HET CO-OUDERSCHAP
door
D. LYBAERT

1. lnleiding

De laatste jaren wordt door uit de echt gescheiden ouders meer en
meer kritiek geuit op de wettelijke regeling met betrekking tot het
hoede- en bezoekrecht over de gemeenschappelijke kinderen. Deze
regeling is er immers een van exclusief bestuur door de ene ouder,
terwijl aan de andere ouder een bezoekrecht wordt toegekend. Dit
is moeilijk verenigbaar met het recht van beide ouders om hun kind
op te voeden, recht dat door sommigen beschouwd wordt als een
natuurlijk recht dat de ouders dus ook na echtscheiding niet kan
worden ontnomen(l). In Duitsland is dit recht trouwens uitdrukkelijk in de grondwet opgenomen(2).
Als gevolg van dat ongenoegen kennen we zowel in de rechtspraak
als in de rechtsleer een toenemende belangstelling voor het co-ouderschap als mogelijke alternatieve regeling. Wei moet van meet af aan
worden gesteld dat de toepassing ervan vrij marginaal blijft(3).
Het doel van deze bijdrage is nu te onderzoeken in welke mate en
onder welke voorwaarden co-ouderschap verenigbaar is met de actuele wetgeving in Belgie.
Hierbij moet worden vastgesteld dat omtrent het begrip co-ouderschap een terrninologische verwarring bestaat. Deze kan ons inziens
aileen maar worden opgelost door het verband te leggen met het
begrip ,ouderschap". Daarom wordt in een eerste deel dit ouderschap nader gedefinieerd, waarbij meteen de draagwijdte en inhoud
ervan wordt bepaald. In een tweede deel worden deze gegevens dan
toegepast op het begrip ,co-ouderschap". Dit moet tenslotte toelaten om in een laatste gedeelte te onderzoeken of dit co-ouderschap

(1) In die zin: Nederlandse Hoge Raad, 4 mei 1984, N.J., 1985, biz. 510.
(2) Art. 6.2 Duitse grondwet.
(3) Zie hiervoor ondermeer BAETEN, G., Co-ouderschap in Vlaanderen, eindverhandeling tot
het verkrijgen van de graad van Iicentiaat sociologie, K.U.Leuven, 1988.
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als regeling van het ouderlijk gezag voldoet aan de wettelijke vereisten.

2. Definitie van bet begrip ,ouderschap"

Vooraleer over te kunnen gaan tot een studie van het co-ouderschap
en de toepassingen ervan in het Belgische recht, is het noodzakelijk
het begrip ,ouderschap" te definieren.
Dit is niet zo eenvoudig. Het ouderschap heeft een belangrijke
evolutie gekend, waarbij de wetgever in de loop der jaren de inhoud
fragmentair heeft gewijzigd, zein verspreide teksten verwerkte en een
onsamenhangende terminologie terzake hanteerde(4). De wetgever
spreekt ook vandaag nog niet over ouderschap. Hij heeft het nog
steeds over het ,ouderlijk gezag" waarbij de inhoud die hij aan dat
ouderlijk gezag toekent niet meer met de term overeenstemt. Daar
waar oorspronkelijk machten toegekend werden aan de ouders, zijn
die machten vandaag immers plichten geworden(5). Het verdient dan
ook de voorkeur te spreken over het ,ouderschap".
Algemeen kan worden gesteld dat het ouderschap het geheel der
verpliclrfinge:t:r; rech:terr en machten omvat die de wet vaststelt in
hoofde van de ouders m. b. t. de persoon en de goederen van hun
minderjarige niet-ontvoogde kinderen.
Dat ouderschap bestaat vandaag enkel in het belang van het kind,
belang dat meteen de maatstaf vormt van die rechten. Achter de
prerogatieven toegekend aan de ouders schuilt een idee van bescherming. Indien het ouderschap niet wordt uitgeoefend in het belang van
het kind dan mist het elke grondslag. De ouders hebben geen rechten,
ze hebben enkel plichten en het is om hun toe te Iaten deze plichten
te vervullen dat de wet hen zekere bevoegdheden, zekere prerogatieven gaat toekennen(6). Deze bevoegdheden moeten dan ook beschouwd worden als ,middelen" waarvan de plichten (onderhoud
en opvoeding) de ,doelen" zijn.
Wat moet worden verstaan onder het ,belang van het kind" wordt
door de wetgever nergens gedefinieerd. Het gaat nochtans om een

(4) BAETEMAN, G. Personen- en gezinsrecht, 3, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen,
1992, p. 797 e.v.
(5) DE PAGE, H., Traiti elimentaire du droit civil beige, 4° uitg., door MASSON, J.P., Brussel,
Bruylant, 1990, II, nr. 998.
(6) Cass., 10 Dec 1931, Pas., 1932, I, 4.
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sleutelbegrip in ons personenrecht(7). Velen kunnen aanvaarden dat
de wetgever zich door dit belang liet inspireren maar vinden het
minder bevredigend dat de rechter op basis van dit niet nader
gedefinieerd criterium uitspraak gaat doen over subjectieve rechteli
van de mens(8).
Een analyse van de rechtspraak toont aan dat het gaat om een
contextgebonden begrip. In zijn concretisering moet het belang van
het kind immers in verband worden gebracht met het belang van de
andere gezinsleden(9).

3. lnhoud van bet begrip ,ouderschap"

Het ouderschap bevat, in zijn geheel genomen, bevoegdheden, rechten en plichten die onafscheidbaar zijn. De ouders hebben maar
rechten omdat ze plichten hebben.
Deze plichten liggen vervat in artikel203 B.W.: ,de ouders zi}n aan
hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding
verschuldigd''. Deze verplichting rust op de vader en de moeder,
onafgezien van de latere contributio.
De prerogatieven, erkend door de wet om de vader en de moeder toe
te laten hun plichten t.o.v. hun kinderen te vervullen hebben betrekking zowel op de persoon als op de goederen van de kinderen.
T.a.v. de persoon van de minderjarige onderscheidt men enerzijds
het hoederecht, anderzijds het recht van toezicht op de opvoeding.
Het hoederecht omvat het recht van materiele bewaring en het recht
van juridische bewaring(lO).
Het recht van materiele bewaring is , ,het recht van de ouders om
(7) Zieondermeerart. 302B.W.;art. 322B.W.;art. 373B.W.;art. 376B.W.;art. 420B.W.;
art. 29 W. 8 april 1965; art. 34 W. 8 april 1965 en art. 60 W. 8 april 1965.
(8) Zie ondermeer RIGAUX, F., noot onder Cass., 10 mei 1985, R.C.J.B., 1987, p. 5; MAEs,
C., ,Rechten van het kind, belang(en)-rijk" in Postuniversitaire lessencyclus W. DELVA,
1993-1994, niet uitgegeven, p. 6.
(9) BouvERNE-DE BIE, M. ,De jeugdwelzijnsinterventie in het Iicht van het recht van
kinderen op bijzondere bescherming en hulp" in Rechten van Kinderen, Gouda Quint,
Arnhem, 1989, p. 183.
(10) Deze indeling werd ontleend aan DE PAGE, H., Traite elementaire du droit civil beige,
4° uitg., door MASSON, J.P., Brussel, Bruylant, 1990, II, nr. 1032. Contra BAETEMAN, G.
Personen- en gezinsrecht, 3, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1992, p. 805. Wij
prefereren voor deze bijdrage deze indeling, alhoewel terecht door RENCHON bekritiseerd (zie
RENCHON, J .L., , ,La recevabilite des actions en justice introduites par les grands-parents dans
le contexte du reglement de l'exercice de l'autorite parentale al'egard de !'enfant", Rev. Trim.
Dr. Pam., 1989, p. 253) omdat rechtspraak en rechtsleer m.b.t. co-ouderschap in hoge mate
steunt op deze dichotomie tussen materiele en juridische bewaring.
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t.a.v. derden en van de overheid het kind op voortdurende wijze bij
zich te hebben, het te verzorgen en met dat kind een permanente
relatie te hebben"(ll). Het omvat de keuze van woonplaats, de
fysieke bewaking, het recht het kind in de gezinswoning te houden,
zich te bekommeren om zijn onderhoud, hem te beveiligen tegen
schade die hij zou kunnen veroorzaken aan zichzelf of aan een
derde(l2). Het omvat kortom alle beslissingen en handelingen die
behoren tot de dagdagelij kse opvoeding van een kind en die in diens
aanwezigheid moeten worden genomen(l3). Het recht van bewaring
moet wel onderscheiden worden van de materiele bewaring in feite(14).
Het recht van juridische bewaring is het recht van opvoeding. Het
kan worden gedefinieerd als , ,het recht om de fundamentele opties
te nemen m.b.t. de filosofische, religieuze en ideologische opvoeding
van het kind en om te beslissen over zijn taal-, school- en beroepskeuze, over het nemen van contraceptie, over belangrijke medische
handelingen, enz."(15).
Oefent slechts een ouder het recht van opvoeding uit dan heeft de
andere ouder krachtens de artikelen 373 en 374 B.W. een recht van
toezicht op de opvoeding. Artikel373 is van toepassing op samenlevende-ouders; artikel-374-op-ouders dieniet meersamenleven;- Voor
uit de echt gescheiden ouders is dit recht uitdrukkelijk herhaald in
artikel 303 B.W.
T.a.v. de goederen van de minderjarige bepaalt artikel376 B.W. dat
,behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, de vader of de
moeder de goederen van het minderjarig niet ontvoogd kind beheert
en het vertegenwoordigt in aile burgerlijke handelingen ... "
Waaruit dit recht van beheer bestaat wordt door de wetgever niet
gezegd. W el heeft het Hof van Cassatie, na aanvankelijk geopteerd
te hebben voor een theorie van , ,volheid van bevoegdheden'', in 1943
gekozen voor een theorie van ,beperkte bevoegdheden", volgens
welke de wettelijke beheerders van het kind enkel die handelingen
alleen kunnen stellen welke ook door de voogd alleen of met toelating
(11) BAETEMAN, G. Personen- en gezinsrecht, 3, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen,
1992, p. 805.
(12) DE PAGE, H., Traite elementaire du droit civil beige, 4° uitg., door MAssoN, J.P.,
Brussel, Bruylant, 1990, II, nr. 1034.
(13) UYTTENDAELE, R., ,De maatregelen aangaande de kinderen'' in Voorlopige maatregelen
tussen echtgenoten, SENAEVE, P. (ed.), Leuven, Acco, 1989, p. 36.
(14) PAUWELS, J ., ,Recht van bewaring en materiele bewaring", R. W., 1982-83, kol. 481.
(15) UYTTENDAELE, R., , ,De maatregelen aangaande de kinder en" in Voorlopige maatregelen
tussen echtgenoten, SENAEVE, P. (ed.), Leuven, Acco, 1989, p. 36.
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van de familieraad kunnen worden gesteld(l6). Deze oplossing werd
door de wet van 31 mei 1987 uitdrukkelijk bernomen in artikel 378
B.W.(17). Vertrekkende vanuit die optiek moeten daden van bebeer
gezien worden in tegenstelling tot de daden van bescbikking(18).
Het recbt van vertegenwoordiging boudt in dat elke ouder t.a.v. de
goederen van de minderjarige, de volbeid van bevoegdbeid beeft en
autonoom kan optreden, beboudens uitdrukkelijk afwijkende regels
die bijzondere formaliteiten opleggen(19).
Aan deze regeling van bet bestuur van de goederen koppelt de
wetgever een regeling van genot over die goederen. Artikel384 B.W.
bepaalt dat , ,de ouders het genot hebben van de goederen van hun
kinderen totdat dezen de valle leejtijd van 18 jaar hebben bereikt of
tot aan de ontvoogding."
Deze prerogatieven t.a.v. de persoon en t.a.v. de goederen van de
minderjarige moeten worden aangevuld met een aantal algemene
ouderlijke prerogatieven. Het zijn bet recbt op eerbied en ontzag, bet
recbt op persoonlijke omgang en bet recbt op bestraffing. Algemeenwordt aangenomen dat deze bevoegdbeden toebeboren aan de beide
ouders, ongeacbt bet feit of ze al dan niet samenleven(20). Ze zijn
in bet licbt van deze bijdrage dan ook niet verder belangrijk.

