. (hulpverplichting tussen echtgenoten),
artikelen 306, 307 en 307 bis B.W. (uitkering na echtscheiding op
grond van feitelijke scheiding)(121), en artikel 364 B.W. (onderhoudsverplichting tussen adoptant en geadopteerde), moet aangenomen worden dat in de geest van de wet niets zich tegen deze mogelijkheid verzet.
50. De vermenigvuldiging van het aantal mogelijke sommendelega(117) Zie GERLO, J., o.c., 77-82; MEULDERS-KLEIN, M.-Th., o.c., 56.
(118) Niet zonder discussie: in de Senaatscommissie werden voor- en nadeien van de sommendeiegatie afgewogen (p. 35 tot 37).
(119) AI werd soms na echtscheiding op grond van bepaaide feiten ook een sommendeiegatie
t.v.v. de kinderen toegekend (zie GERLO, J., o.c., 221).
(120) AI kan een sommendeiegatie in de overeenkomst worden bedongen.
(121) Zie GERLO, J., o.c., p. 228 tot 230 en noot 185.
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ties stelt problemen van samenloop(122); de inkomsten van degene
die levensonderhoud verschuldigd is kunnen het voorwerp zijn van
een of meer sommendelegaties, en daarnaast nog van een of meer
derdenbeslagen wegens niet-betaling van onderhoudsgeld; bovendien kan de alimentatieplichtige geconfronteerd worden met alimentatie-gerechtigden die een voorafgaande veroordeling hebben verkregen zonder dat er beslag of delegatie is geweest(123).
Daarom werden door de Kamercommissie, op amendementen van de
Regering, volgende wijzigingen aan het Gerechtelijk wetboek aangebracht.
Vooreerst worden naar het model van berichten van beslag (art. 13 90
Ger.W.), berichten van delegatie ingevoerd: wanneer een delegatie
is toegekend wordt naargelang van het geval door de griffier of de
gerechtsdeurwaarder een bericht van delegatie opgemaakt waarvan
kennis wordt gegeven aan de griffier van de rechtbank van eerste
aanleg van de woonplaats van de alimentatieplichtige (art. 1390 bis
Ger.W.).
Berichten van derdenbeslag en delegatie worden dus gecentraliseerd.
51. Wanneer een delegatie wordt gevorderd, voegt de griffier van het
gerecht waarbij de zaak aanhangig is bij het dossier een opgave van
de berichten van delegatie en beslag.
Indien de inkomsten of sommen waarop de vordering betrekking
heeft reeds het voorwerp zijn van delegatie of beslag uit hoofde van
alimentatie, zendt de griffier aan de begunstigde van de delegatie of
aan de beslaglegger bij gerechtsbrief een afschrift van het verzoekschrift of van de dagvaarding ten einde hem in de zaak te betrekken.
De verweerder kan zelf zijn alimentatieschuldeisers die noch over een
delegatie beschikken, noch beslag hebben gelegd, in de zaak betrekken.
De partijen gehoord, bepaalt de rechter, indien nodig, de wijze
waarop de verdeling onder de alimentatiegerechtigden geschiedt
(art. 1390 fer Ger. W .).
52. Het aangepaste artikel 1412, 1e lid, Ger.W.(124) bepaalt dat de
(122) Waarop werd gewezen in het advies van de Raad van State (Pari. St., Senaat, 1977-78,
nr. 305/1 advies R.v.S., p. 73-74), maar die aanvankelijk werden geminimaliseerd door de
regering (ontwerp nr. 305/1, memorie van toelichting, 9) en in de Senaatscommissie.
(123) Verslag Kamercommissie, 77: aan wie moet de werkgever betalen zo het totaal bedrag
van delegaties en beslagleggingen het bedrag van de wedde overschrijden?
(124) Zie DEMEZ, G., ,L'execution des obligations alimentaires", Ann. Dr., 1979, 274-278.
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beperkingen inzake beslagbaarbeid van artikel 1409-1410 Ger.W.
niet gelden wanneer beslag wordt verricbt wegens om bet even welke
wettelijke onderboudsverplicbting of wegens een onderboudsverplicbting in bet kader van de overeenkomst voorafgaand aan ecbtscbeiding of scbeiding van tafel en bed door onderlinge toestemming(125), ofwanneer een delegatie wordt toegestaan aan de ecbtgenoot of een andere onderboudsgerecbtigde.
53. Artikel 1412, 2e lid, bevestigt de voorrang van de onderboudsscbuldeiser die beslag beeft gelegd of een sommendelegatie beeft
bekomen op de andere beslagleggende scbuldeisers, zodat kan betreurd worden dat bet nieuwe artikel 203 ter B. W., zoals bet ongewijzigde artikel 221 B.W., blijven bepalen dat de sommendelegatie
gebeurt ,onverminderd de recbten van derden".
Het ziet ernaar uit dat de sommendelegatie, oorspronkelijk bescbouwd als een (gerecbtelijke) lastgeving, meer en meer bet karakter
krijgt van een - facultatief door de recbter bevolen(126) - uitvoeringsmaatregel en van een bijzondere, vereenvoudigde vorm van
derden-beslag(127), zodat de bevoegdbeid van de beslagrecbter kan
verdedigd worden in geval van gescbil m.b.t. de uitvoering.