4. Het begrip co-ouderschap

Omtrent bet begrip co-ouderscbap bestaat een terminologiscbe verwarring. Het begrip is door de belgiscbe wetgever immers niet
gekend. De recbtspraak past bet toe in verscbillende situaties en ook
in de recbtsleer vinden we geen eenduidige bepaling terug.
Algemeen kan ,co-ouderscbap" worden omscbreven als de gelijktijdige, weze bet de gezamelijke of de concurrentiele uitoefening, van
bet ouderscbap door de vader en de moeder.
Het begrip co-ouderscbap moet aldus in verband worden gebracbt
(16) Cass., 6 mei 1943, Pas., I, 157; RENCHON, J., ,L'attribution et l'exercice de l'autorite
parentale", Ann. dr. Louvain, 1979, p. 284.
(17) MEULDERS-KLEIN, M.T., ,L'etablisselent et les effets personnels de Ia filiation selon Ia
loi beige du 31 mars 1987", Ann. dr. Louvain, 1987, p. 309.
(18) BAETEMAN, G. Personen- en gezinsrecht, 3, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen,
1992, p. 808.
(19) SENAEVE, P., ,Artikel 376" in Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer-Personen en Familierecht, SENAEVE, P. (ed.), Antwerpen, Kluwer,
(losbladig), art. 376-5.
(20) PAUWELS, J .,Beginselen van Personen- enFamilierecht, III, Leuven, Acco, 1986, p. 160.
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met de vraag naar de titularissen van het ouderschap. Van co-ouderschap kan dan maar sprake zijn zo de vaderlijke en moederlijke
afstamming vaststaan en de vader en de moeder in leven zijn.

5. Toetsing van bet begrip co-ouderschap aan de wet

Uitgaande van de algemene definitie moeten verschillende situaties
in aanmerking worden genomen:

a.

DE BEIDE OUDERS LEVEN SAMEN

Indien beide ouders samenleven is het co-ouderschap de regel.
Dit wordt voor de prerogatieven t.a.v. de persoon uitgedrukt door
artikel373 B.W.: ,Behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald,
wordt het gezag over de persoon van het minderjarig niet-ontvoogd
kind door een van de ouders uitgeoejend onverminderd het recht van
de andere om zich, enkel in het belang van het kind tot dejeugdrechtbank te wenden".
Voor de prerogatieven t.a.v. de goederen vinden we een identieke
regeling in art. 376 B.W.: ,Behoudens de uitzonderingen bij de wet
bepaald, beheert de vader of de moeder 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".
De regel is dus deze van een gelijke bevoegdheid in hoofde van de
beide ouders. Het gaat hierbij niet om een gezamelijk bestuur maar
om een concurrentieel bestuur zodanig dat deze bevoegdheid een
autonome bevoegdheid is in hoofde van elk van de ouders(21).
Sinds de wet van 31 maart 1987 is het hierbij onbelangrijk of de
ouders gehuwd of ongehuwd zijn.
b. DE BEIDE OUDERS LEVEN NIET SAMEN

Indien de beide ouders niet samenleven blijven zij heiden titularis van
het ouderschap maar de uitoefening ervan wordt exclusief toevertrouwd aan de ouder die de materiele bewaring heeft over het kind.
(21) SENAEVE,P., Compendium van het personen- enjamilie-recht, leuven, Acco, 1992, II,
nr .939; BAETEMAN, G. Personen- en gezinsrecht, 3, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen,
1992, p. 821. Contra: DE PAGE, H., Traite etementaire du droit civil beige, 4° uitg., door
MAssoN, J.P., Brussel, Bruylant, 1990, II, nr. 1019.
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Dit wordt met betrekking tot de prerogatieven t.a.v. de persoon
uitgedrukt door artikel3 74 B. W. dat bepaalt dat , , wanneer de ouders
niet samenleven, aileen de ouder die de materiele bewaring van het
kind heejt, gerechtigd is om dat bestuur uit te oejenen, behoudens
de uitzonderingen bij de wet bepaald en onverminderd het recht van
de andere om zich in het enkel belang van het kind, tot dejeugdrechtbank te wenden". Met betrekking tot de prerogatieven t.a. v. de
goederen bepaalt artikel 377 B. W. dat , , wanneer de ouders niet
samenleven, aileen de ouder die de materiele bewaring over het
minderjarig kind heejt, gerechtigd is om de goederen van het kind
te beheren en het te vertegenwoordigen ... ''.
De regel is hier deze van het alleenbestuur, uitgeoefend door die
ouder die de materiele bewaring van het kind heeft, met het recht van
de andere ouder om zich in het belang van het kind tot de jeugdrechtbank te wenden.
Met materiele bewaring wordt hier niet bedoeld het recht op materiele bewaring als bestanddeel van het hoederecht, maar de materiele
bewaring als louter feitelijke toestand, met name het bij zich hebben
en het verzorgen van het kind, ook al is deze toestand door het
eenzijdig optreden van die ouder tot stand gebracht. Wei impliceert
materiele bewaring dat het gaat om een bestendige en exclusieve
feitelijke toestand waaraan door de uitoefening van het omgangsrecht geen afbreuk wordt gedaan(22).
Vermits de regel deze van het alleenbestuur is mag conceptueel de
andere ouder die bevoegdheden niet uitoefenen. De materiele bewaring door een ouder brengt volgens de artikelen 374 en 377 immers
meteen zowel het recht op materiele bewaring als het recht op
juridische bewaring met zich mee. Nochtans brengt de toekenning
van een omgangsrecht aan de andere ouder impliciet doch zeker
rechten mee in hoofde van die andere ouder(23). Dit omgangsrecht
behoort echter tot de algemene ouderlijke prerogatieven en maakt in
die zin geen deel uit, noch van het recht op materiele bewaring, noch
van het recht op juridische bewaring(24). Het mag aan het hoederecht dan ook geen afbreuk doen.
De regels uitgedrukt door de artikelen 374 en 377 BW zijn echter
maar van toepassing voor zover ze niet worden tegengesproken door
een gerechtelijke beslissing of door een overeenkomst bekrachtigd
(22) BAETEMAN, G. Personen- en gezinsrecht, 3, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen,
1992, p. 823.
(23) PAUWELS, J., ,Recht van bewaring en rnateriele bewaring", R. W., 1982-83, kol. 481.
(24) Cass., 7 april1943, Pas., 1943, I, p. 132; Cass. 18 december 1950, Pas., 1951, I, p. 257.
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door de rechter. Ze zijn dus niet van openbare orde(25). Een rechterlijke beslissing terzake kan tot stand komen in het kader van artikel
223 BW of op grond van de artikelen1279-1280 Ger.W .; een overeenkomst tussen de ouders op grond van de artikelen 1258 en 1288
Ger.W.
Aan welke criteria dergelijke overeenkomsten of beslissingen moeten
beantwoorden wordt nergens in het burgerlijk wetboek bepaald(26).
Alleszins zullen ze moeten beantwoorden aan de regels van dwingend
recht met betrekking tot het ouderschap. Hieronder moeten worden
begrepen, enerzijds de regel dat beide ouders titularis zijn van het
ouderlijk gezag en anderzijds dat het ouderlijk gezag moet worden
uitgeoefend in het belang van het kind(27). De exclusiviteitsregel,
zoals verwoord in de artikelen 374 en 377 B.W., artikel 302 B.W.
en artikel 1288 Ger.W. raakt dus de openbare orde niet!
Kunnen de ouders, respectievelijk de rechter, vertrekkende vanuit die
vaststelling besluiten tot een systeem van co-ouderschap? Hiervoor
moet een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende hypothesen.
De rechtspraak en rechtsleer begrijpen inderdaad verschillende situaties onder de noemer co-ouderschap. In de eerste plaats heeft men
aesitualie van aegezamelij Re-hoeae- -(garae-conj ointe) .--IIteTbtj
oefenen de ouders gezamelijk het bestuur uit over de persoon en de
goederen van de kinderen. Het is dan mogelijk dat de feitelijke
materiele bewaring berust bij een ouder of dat deze afwisselend
wordt uitgeoefend door ieder der beide ouders(28). Daarnaast kent
men het stelsel van de afwisselende hoede (garde alternee), waarbij
het kind afwisselend verblijft bij ieder der beide ouders die dan
gedurende de periode dat het kind bij hem verblijft aile beslissingen
kan nemen in verband met het bestuur over de minderjarige(29).
Voor wat de gezamelijke hoede betreft moet uit de vaststelling dat
{25) MAINGAIN, B., ,Le pacte de separation de fait: un mode de reglement du conflit
familial", Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, p. 248.
(26) BAETEMAN, G. e.a., ,Overzicht van rechtspraak: Personen- en Familierecht (19811987)", T.P.R., 1988, p. 573.
(27) UYTTENDAELE, R., ,De maatregelen aangaande de kinderen" in Voorlopige maatregelen
tussen echtgenoten, SENAEVE, P. (ed.), Leuven, Acco, 1989, p. 41.
(28) Terzake bestaat wei een terminologische verwarring in de rechtspraak. Soms wordt ook
in geval waarbij enkel de materiele bewaring door de ouders afwisselend wordt uitgeoefend
verkeerdelijk gesproken van ,afwisselende hoede". (dezelfde vaststelling werd gemaakt door
GERLO, J. en WYLLEMAN, A., ,Naar een juridische erkenning van co-ouderschap?", R. W.,
1988-1989, p. 105.
(29) Deze hypotheses zijn ook, maar anders gestructureerd terug te vinden in BAETEMAN, G.
e.a., ,Overzicht van rechtspraak: Personen- en Familierecht (1981-1987)", T.P.R., 1988,
p. 573.
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de exclusiviteitsregel, zoals verwoord in de artikelen 374 en 377
B.W., artikel 302 B.W. en artikel1288 Ger.W., niet van openbare
orde is, worden besloten dat, wettelijk gezien, co-ouderschap zoals
hierboven gedefinieerd, naar belgisch recht ook mogelijk is in de
hypothese van niet-samenlevende ouders(30). Vereist is enkel dat de
regeling in concreto verenigbaar is met het belang van het kind.
Jean-Pol MASSON is het hiermee niet eens. Voor hem kan, buiten de
hypothese van het samenleven van de ouders, enkel het recht op
materiele bewaring door hen beide gelijktijdig worden uitgeoefend.
Dit is niet mogelijk voor het recht op juridische bewaring wat
onverenigbaar zou zijn met het principe dat het bestuur over de
persoon van het kind toevertrouwd moet worden aan een enkele der
ouders(31).
Een deel van de rechtspraak bevestigt deze stelling. In die zin verwierp het Hof van Beroep van Antwerpen in een arrest van 30 maart
1988(32) de overeenkomst die de echtgenoten in het kader van een
procedure echtscheiding met onderlinge toestemming hadden vastgelegd en liet bijgevolg de echtscheiding niet toe. De echtgenoten
hadden immers, met het oog om te voldoen aan de bepalingen van
art. 1288 Ger. W. bedongen dat het bestuur over de persoon -en
goederen van de twee kinderen aan beide ouders bleef, dat de
kinderen om de week een week bij de vader zouden verblijven en een
week bij de moeder. Het Hof stelde dat , ,waar door de wetgever aan
vermelde echtgenoten de verplichting werd opgelegd een regeling
aangaande het bestuur over de persoon en de goederen van hun
kinderen enerzijds en het recht van bezoek anderzijds vast te leggen,
hi} duidelijk een scheiding heejt opgelegd tussen de bevoegdheden
van elk der ouders, derwijze dat het toekennen van het hoederecht
aan heiden in strijd is met de bepaling van artikel1288 Ger.W., ook
wanneer zoals ten deze is overeengekomen dat de kinderen om de
week een week bij de vader en een week bij de moeder verblijven''.
(30) In die zin RENCHON, J.L., ,Les clauses relatives a l'exercice conjoint de l'autorite
parentale dans les conventions prealables au divorce par consentement mutuel", Rev. Trim.
Dr. Fam., 1983, p. 308; UYTTENDAELE, R., ,De maatregelen aangaande de kinderen" in
Voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, SENAEVE, P. (ed.), Leuven, Acco, 1989, p. 94;
SENAEVE, P., ,De rechtspleging inzake echtscheiding" in Echtscheiding, SENAEVE, P. (ed.),
Leuven, Acco, 1990, p. 422; MAINGAIN, B., ,Le pacte de separation de fait: un mode de
reglement du conflit familial", Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, p. 248; PANIER, C., ,Le role du
ministere public et des juges du fond dans la procedure de divorce par consentement mutuel",
Jur. Liege, 1983, p. 499.
(31) DE PAGE, H., Traite elementaire du droit civil beige, 4° uitg., door MASSON, J.P.,
Brussel, Bruylant, 1990, II, nr.1038; zie eveneens MASSON, J.P., ,Examen de jurisprudence
(1984 a 1990) Les personnes", R.C.J.B., 1993, p. 548.
(32) Antwerpen, 30 maart 1988, R. W., 1988-89, p. 682; T.B.B.R., 1989, p. 331.
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Ook de jeugdrechtbank van Verviers verwierp een eis strekkende tot
het bekornen van het recht op gezarnelijke hoede over de kinderen
na echtscheiding, daar voor de jeugdrechter het gezarnelijk hoederecht slechts denkbaar is zolang de ouders een gezarnelijk leven
leiden(33).
Eenzelfde gedachtegang vinden we bij de rechtbank van Luik, die uit
de artikelen 374 en 302 B.W. de regel afleidt dat wanneer de ouders
niet rneer sarnenleven het concurrerende uitoefeningsrnodel van het
ouderlijk gezag rnoet worden vervangen door een exclusief uitoefeningsrnode1(34).
Dit standpunt kan bezwaarlijk worden bijgetreden. Inderdaad vinden we noch in artikel 223 BW of de artikelen 1279-1280 Ger.W.,
voor wat een rechterlijke beslissing terzake betreft, noch in de
artikelen 1258 en 1288 Ger.W., voor wat de overeenkornst tussen
echtgenoten betreft, die beperking terug. Ook uit de voorbereidende
werkzaarnheden valt een dergelijke beperking niet af te leiden(35).
In die zin hervorrnde het Hof van Beroep van Luik met een arrest
van 27 juni 1983 de voorrnelde beslissing van de rechtbank van Luik.
Voor het Hof bevat artikel1288 .2° Ger. W. geenszins de verplichting
voor de echtgenoten te preciseren ,lequel d'entre eux aura, a!'exclusion de l'aufre, !'administration des -biens des-enfants''(36):- Wel
blijft natuurlijk vereist dat de regeling in concreto beantwoordt aan
het belang van het kind.
Voor wat het alternerend hoederecht betreft stelt zich de vraag of ook
het recht op juridische bewaring afwisselend voor periodes van een
week of veertien dagen exclusief zou kunnen worden toegekend nu
aan de ene, dan aan de andere ouder.
Zulke regeling zou met zich rneebrengen dat de vader of de rnoeder
telkens de beslissingen die de andere gedurende de vorige week of
veertiendaagse periode heeft genornen, ongedaan zou kunnen rnaken. Dit zou voor Jean-Pol MASSON leiden tot een anarchie, reden
waarorn hij het afwisselend hoederecht verwerpt(3 7). Volgens rnij is
(33) JeugdRb. Verviers, 31 maart 1981, Rev. Trim. Dr. Fam., p. 467.
(34) Rb. Luik, 26 mei 1983, fur. Liege, 1983, p. 348; Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, p. 300.
Hervormd in hoger beroep door Luik, 27 juni 1983, fur. Liege, 1983, p. 493; Rev. Trim. Dr.
Fam., 1983, p. 300.
(35) SENAEVE, P ., ,De rechtspleging inzake echtscheiding" in Echtscheiding, SENAEVE,
P.(ed.), Leuven, Acco, 1990, p. 422.
(36) Luik, 27 juni 1983, fur. Liege, 1983, p. 493 met noot PANIER, C.; Rev. Trim. Dr. Fam.,
1983, p. 300 met noot RENCHON, J.L.
(37) MASSON, J.P., ,Examen de jurisprudence (1984 a 1990) Les personnes", R.C.J.B., 1993,
p. 549. In dezelfde zin MEULDERS-KLEIN, M.T., ,Problemes actuelles en droit de Ia famille",
Recyclage 1986-1987, Namur, 1986, p. 48.
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dit een juiste conclusie. Ze volgt immers uit het begrip , ,recht van
juridische bewaring" als recht van opvoeding(38). Aldus geformuleerd vereist dit recht impliciet doch zeker een zekere bestendigheid.
Waar het conceptueel perfect te verenigen is met een gezamelijke
uitoefening door beide ouders, kan het niet gekoppeld worden aan
afwisselend stelsel op exclusieve basis. In die zin besliste de rechtbank
van eerste aanleg van Arion ,qu'il est tout simplement impensable
d'alterner la repartition des pouvoirs de decision et de representation
juridique de !'enfant au gre de ses perigrinations d'un parent al'autre
et que l'on peut se demander comment les tiers pourraient-ils jamais
savoir s'ils ont en face d'eux le representant de I' enfant cote pair ou
cote impair"(39). Dat verklaart meteen waarom de hypothese van
afwisselende hoede als dusdanig niet beantwoordt aan de definitie
van co-ouderschap zoals door ons geformuleerd. Het is geen toelaatbare vorm van co-ouderschap omdat het geen toelaatbare vorm van
ouderschap is, dit overeenkomstig de inhoud die aan dit begrip moet
worden gegeven. Dit stemt trouwens overeen met de nieuwe regeling
die door de wet van 22 juli 1987 in Frankrijk is ingevoerd. Deze laat
na echtscheiding uitdrukkelijk de gezamelijke hoede toe, maar verwerpt de alternatieve hoede(40).
Uit d~ze analyse kan worden besloten dat co-ouderschap als zijnde
de gelijktijdige, weze het de gezamelijke of de concurrentiele uitoefening van het ouderschap, glansrijk de toetsing met de wet doorstaat.
lndien de beide ouders samenleven moet immers worden vastgesteld
dat dan de concurrentiele uitoefening van het ouderschap de regel
is. Indien ze niet samenleven is het alleenbestuur van die ouder die
de materiele bewaring heeft de regel, maar zowel de rechter als de
ouders zelf kunnen van deze regeling afwijken, waarbij niets hen
wettelijk verhindert een regeling van gezamelijke uitoefening van het
hoederecht in te stellen. Hierbij is het dan mogelijk dat de feitelijke
materiele bewaring berust bij een ouder of dat deze afwisselend
wordt uitgeoefend door ieder der beide ouders. Wat echter niet aan
de wettelijke vereisten voldoet is een regeling waarbij alternerend het
hoederecht op exclusieve basis wordt uitgeoefend, nu door de ene,
dan weer door de andere ouder.
Een mogelijke formulering van de clausule co-ouderschap in een