(125) Ook de onderhoudsverplichting tussen gewezen echtgenoten na echtscheiding door
onderlinge toestemming.
(126) Verslag Senaatscommissie, 35.
(127) Zie DEMEZ, 0., o.c., 270-271; vgl. 0ERLO, J., o.c., 146.
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SOMMAIRE
LES CONSEQUENCES PERSONNELLES DE LA FILIATION

1. En general
A l'endroit des consequences de la filiation s'applique dorenavant une regie majeure: tousles enfants et tousles peres et meres sont desormais egaux (des que la filiation
se trouve etablie) (art. 334 C.c.).
Outre des exceptions au niveau patrimonial, deux exceptions concernent egalement
la personne de !'enfant adulterin:
(a) cet enfant ne peut etre eleve dans la residence conjugale sauf avec le consentement du conjoint du parent adulterin (art. 334 bis C. c.);
(b) !'enfant adulterin ,a patre" ne peut porter le nom de son pere qu'avec
l'assentiment de l'epouse du pere adulterin (art. 335 C.c.).
2. Nom
Si la filiation paternelle vient a etre etablie apres la filiation maternelle, le nom de
!'enfant demeure inchange, sauf declaration faite par ses pere et mere ou par le
parent survivant devant l'officier de l'etat-civil, attestant que !'enfant portera le nom
de son pere (art. 335 C.c.).
3. Domicile
Le mineur non emancipe age de moins de 18 ans a son domicile a la residence
commune de ses pere et mere ou, si ceux-ci ne vivent pas ensemble, chez celui de
ses pere et mere qui administre ses biens (art. 108).
A l'age de 18 ans ou apres son emancipation, le mineur choisit librement son
domicile.
4. Mariage
Un mariage declare nul conserve neanmoins tous ses effets en faveur des enfants,
meme si aucun des epoux n'etait de bonne foi (art. 202 C.c.).
Le delai de viduite de 300 jours impose a la femme qui desire se remarier apres la
dissolution, par deces ou divorce, d'un precedent mariage, est supprime.
5. Autorite parentale
La puissance paternelle devient l'autorite parentale. Le texte de loi ne fait plus etat
de parents maries ou separes de fait mais bien de parents vivant ensemble ou
separement.
Les regles de !'administration concurrente des pere ef mere cohabitant ou de
!'administration exclusive de celui des pere et mere qui a la garde materielle de
!'enfant s'il vivent separes, sont maintenues. Le droit de recours de l'autre parent
devant le tribunal de la jeunesse ne subsiste plus desormais en ce qui concerne les
actes afferents aux biens que sans prejudice des actes deja accomplis.
Les regles concernant la jouissance legale des biens de 1' enfant jusqu' ace que celui-ci
atteigne l'age de 18 ans ou soit emancipe, sont mieux mises en concordance avec
celle de !'administration legale: lorsque les parents (maries ou non) ne vivent pas
ensemble, la jouissance revient a celui qui a la garde materielle de !'enfant, sauf
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decision contraire du juge. La jouissance legale ne cesse done plus dans le chef des
deux parents en cas de divorce.
6. Aliments
Desormais, tous les peres et meres, sans distinction, ont /'obligation d'entretenir,
elever et eduquer leurs enfants. Si la formation de l'enfant n'est pas achevee, cette
obligation se prolonge au-dela de sa majorite (art. 203, § 1 C.c.).
La delegation de sommes se trouve generalisee et peut etre ordonnee par le juge en
execution de pratiquement toute obligation alimentaire legale.
A cote de l'avis de saisie, 1' ,avis de delegation" est introduit dans le Code judiciaire
(art. 1390bis C.jud.) afin d'eviter que les memes revenus ou sommes d'argent
fassent l'objet de plusieurs delegations ou saisies.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE PERSONLICHEN FOLGEN DER ABSTAMMUNG