(38) Zie supra.
(39) Rb. Arion, 10 april 1992, T.B.B.R., p. 433.
(40) GERLo, J. en WYLLEMAN, A., ,Naar een juridische erkenning van co-ouderschap?",
R. W., 1988-1989, p. 115.
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overeenkomst tussen de ouders of in een vonnis die aan de wettelijke
vereisten voldoet, kan dan zijn:
, ,Mevrouw A en de Heer B beslissen, om ondanks hun scheiding, hun
kinderen de mogelijkheid te bieden om met elk van hun ouders een
essentiiHe en permanente band te onderhouden, zonder dat hierbij in
de ogen van hun kinderen de ene ouder bevoordeeld wordt ten
opzichte van de andere.
Hiertoe komen zij overeen om het bestuur over de persoon en de
goederen van hun kinderen gezameli}k uit te oefenen, waarbij alle
belangrijke beslissingen in verband met de opvoeding van de kinderen, met de gezondheid, met de verblijfplaats en met de filosofische,
schoolse, professionele of religieuze orienta tie enkel in gemeen overleg kunnen worden genomen.
Hierbij komen zij overeen dat de plaats en de wijze van verblijf van
de kinderen geregeld wordt op de volgende wijze:
(of)

de kinderen zullen gewoonlijk verblijven bij de moeder (respectievelijk bij de vader), waarbij aan de vader (respectievelijk aan de
moeder) bezoekrecht wordt toegekend volgens de volgende modaliteiten:... - - - - - - - --- -------------- --- -------(of)

de kinderen zullen afwisselend verblijven bij de vader en de moeder,
telkens voor een periode van een week (of veertien dagen) volgens
de volgende modaliteiten:...
De beslissingen in verband met het dagdagelijks bestaan zullen
telkens genomen worden door de ouder bij wie het kind verblijft.
De ouders komen bovendien overeen om bij het praktisch verloop
van deze regeling overleg te plegen en in ruime mate rekening te
houden met de eigen activiteiten van de kinderen. Bij gebrek aan
overeenkomst geldt even we/ het hiervoor bepaalde. "(41)

6. Is co-ouderscbap verenigbaar met bet belang van bet kind

Nu vastgesteld werd dat co-ouderschap, onder de hierboven gestelde
voorwaarden aan de vereisten van de wet voldoet, moet worden
nagegaan of dit co-ouderschap ook verenigbaar is met het belang van
(41) Deze forrnulering is in zeer ruirne mate gelnspireerd op RENCHON, J.L., ,Les clauses
relatives a l'exercice conjoint de l'autorite parentale dans les conventions prealables au divorce
par consenternent mutuel", Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, p. 315.
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het kind. Het begrip co-ouderschap verwijst immers naar de titularissen van het ouderschap en in het eerste deel van deze bijdrage werd
vastgesteld dat dat ouderschap vandaag enkel bestaat in het belang
van het kind. Deze regel is van openbare orde.
Nu is dit geen probleem en staat het niet ter discussie in de hypothese
waarin de ouders samenleven. De belgische wetgever heeft hier
gekozen voor een regeling van concurrenW~el bestuur. Dit beantwoordt aan onze maatschappelijke visie waarbij enerzijds de beide
ouders een autonoom recht hebben op opvoeding, anderzijds het
kind recht heeft op opvoeding door zijn beide ouders. Dit is in het
belang van het kind. Als garantie werd deze regeling bovendien
aangevuld met een recht van verhaal bij de jeugdrechtbank indien
een ouder geconfronteerd wordt met een handeling of beslissing van
de andere ouder waarmee hij het niet eens is. Ook dit verhaal bestaat
enkel in het belang van het kind.
Strookt een regeling van co-ouderschap met het belang van het kind
indien de beide ouders niet samenleven? De wetgever laat zich hier
niet over uit. Voor hem wordt dit belang het beste vertaald door een
regeling van exclusief bestuur door de ouder die de materiele bewaring heeft van het kind, ook hier weer aangevuld met een recht van
verhaal van de andere ouder in het enkel belang van het kind. Toch
laat hij de mogelijkheid open voor de rechter of de ouders om een
andere regeling uit te werken.
Telkens zal de feitenrechter echter ook hier moeten nagaan of deze
regeling beantwoordt aan het belang van het kind. Dit belang is een
contextgebonden begrip. Het zal zich immers maar concretiseren
naarmate het in overeenstemming kan worden gebracht met het
belang van andere kinderen en volwassenen en naarmate het ingepast
kan worden in de wederzijdse afhankelijkheidsverhoudingen die
mensen, en groepen van mensen, met elkaar vormen op sociaal-cultureel, economisch en politiek vlak(42). Dit belang heeft met betrekking tot het ouderschap derhalve een eigen inhoud. Onderzoeken of
een regeling van co-ouderschap beantwoordt aan dit belang betekent
dat men de vraag gaat stellen naar de opportuniteit van het co-ouderschap, gegeven een concrete situatie.
Niet iedereen is het in aile gevallen met deze controle door de
rechtbank eens. Volgens RENCHON hebben het openbaar ministerie
en de rechtbank bij een echtscheiding met onderlinge toestemming
(42) BoUVERNE-DE BIE, M. ,De jeugdwelzijnsinterventie in het Iicht van het recht van
kinderen op bijzondere bescherming en hulp" in Rechten van Kinderen, Gouda Quint,
Arnhem, 1989, p. 183.
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enkel de bevoegdheid om te onderzoeken of formeel aan de voorwaarden van artikel1288 Ger.W. is voldaan(43). Dit standpunt kan
moeilijk worden aanvaard. SENAEVE stelt inderdaad terecht dat
indien een beding indruist tegen de openbare orde of de goede zeden
en aldus nietig is, dit beding als niet bestaande moet worden beschouwd zodat alsdan de formaliteiten niet vervuld zijn(44). De
rechter zal zich dus niet mogen beperken tot een onderzoek naar de
legaliteit van de gegeven oplossing, hij zal noodzakelijk ook de
opportuniteit moeten onderzoeken juist omdat het belang van het
kind terzake van openbare orde is.
Nu situeert de oplossing van de vraag naar de opportuniteit van
co-ouderschap zich niet zozeer op het strikt juridische als wei eerder
op een sociaal-psychologisch vlak(45). Toch willen we in deze bijdrage, aan de hand van een analyse van de rechtspraak terzake, nagaan
welke elementen door de rechter in aanmerking worden genomen om
co-ouderschap al dan niet toe te staan.
Vooreerst moeten die gevallen worden onderscheiden waarbij de
vrederechter op grond van artikel223 B.W. of de voorzitter op grond
van de artikelen 1279 en 1280 Ger.W. opteert voor een gezamelijke
hoede door beide ouders, aldan niet gecombineerd met een afwisseling va:n h:et recht op-materiele bewaring;--juist-omdat-het gaat-om
,voorlopige" maatregelen(46). In die zin hervormde de rechtbank
van Brussel een beschikking van de vrederechter omdat , ,il est a
craindre qu'une ordonnance qui confie !'enfant a l'un plutot qu'a
1' autre parent ne devienne un etat de fait qui aurait tendance a etre
enterine par un jugement definitif, sans que la possibilite ait ete
reellement offerte a chacun des parents de donner la preuve de ses
aptitudes educatives (Dr. Nicole DOPCHIE, Considerations sur 1' adequation psycho-loqique de !'octroi d'un droit de garde alternee en
(43) RENCHON, J.L., ,L'ob!igation d'entretien des parents al'egard de leurs enfants et de
la determination des modalites de son execution dans le contexte d'une procedure de divorce
par consentement mutuel", Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, p. 175.
(44) SENAEVE, P ., Handboek vanjamilieprocesrecht, Leuven, Acco, 1986, p. 346. In dezelfde
zin PINTENS, W., Echtscheiding door onderlinge toestemming, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1982, p. 249; UYTTENDAELE, R., ,Co-ouderschap en de echtscheiding door
onderlinge toestemming", T.B.R., 1989, p. 290.
(45) Zie ondermeer DOPCHIE, N., , ,Considerations sur 1' adequation psychologique de 1' octroi
d'un garde alternee en cas de separation ou de divorce", Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, p. 363;
ROTHBERG, B., ,Joint Custody: Parental Problems and Satisfactions", Family Process, 1983,
22, p. 43-52; PARLEVLIET, J., ,Ouderschap na echtscheiding", Kinderen en echtscheiding,
Van Loghum Slaterus, 1985, p. 141-154; ARTEEL, P., DE SMEDT, C. en VAN LIMBERGEN,
K., ,Co-ouderschap als omgangsregeling na echtscheiding: enkele problematische aspecten",
Panopticon, 1987, p. 130.
(46) Voor een omschrijving van het begrip , ,voorlopige maatregel" zie GERLO, J., Handboek
Huwelijksvermogensrecht, Brugge, Die Keure, 1992, p. 74.
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cas de separation ou de divorce, R.T.D.F. 4:1981, p. 966)"(47). Men
wil hier dus door een regeling van co-ouderschap op te leggen de
beide ouders de kans geven hun kwaliteiten als opvoeder te tonen om
dan na een proefperiode beter ge'informeerd een definitieve regeling
te kunnen uitwerken(48). Soms zal in dezelfde gedachtegang deze
regeling worden bevolen in afwachting van de uitslag van het sociaal
onderzoek(49).
Naast deze gevallen kan in de rechtspraak een aantal uitspraken
worden gevonden waarin de rechter gaat onderzoeken onder welke
voorwaarden co-ouderschap verenigbaar kan zijn met het belang van
het kind, dit zowel binnen het kader van de dringende en voorlopige
maatregelen, als na echtscheiding.
Een eerste reeks voorwaarden wordt aangegeven door een beschikking van de voorzitter van de rechtbank eerste aanleg van Luik. In
een beschikking van 12 maart 1985 onderscheidt hij volgende drie
voorwaarden: in de eerste plaats moet het co-ouderschap door beide
ouders worden gevraagd. Dit houdt in dat beide met deze regeling
akkoord moeten gaan. Wat indien de beide ouders in hoofdorde
ieder het bestuur over het kind vragen en slechts subsidiair voor
co-ouderschap opteren. Gaan ze dan met de regeling akkoord? De
rechtspraak heeft zich hier nog niet moeten over uitspreken(50).
Mijns inziens is in dat geval aan deze eerste voorwaarde voldaan.
Verder moeten de beide ouders beschikken over een gelijke opvoedkundige geschiktheid en tenslotte moeten de beide ouders willen
samenwerken om het kind op harmonische wijze tot voile ontplooiing te Iaten komen.
In casu wees hij de afwisselende hoede af vermits er tussen beide
ouders geen eensgezindheid bestond met betrekking tot de wijze van
opvoeding(51 ).
Dezelfde voorwaarden worden expliciet vermeld door de voorzitter
van de rechtbank van Brussel. Het betrof een vordering tot voorlopige maatregelen in het kader van een procedure van echtscheiding op
grond van bepaalde feiten. De ouders leefden reeds sedert een viertal
jaren feitelijk gescheiden en hadden in gemeen overleg een gezamelijk hoederecht ingevoerd met een afwisseling per week van het recht
(47) Burg. Brussel, 24 november 1982, Rev. Trim. Dr. Fam., 1983, p. 203.
(48) In dezelfde zin Vred. Louveigne, 25 februari 1986, T. Vred., 1987, p. 68.
(49) Kort ged. Namen, 18 oktober 1985, Jur. Liege., 1986, p. 46.
(50) BAETEMAN, G. e.a., ,Overzicht van rechtspraak: Personen- en Familierecht (19811987)", T.P.R., 1988, p. 575.
(51) Kort ged. Luik, 12 maart 1985, Jur. Liege, 1985, p. 208.
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van materiele bewaring. De voorzitter stelde dat het hoederecht
moest worden georganiseerd in functie van de specifieke elementen
van de zaak en rekening houdend met de persoonlijkheid, zowel van
de ouders als van de kinderen. Daarbij is een co-ouderschap maar
in het belang van het kind , ,lorsqu' elle est sollicitee par les deux
parents a aptitudes educatives equivalentes et decides a collaborer
ensemble au reel epanouissement des enfants et a s'accorder pour
1' eboration de sa pleine reussite''. Dat in casu aan deze voorwaarden
was voldaan bleek uit het feit dat de ouders sedert verscheidene jaren
in gemeen overleg die beurtelingse hoede hadden ingesteld en dit voor
de kinderen positieve resultaten had opgeleverd en bovendien aan
hun wensen ,beantwoordde(52).
Ook de voorzitter van de rechtbank van Antwerpen gaat een feitelijke, door de ouders sedert jaren in onderling overleg ingevoerde
regeling bekrachtigen, omdat een wijziging een nefaste invloed zou
kunnen hebben op de harmonische ontplooiing van de kinderen(53).
Wanneer daarentegen blijkt dat de ouders, die sinds het begin van
hun feitelijke scheiding in gemeen overleg een systeem van co-ouderschap hebben ingevoerd, onmogelijk kunnen samenwerken met het
oog op een werkelijke ontplooiing van hun kinderen, moet zulke
vorderirrg-worden-afgewezen(54~~ --- -In dezelfde zin hervormde de jeugdrechtbank van Brussel een stelsel
van afwisseling van het materiele hoederecht, omdat de kinderen
tijdens de week dat ze aan de moeder werden toevertrouwd ervan
profiteerden om hun inspanningen op schoolgebied te verwaarlozen.
Hieruit volgde voor de jeugdrechter ,que les parties ont des conceptions educatives visiblement discordantes, qui s'averent defavorables
a l'epanouissement des enfants notamment sur le plan de la scolarite"(55).
De voorzitter van de rechtbank van Leuven stelt dat een regeling van
co-ouderschap ook mogelijk is wanneer een van de ouders het met
deze beslissing niet eens is. In casu was een regeling van co-ouderschap opgelegd bij een beschikking van de vrederechter. De moeder
vocht deze regeling aan omdat zij, in tegenstelling met wat vermeld
stond in het maatschappelijk verslag, er rriet akkoord mee kon gaan.
De voorzitter handhaafde nochtans deze regeling en steunde zich
(52) Kort ged. Brussel, 26 juni 1987, Rev. Trim. Dr. Pam., 1988, p. 508; J.T., 1987, p. 630.
(53) Kort ged. Rb. Antwerpen, 14 januari 1987, Casebook Personen- enFamilierecht, BAETEMAN, G. e.a., Brugge, Die Keure, 1990, p. 210.
(54) Kort ged. Luik, 30 mei 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1988, p. 511.
(55) JeugdRb. Brussel, 14 januari 1988, T.B.B.R., 1990, p. 167.
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hierbij voornarnelijk op het feit dat de beide ouders het kind een
goede opvoeding gaven, dat het kind in zijn vertrouwd milieu bleef
en dat een verdere tussenkomst van de grootouders mogelijk bleef.
Hij besloot dat ,overwegende dat het akkoord van de partijen in
verband met zulk een regeling alleszins een belangrijk element is; dat
echter, zoals steeds, het belangrijkste criterium het belang van het
kind ter zake is"(56). Alhoewel de regeling opgelegd door de vrederechter, op het ogenblik van deze beslissing, zonder moeilijkheden
werd nageleefd, lijkt ze ons toch voor kritiek vatbaar. Het gaat
immers om de instelling van een , ,gezamelijke uitoefening van het
hoederecht". Zulk een gezamelijke uitoefening is enkel mogelijk met
medewerking van de beide ouders. Zoniet valt te verwachten dat ze
voor elke belangrijke beslissing met betrekking tot de opvoeding van
het kind naar de rechter moeten stappen. Dit kan onmogelijk in het
belang zijn van het kind.
Ben bijkomende voorwaarde wordt aangegeven door de vrederechter
van het 8° kanton van Brussel. In het kader van een procedure van
dringende en voorlopige maatregelen stelde hij dat unaniem door aile
psychologen en psychiaters wordt aangenomen dat het beurtelings
uitgeoefende hoederecht voor het kind bijzonder gunstig kan zijn,
omdat het daardoor in de gelegenheid wordt gesteld om een permanente innige band met ieder van zijn ouders te behouden. In principe
is de vrederechter het systeem van co-ouderschap dan ook gunstig
gezind maar hij stelt dat dergelijke organisatie wei moeilijker wordt
wanneer het kind heel jong is en de scheiding gedurende een week
van een bepaalde ouder (in casu de moeder) niet zou kunnen verwerken. In plaats van in te gaan op de eis van een gezamelijke hoede
met afwisseling van het recht op materiele bewaring besliste de
vrederechter dan ook het hoederecht van een driejarig dochtertje toe
te kennen aan de moeder met een uitgebreid bezoekrecht voor de
vader(57). Als bijkomende voorwaarde om een regeling van coouderschap te kunnen invoeren onderscheidt de vrederechter aldus
een leeftijdsvereiste in hoofde van het kind. Deze voorwaarde is ook
te vinden bij de gerechtskundige-kinderpsychiater DOPCHIE. Zij stelt
dat het kind ouder dan drie jaar moet zijn en een voldoende stevige
basis voor zijn persoonlijkheid moet hebben ontwikkeld(58). Meer
in het algemeen moet worden gesteld dat co-ouderschap moet wor(56) Burg. Rb. Leuven, 21 september 1989, R. W., 1989-1990, p. 684; T.B.B.R., 1990, p. 353.
(57) Vred. 8° kanton Brussel, 21 juni 1988, Rev. Trim. Dr. Fam., 1989, p. 515.
(58) DoPCHIE, N., ,Considerations sur !'adequation psychologique de !'octroi d'un garde
alternee en cas de separation ou de divorce", Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, p. 363.
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den verworpen wanneer het kind niet in staat is deze regeling psychologisch te verwerken(59).
Deze beslissingen kunnen worden aangevuld met die waarbij bij
oudere kinderen rekening wordt gehouden met het feit of de regeling
van co-ouderschap beantwoordt aan de wens van het kind zelf(60).
Dit sluit dan weer aan bij diegenen die inzake echtscheidingsprocedures pleiten voor een grotere mondigheid van de kinderen(61).
Indien het co-ouderschap gepaard gaat met een afwisseling van het
recht op materiele bewaring, dan moet tenslotte nog worden nagegaan of voldaan is aan een aantal praktische voorwaarden. Zo zal
co-ouderschap vaak niet mogelijk zijn indien de ouders niet in
elkaars omgeving blijven wonen, omgeving die dan vaak deze is van
de vroegere gezinswoning en de school van de kinderen. In die zin
staat de vrederechter van Waver een afwisseling van het recht van
materiele bewaring toe op voorwaarde dat de ouders blijven wonen
binnen een straal van drie kilometer van de schoo1(62). De ligging
van de woonplaats van beide ouders moet de continu'iteit van het
schoolleven en van het eigen sociaalleven van het kind toelaten. Een
originele oplossing voor dit praktisch probleem werd gegeven door
de voorzitter van de burgerlijke rechtbank van Namen. Hij koos
ervoor deokindefen te laten verblijven in de vroegere gezinswoning.
De ouders kwamen dan afwisselend bij hen inwonen(63).
Een goede synthese van a1 deze door de rechtspraak gestelde voorwaarden, is te vinden in een arrest van 3 november 1982 van het
Duitse grondwettelijke Hof te Karlsriihe(64). Volgens het Hof is
co-ouderschap na echtscheiding enkel mogelijk zo voldaan is aan de
volgende voorwaarden: vooreerst moet het de wens zijn van beide
ouders om het ouderlijk gezag na de echtscheiding gezamelijk uit te
oefenen; vervolgens moeten de beide ouders is staat zijn het kind op
te voeden; tenslotte mag geen enkele reden, in het belang van het
kind, ervoor pleiten dat de uitoefening van het ouderlijk gezag aan
een ouder wordt toevertrouwd.