1. Allgemeines
Hinsichtlich der Folgen der Abstammung gilt in Zukunft eine einzige Hauptregel:
Alle Kinder und alle Eltern sind gleich (wenn die Abstammung feststeht) (Art. 334
B.G.B.).
Ausser den Ausnahmen im patrimonialen Bereich gibt es auch zwei Ausnahmen im
Zusammenhang mit der Person des ehebrecherischen Kindes:
a) Es darf nicht im ehelichen Wohnsitz erzogen werden, es sei denn, der Ehepartner
des ehebrecherischen Elters gibt dazu die Genehmigung (Art. 334 bis B.G.B.).
b) Das ehebrecherische Kind a patre kann den Namen des Vaters nur bekommen
unter der Voraussetzung einer Zustimmung des Ehepartners des ehebrecherischen Vaters (Art. 335 B.G.B.).
2. Name
Wenn die vaterliche Abstammung nach der miitterlichen Abstammung festgestellt
wird, bleibt der Name des Kindes in Zukunft unveriindert, vorbehaltlich einer
Aussage der Eltern oder des iiberlebenden Elters vor dem Standesbeamten, dass das
Kind den Namen seines Vaters tragen werde (Art. 335 B.G.B.).
3. Wohnort
Der unmiindige Minderjahrige unter 18 Jahren hat seinen Wohnort dort wo die
Eltern ihren gemeinen Aufenthaltsort haben, oder, wenn sie nicht zusammenleben,
bei dem Elter der seine Outer verwaltet (Art. 108 B.G.B.).
Wenn 18 Jahre alt oder miindig erklart, wahlt der Minderjahrige frei seinen
Wohnort.

4. Ehe
Ein nichtig erklarte Ehe hat immer Folgen zugunsten der Kinder, auch wenn keiner
von heiden Eltern in gutem Glauben gewesen ist (Art. 202 B.G.B.).
Die Wartefrist fiir die Frau von 300 Tagen urn eine neue Ehe einzugehen nach der
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Auflosung ihrer vorigen Bhe wegen eines Hinscheidens oder einer Bhescheidung ist
abgeschafft worden.
5. Elterliche Sorge

Die elterliche Gewalt wird elterliche Sorge. Im Gesetzestext ist nicht mehr die Rede
von verheirateten oder getrennten Bltern, sondern von zusammenlebenden oder
nicht-zusammenlebenden Bltern.
Die Regeln einer konkurrierenden Verwaltung beider zusammenlebenden Bltern,
und einer exklusiven Verwaltung des Pflege habenden Biters im Faile des Nichtzusammenlebens, bleiben erhalten. Die Brsatzanspriiche des anderen Biters bei dem
Jugendgericht was die Handlungen im Zusammenhang mit den Giitern betrifft,
gelten in Zukunft nur unbeschadet der schon verrichteten Handlungen.
Die Regeln hinsichtlich des gesetzlichen Nutzungsrechtes der Giiter des Kindes bis
zum Alter von 18 Jahren oder bis zur MiindigerkUirung werden mehr auf diese der
gesetzlichen Verwaltung abgestimmt: wenn die Bltern nicht zusammenleben (verheiratet oder nicht), steht das Nutzungsrecht demjenigen zu, der die Pflege des
Kindes hat, vorbehaltlich einer anderslautenden Bntscheidung des Richters. Das
gesetzliche Nutzungsrecht fhllt also nicht mehr an beide Bltern im Fall einer
Ehescheidung.
6. Unterhalt