(59) Brussel, 22 mei 1984, Rev. Trim. Dr. Fam., 1984, p. 177.
(60) Luik, 21 januari 1985, Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, p. 238.
(61) ARTEEL, P., DE SMEDT, C. en VAN LIMBERGEN, K., ,Co-ouderschap als omgangsregeling na echtscheiding: enkele problematische aspecten", Panopticon, 1987, p. 130; MAES, C.,
,Rechten van het kind, belang(en)-rijk" in Postuniversitaire lessencyclus W. DELVA, 19931994, niet uitgegeven, p. 16.
(62) Vred. Waver, 30 april 1980, Rev. Trim. Dr. Fam., 1981, p. 462.
(63) Kort ged. Namen, 18 oktober 1985, Jur. Liege, 1986, p. 46.
(64) Duitse Grondwettelijke Hof, 3 november 1982, Fam. R.Z., 1982, p. 1179.
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7. Besluit

Uitgaande van het begrip ouderschap kan co-ouderschap enkel worden gedefinieerd als de gelijktijdige, weze het de gezamelijke of
concurrentiele uitoefening van het ouderschap door de vader en de
moeder. Een stelsel waarbij het ouderschap alternerend, voor peri odes van een week of veertien dagen, exclusief zou toekomen, nu eens
aan de ene, dan aan de andere ouder is conceptueel niet verenigbaar
met het begrip ouderschap op zich dat altijd een zekere continui:teit
in de uitoefening ervan veronderstelt.
Zolang de beide ouders samenleven is het co-ouderschap de regel nu
door de artikelen 373 en 376 van het burgerlijk wetboek een regeling
werd ingevoerd van concurrentieel bestuur.
Leven de beide ouders niet meer samen dan is een concurrentieel
bestuur niet Ianger denkbaar. De wetgever heeft geopteerd voor een
regeling van alleenbestuur, uitgeoefend door die ouder die de matedele bewaring van het kind heeft. Deze regeling is echter niet van
openbare orde en kan worden tegengesproken door een gerechtelijke
beslissing of door een overeenkomst tussen de ouders, bekrachtigd
door de rechter.
Dergelijke alternatieve regelingen moeten enkel beantwoorden aan
de bepalingen van dwingend recht met betrekking tot het ouderschap. Hieronder moeten worden begrepen, enerzijds de regel dat
beide ouders titularis zijn van het ouderlijk gezag en anderzijds dat
het ouderlijk gezag moet worden uitgeoefend in het belang van het
kind.
Uitgaande van die vaststelling is een systeem van gezamelijke uitoefening van het ouderschap voor niet samenlevende ouders perfect
mogelijk. Hierbij is het dan mogelijk dat de feitelijke materiele
bewaring berust bij een ouder of dat deze afwisselend wordt uitgeoefend door ieder der beide ouders.
Vermits zulk een systeem van co-ouderschap zal moeten beantwoorden aan het belang van het kind zal het instellen ervan de facto aan
bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Vooreerst moet het de wens
zijn van beide ouders om het ouderlijk gezag na de echtscheiding
gezamelijk uit te oefenen; vervolgens moeten de beide ouders is staat
zijn het kind op te voeden; tenslotte mag geen enkele reden, in het
belang van het kind, ervoor pleiten dat de uitoefening van het
ouderlijk gezag aan een ouder wordt toevertrouwd.
Gezien co-ouderschap de blijvende samenwerking van de ouders bij
de opvoeding van hun kinderen veronderstelt, mag worden verwacht
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dat dit fenomeen na echtscheiding ook in de toekomst beperkt zal
blijven in zijn toepassing. Vele echtscheidingsprocedures worden
immers gekenmerkt door een enorme vijandschap tussen de voormalige partners. In die situaties is co-ouderschap ondenkbaar.
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SOMMAIRE
LA CO-PARENTE OU GARDE CONJOINTE DES ENFANTS

Le present article examine dans quelle mesure et sous quelles conditions la coparente ou garde conjointe des enfants est compatible avec la legislation actuelle en
Belgique.
A cet egard, il est indispensable de definir d'abord ce qu'il faut entendre par coparente, ceci ne pouvant se faire qu'en precisant les rapports avec la parente.
La parente, qui n'existe actuellement que dans !'interet de !'enfant, comprend
I' ensemble des devoirs, droits et pouvoirs prevus par la loi dans le chef des pere et
mere a l'endroit de la personne et des biens de leurs enfants mineurs non emancipes.
Ces devoirs, droits et pouvoirs sont indissociables. Les pere et mere n' ont des droits
que parce qu'ils ont des obligations ou devoirs.
Les devoirs sont enonces a !'article 203 C.c. Les prerogatives reconnues par la loi
pour permettre aux pere et mere d'accomplir leurs devoirs a l'egard de leurs enfants
se rapportent tant ala personne qu'aux biens des enfants.
A l'endroit de la personne du mineur, I' on distingue, d'une part, le droit de garde,
d'autre part, le droit de surveillance sur I' education. Le droit de garde comporte le
droit de garde materielle et le droit de garde juridique. Le droit de garde materielle est
le droit que les pere et mere ont, a l' egard des tiers et des autorites, de garder I' enfant
en permanence aupres d' eux, de le soigner et d' avoir avec cet enfant une relation
permanente. Le droit de garde juridique est le droit d' education; celui-ci pourrait se
definir comme le droit de prendre les options fondamentales en matiere d' education
philosophique, religieuse et ideologique de l' enfant.
Au depart de cette conception de la parente, la co-parente ne peut des lors que se
definir comme I' exercice simultane, de fa'<on conjointe ou concuuentielle, de la
parente par le pere et la mere. Un systeme dans lequella parente serait attribuee de
fa'<on exclusive mais alternee, pour des periodes d'une semaine ou d'une quinzaine,
tantot a l'un tantOt a l'autre des pere et mere est, en effet, conceptuellement
inconciliable avec la notion de parente comme telle, celle-ci supposant toujours
une certaine continuite dans son exercice.
Aussi longtemps que subsiste la cohabitation des pere et mere, la co-parente est la
regie compte tenu de !'introduction par les articles 373 et 376 du Code civil, d'un
regime d' administration concurrente.
En I' absence de cohabitation des pere et mere, une administration concurrente n'est
plus concevable. Le legislateur a opte pour un regime d' administration unique
exercee par celui des parents qui ala garde materielle de I' enfant. Ce regime n'est
cependant pas d' ordre public et peut se trouver contredit par une decision judiciaire
ou par une convention passee entre les pere et mere et homologuee par le juge.
De tels regimes alternatifs ne doivent tenir compte que des dispositions de droit
imperatif regissant la parente. Par ces dispositions, il faut entendre, d'une part, la
regie voulant que les deux parents sont titulaires de l'autorite parentale et, d'autre
part, que l'autorite parentale doit s'exercer dans !'interet de !'enfant.
Au depart de cette constatation, un systeme d'exercice conjoint de la parente est
parfaitement possible pour des parents ne vivant pas ensemble. A cet egard, il est
possible que la garde materielle de fait repose aupres d'un des parents ou se trouve
exercee en alternance par chacun des deux parents.

2067

Un tel systeme de co-parente devait tenir compte de l'interet de l'enfant, son
instauration devra repondre, dans les faits, a certaines conditions. Tout d'abord
l'exercice conjoint de l'autorite parentale apres divorce doit correspondre au souhait
des deux parents; ensuite ces deux parents doivent etre a meme d'eduquer l'enfant;
enfin, il ne peut y a voir aucune raison plaidant, dans I' interet de 1' enfant, en faveur de
l'exercice de l'autorite parentale par un seul des parents.
Comme la co-parente suppose la cooperation permanente des pere et mere dans
I' education de leurs enfants, l'on peut s'attendre ace qu'a l'avenir egalement, apres
divorce, ce phenomene demeure limite dans son application. Beaucoup de procedures en divorce se caracterisent, en effet, par une tres grande hostilite entre les anciens
partenaires. Dans pareille situation, la co-parente est inconcevable.

ZUSAMMENFASSUNG
DIE Ko-ELTERNSCHAFT

In diesem Beitrag wird untersucht in welchem AusmaB und unter welchen Bedingungen die Ko-Eltemschaft mit der gegenwartigen Gesetzgebung in Belgien vereinigt werden kann.
Dazu ist es notwendig zu bestimmen, was der Begriff Ko-Eltemschaft urnfaBt. Diese
Bezichnung versteht sich nur im Zusammenhang mit dem Begriff Eltemschaft.
Die Elternschaft, die heutzutage nur im Interesse des Kindes gedeutet wird, urnfaBt
dieGesamtheitaer Pflichten, Rechte und Machte die das Gesetz den Eltern iiberlaBt
zur Wahrung der Person und der Gtiter der minderjahrigen Kinder. Diese Pflichten,
Rechte und Machte sind untrennbar. Die Eltern haben nur Rechte weil sie Pflichten
haben.
Die Pflichten werden durch Art. 203 BGB bestimmt. Die Vorrechte, die das Gesetz
anerkennt urn dem Vater und der Mutter zu ermoglichen ihre Pflichten den Kindem
gegeniiber zu erfiillen, beziehen sich sowohl auf die Person als auf die Giiter der
Kinder.
Hinsichtlich der Person des Minderjahrigen unterscheidet man einerseits das Fiirsorgerecht, andererseits das Aufsichtsrecht iiber die Erziehung. Das Fiirsorgerecht
urnfaBt das Recht der materiellen Bewahrung und das Recht der juristischen Bewahrung. Das Recht der materiellen Bewahrung ist das Recht der Eltern urn Dritten und
der Obrigkeit gegeniiber aufkontinuierliche Weise das Kind bei sich zu halten, es zu
pflegen und mit dem Kind in kontinuierlicher Beziehung zu stehen. Das Recht der
juristischen Bewahrung ist das Recht der Erziehung. Es kann definiert werden als das
Recht zur Wahl der grundsatzlichen Stellungnahmen hinsichtlich der philisophischen, religiOsen und ideologischen Erziehung des Kindes.
Mit diesem Begriff der Elternschaft als Ausgangspunkt kann die Ko-Elternschaft
dann auch nur definiert werden als die gleichzeitige, sei es die gemeinsame sei es die
konkurrentielle Ausiibung der Elternschaft durch den Vater und die Mutter. Ein
System bei dem die Elternschaft auf alternierende Weise fiir Zeitfristen von einer
W oche oder vierzehn Tagen ausschlieBlich mal einem mal dem anderen Elternteil
zukommen wiirde, ist ja als Konzept nicht mit dem Begriff Elternschaft an sich zu
vereinigen, weil er immer eine gewisse Kontinuierlichkeit in der Ausiibung voraussetzt.
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Solange die heiden Eltern zusammenleben ist die Ko-Elternschaft die Regel, jetzt wo
durch die Art. 373 und 376 des BGB eine Regelung der konkurrentiellen Leitung
eingefiihrt wurde.
Leben die heiden Eltern nicht mehr zusammen, dann ist eine konkurrentielle Leitung
nicht Hinger denkbar. Der Gesetzgeber hat dem Elternteil der die materielle Bewahrung des Kindes hat, die Regelung der Alleinherrschaft zuerkannt. Diese Regelung
gehOrt allerdings nicht zur offentlichen Ordnung und kann durch eine richterliche
Entscheidung oder durch eine vom Richter bekraftigte Vereinbarung zwischen den
Eltern widerlegt werden.
Solche alternativen Reglungen mtissen nur den Bestimmungen eines zwingenden
Rechtes hinsichtlich der Elternschaft entsprechen. Sie mtissen einerseits die Regel
umfassen, daB beide Eltern Inhaber der elterlichen Gewalt sind und andererseits daB
die elterliche Gewalt im Interesse des Kindes ausgetibt werden muB.
Mit dieser Feststellung als Ausgangspunkt ist ein System der gemeinsamen Austibung der Elternschaft ftir nicht zusammenlebende Eltern perfekt moglich. Dabei ist
es dann moglich, daB die tatsachliche materielle Bewahrung bei einem einzigen
Elternteilliegt oder daB sie alternierend von einem der heiden Eltern ausgetibt wird.
Weil ein solches System der Ko-Elterngeschaft dem Interesse des Kindes entsprechen werden muB, wird dessen Anwendung de facto mit gewissen Bedingungen
verbunden. Zunachst mtissen beide Eltern den Wunsch hegen, die elterliche Gewalt
nach der Ehescheidung gemeinsan auszutiben, anschlieBend mtissen die heiden
Eltern in der Lage sein das Kind zu erziehen, schlieBlich darf, im Interesse des
Kindes, kein einziger Grund vorhanden sein urn die Austibung der elterlichen Gewalt
einem einzigen Elternteil anzuvertrauen.
Weil eine Ko-Elternschaft die kontinuierliche Zusammenarbeit der Eltern bei der
Erziehung der Kinder voraussetzt, darf erwartet werden, daB dieses Phanomen nach
einer Ehescheidung auch in Zukunft nur eine beschrankte Anwendung finden wird.
Viele Scheidungsverfahren kennzeichnen sich ja durch eine riesige Feindschaft
zwischen den ehemaligen Partnern. In dieser Lage ist eine Ko-Elternschaft undenkbar.