In Zukunft schulden aile Bltern, ohne jeglichen Unterschied, ihren Kindem Lebensunterhalt, Brziehung und eine geeignete Ausbildung. Wenn die Ausbildung nicht
beendet ist, Uiuft die Pflicht nach der Volljahrigkeit des Kindes weiter (Art. 203 § 1
B.G.B.).
Die Delegation des Binkommens wird verallgemeinert und kann vom Richter zur
Ausfiihrung fast jeder gesetzlichen Unterhaltspflicht befohlen werden.
Neben der Beschlaganzeige wird die Delegationsanzeige in die Zivilprozessordnung
eingefiihrt (Art. 1390 his Z.P .0.), urn zu verhindern dass dieselben Binnahmen oder
Geldsummen zum Gegenstand verschiedener Delegationen oder Beschlagnahmen
werden wiirden.

SUMMARY
THE PERSONAL IMPLICATIONS OF AFFILIATION

1. General
In the field of affiliation the principal rule shall henceforth be as follows: all children
and all parents are to be treated equally (at least where the relevant affiliation has
been established) (Article 334 Civil Code).
In addition to the exceptions under the law of property, there exist also two
exceptions regarding the personal status of the child born out of wedlock:
(a) the child may only be brought up in the matrimonial home with the consent of
the spouse of the person having committed the adultery (Article 334 (2) Civil Code);
(b) the child born out of wedlock a patre may only adopt his or her father's name
with the consent of the spouse of the father having committed the adultery
(Article 335 Civil Code).
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2. Name
Where the affiliation on the paternal side has been established after that on the
maternal side, the child's name will remain unchanged, subject to a declaration by
the parents or by the surviving parent before the Registrar of Births, Marriages and
Deaths that the child shall bear his or her father's name (Article 335 Civil Code).
3. Residence
Any minor under the age of 18 who has not gone through the process of emancipation shall have his or her residence where the parents have their common residence
or, if they do not live together, at the residence of the parent who manages his or
her property (Article 108 Civil Code). Once he or she has reached the age of 18,
or has gone through the process of emancipation, the minor may choose his or her
residence as he or she pleases.
4. Marriage
Any marriage which has not been declared null and void invariably confers benefits
upon the children, even where neither of the parents has acted in good faith
(Article 202 Civil Code). The waiting period imposed on a woman before she can
marry again following the dissolution of the marriage through death or divorce has
been abolished.
5. Parental authority
The term , ,paternal powers'' has been replaced by , ,parental authority''. The rules
concerning the concurrent administration by parents who live together on the one
hand, and the exclusive administration by the parent having custody of the child
where the parents do not live together on the other hand, have been retained.
Henceforth any claim by the other parent before the juvenile court also remains but
only, as far as the child's property are concerned, subject to such actions as have
already been taken in relation to that property.
The rules concerning the legal usufruct of the child's property until he or she has
reached the age of 18 or has gone through the process of emancipation, have been
aligned on the rules of legal administration. Where the parents do not live together,
whether married or not, such usufruct will be bestowed on the person who has
custody of the child, subject to a contrary decision by the competent court.
Consequently, the legal usufruct is no longer removed from both parents in the event
of a divorce.
6. Alimony
Henceforth all parents, without distinction, are under a duty to provide their
children with their everyday needs, education and appropriate training. If the
training has not been completed by the time the child has reached majority age, this
obligation is continued after the child reaches the age of majority (Article 203 (1)
Civil Code). The practice of income delegation has become generalised and can be
ordered by the competent court when settling any type of legally-imposed alimony.
In addition to the notice of seizure, the notices of delegation has been included in
the Belgian Procedural Code (Article 1390 (2)) in order to prevent the situation
whereby the same income or monies could be the subject of a number of delegations
or seizures.
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