SUMMARY
JOINT PARENTHOOD

This paper investigates the extent to which, and the conditions in which, joint
parenthood is consistent with current legislation in Belgium.
For this purpose, it is necessary to establish what is being meant by joint parenthood.
This can only be done by relating this concept to the notion of parenthood itself.
The notion of parenthood, which today is only interpreted in the light of the child
interests, covers all the obligations, rights and powers which are vested by the law in
the parents with regard to the person and property of their children, as long as they
are minors and have not been ,emancipated". These obligations, rights and powers
are inseparable. Parents only have rights because they have obligations.
The obligations in question are contained in Article 203 of the Civil Code. The
prerogatives which are recognised by law in order to enable the father and the mother
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to perform their obligations towards their children relate both to the person and the
property of the children.
As regards the person of the minor, a distinction is made between the right of day-today control on the one hand, and the right to direct the child's education on the other
hand. The right of day-to-day control includes the right to exercise actual control and
the right to exercise legal control. The right to exercise actual control is the right of
the parents, exercised in relation to third parties and the public authorities, to have
continuous custody of the children, to care for them and to have a permanent
relationship with them. The right of legal control is the right to educate the child.
This can be defined as the right to take fundamental decisions regarding the
philosophical, religious and ideological education of the child.
On the basis of the notion of parenthood, joint parenthood can therefore only be
defined as the simultaneous exercise- whether on a joint or on a concurrent basisof parenthood by the father and the mother. Any system whereby parenthood would
be exercised by both parents exclusively on an alternating basis, i.e. for periods of a
week or fourteen days, is conceptually inconsistent with the notion of parenthood in
itself, which invariably assumes a certain degree of continuity in the manner in which
it is exercised.
As long as both parents live together, joint parenthood is the norm since Articles 373
and 376 of the Civil Code have introduced a system of concurrent control.
If the parents no longer live together, concurrent control is no longer possible.
Parliament has opted for a system of exclusive control, to be exercised by the parent
who has actual control over the child. However, this system is not one of policy, and
may be departed from by the court decision or by agreement between the parents,
subject to-ratification: by-the courts.
Such alternative systems must only meet the requirements of coercive law related to
parenthood. This must be interpreted to include, on the one hand the rule that both
parents have the right to exercise parental authority, and, on the other hand, that
parental authority must be exercised in the interests of the child.
On this basis, it is perfectly possible to conceive of a system of joint parenthood for
parents who do not live together. In such cases, it will also be possible for the actual
control to be vested in one of the parents, or for the latter to be exercised alternately
by each of the parents.
Since such a system of joint parenthood will need to correspond to the interests of the
child, its introduction will, in practice, need to meet certain conditions. In the first
place, it must be the wish of both parents that parental authority be exercised jointly
following the divorce; second, both parents must be in a position to educate the child;
finally, there may not be one single reason, which relates to the child's interest, why
parental authority should not be exercised by one of the parents only.
Since joint parenthood assumes that the parents will continue to co-operate for the
education of their child, it is to be expected that, even following divorce, the
phenomenon will remain restricted in its application, since many divorces are
characterised by a great deal of enmity between the former partners. In such
situations it would be inconceivable to institute joint parenthood.
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RESUMEN
LA CO-PATERNIDAD

En este articulo, se examina hasta que punto y bajo que condiciones la co-paternidad
es compatible con la legislacion actual en Belgica.
A tal efecto, es necesario determinar lo que hay que entender por co-paternidad. Esto
solo se puede hacer estableciendo la relacion con el concepto de paternidad.
La paternidad, que hoy en dfa solo existe en el interes del hijo, abarca el conjunto de
las obligaciones, derechos y poderes que estipula la ley en nombre de los padres con
respecto a la persona y los bienes de sus hijos menores no emancipados. Esos
derechos, obligaciones y poderes son inseparables. Los padres solo tienen derechos
porque tienen obligaciones.
Las obligaciones quedan expresadas en el articulo 203 del Codigo civil (helga). Las
prerrogativas reconocidas por la ley para permitir al padre y a la madre cumplir sus
obligaciones hacia sus hijos guardan relacion tanto con la persona como con los
bienes de los hijos.
Con respecto ala persona del menor, se distingue, por una parte, el derecho de tutela
y, por otra parte, el derecho de control de la educacion. El derecho de tutela incluye el
derecho de custodia material y el derecho de custodiajurfdica. El derecho de custodia
material es el derecho que tienen los padres, respecto a terceros y a las autoridades,
de tener al hijo consigo de manera continua, de cuidarlo y de tener una relacion
permanente con ese hijo. El derecho de custodia jurfdica es el derecho de educacion.
Se puede definir como el derecho de tomar opciones fundamentales en cuanto a la
educacion filosofica, religiosa e ideologica del hijo.
Por lo tanto, basandose en este concepto de patemidad, la co-patemidad solo se
puede definir como el ejercicio simultaneo, ya sea conjunto o concurrente, de la
paternidad por el padre y la madre. En efecto, el concepto de un sistema de
altemancia en que la paternidad corresponda exclusivamente, por periodos de una
o dos semanas, a uno u otro de los padres no es compatible con el concepto de
paternidad en sf, que siempre supone cierta continuidad en el ejercicio de esta.
Mientras los dos padres convivan, la co-paternidad es la regia general, ya que los
artfculos 373 y 376 del Codigo civil han introducido una regulacion de administracion concurrente.
Si los dos padres ya no conviven, una administracion concurrente ya noes posible. El
legislador ha optado por una regulacion de administracion exclusiva, ejercida por el
de los padres que tiene la custodia material del hijo. Sin embargo, esta regulacion no
es de orden publico y puede ser derogada por una decision judicial o por un acuerdo
entre los padres, homologado por el juez.
Tales regulaciones altemativas solo tienen que concordar con las disposiciones de
derecho imperativo en relacion con la paternidad. Esto significa, por una parte, la
regia de que los dos padres son titulares de la autoridad paterna y, por otra parte, el
hecho de que la autoridad paterna tiene que ejercerse en el interes del hijo.
A partir de esa constatacion, un sistema de ejercicio conjunto de la paternidad es
perfectamente posible para los padres que no conviven. En esa situacion, es posible
que la custodia material de hecho recaiga sobre uno de los padres o que esta sea
ejercida altemativamente por cada uno de los dos padres.
Dado que tal sistema de co-paternidad tendra que responder al interes del hijo, habra
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que reunir, de facto, deterrninadas condiciones para poder establecerlo. En primer
lugar, los dos padres tienen que desear ejercer la autoridad paterna conjuntamente
despues del divorcio; luego, los dos padres tienen que estar en situacion de poder
educar al hijo; finalmente, en el interes del hijo, ningun motivo puede abogar por el
ejercicio de la autoridad paterna por un solo padre.
Puesto que la co-paternidad supone la colaboracion permanente de los padres en la
educacion de sus hijos, se puede esperar que, tambien en el futuro, se limite la
aplicacion de este fenomeno despues del divorcio. La realidad es que muchos juicios
de divorcio se caracterizan por una enorme hostilidad entre los antiguos conyuges.
En tales situaciones, la co-paternidad resulta inconcebible.
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