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fuDELING I 

Naam en Voornaam 

§ I. - Familienaam. 

1 - WETTIG KIND.- Ieder persoon draagt een familienaam, of geslachts
naam, al verschilt het zeer van geval tot geval hoe hij die naam verkrijgt 
(zie Kluyskens, VII, nr 29). 

De eigenlijke familienaam is evenwel voorbehouden voor de leden 
van een zelfde wettige familie, want die naam duidt de afstamming aan; 
zoals, omgekeerd, de familienaam van een persoon aangewezen wordt 
door zijn wettige afstamming (Cass., 6 december 1900, Pas., 1901, I, 70). 
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Naar Belgisch recht is de familienaam immers overerfelijk, en komt hij 
toe aan al degenen die in de vaderlijke lijn van dezelfde persoon afstammen 
(D~ Page, I, 3de uitg., nr 274; - Kluyskens, VII, nr 29). Dus wordt aan 
het wettig kind feitelijk geen familienaam gegeven, doch in de akte van 
geboorte van dat kind wordt de naam van de vader vermeld ; en de naam 
van het kind is juist die weike zijn akte van geboorte toekent aan zijn vader 
(art. 57 B.W.; - Cass., 28 maart 1958, Pas., 1958, I, 843). Bijgevolg is de 
familienaam van een wettig kind een zuiver gevolg van zijn filiatie (De 
Page, I, 3de uitg., nr 274;- Gent, 26 januari 1911, Pas., 1911, II, 52; 
- Luik, 28 juli 1920, Pas., 1920, II, 165). 

Maar dan ligt het voor de hand dat, binnen een wettige filiatie, de 
familienaam van een persoon, in beginsei althans, onveranderlijk die blijft 
weike reeds zijn voorouders droegen op het ogenblik van het van kracht 
worden van het ten onzent, sinds de wet van 26 januari I797. nog in voege 
zijnde decreet van 6 fructidor jaar II (23 augustus I794); decreet dat in 
artikei I verbiedt een andere familienaam te voeren dan die weike in de 
akte van geboorte vermeid is. Wie, anderzijds, een vordering instelt strek
kende tot verbetering van de naam die in de akte van geboorte voorkomt, 
moet, om niet afgewezen te worden het bewijs leveren dat de voorouders 
reeds op het ogenblik van het in voege treden van het decreet van 6 fructidor 
jaar II de naam droegen die voorgehouden wordt en aantonen dat zij hier
van toen al het voortdurend en openbaar bezit hadden dat kenschetsend 
is voor de duidelijke en standvastige wil om die bewuste naam te dragen 
(Cass., 6 maart 1924, Pas., I924, I, 239, met noot;- Brussei, I3 juli I953, 
Pas., 1955, II, 13; - Luik, 5 juni I958, Pas., I959. II, 9). 

Dit werd weer eens bevestigd in een proces, waarin het nu eens niet 
ging om de toevoeging bij de naam van een aanloop (particule) (zie hier
voor de aangehaalde arresten, en ook Rb. Dinant, 18 november 1959, 
fur. Liege, I959-196o, 106), maar wei om een wijziging van de grafische 
structuur van de familienaam (Brussei, 23 januari 1962, f. T., 1962, 98, 
en advies van Advocaat-Generaal Baron van den Branden de Reeth). 

In de geciteerde rechtspraak wordt weliswaar niet uitdrukkeiijk gezegd 
dat het de familienaam betreft binnen een wettige afstamming. Doch 
hetgeen geidt voor een familienaam die onveranderlijk sinds het in voege 
treden van het decreet van 6 fructidor jaar II door de voorouders van een 
belanghebbende procederende partij moet gedragen zijn, moet a fortiori, 
en wei in de eerste plaats, gelden voor wie een wettige filiatie bezit. 

2 - Het is meteen duideiijk dat de aanlopen van, der, de en andere die een 
bestanddeel zijn van de familienaam (Rb. Dinant, I8 november I959, 
fur. Liege, I959-I96o, 106), niet zonder meer kunnen toegevoegd, weg
gelaten of zelfs maar veranderd worden (zie hoven nr I, en verder nr 8); 
zoals een gevestigde rechtsleer en rechtspraak trouwens met reden voor
houden (De Page, I, 3de uitg., nr 292; - Dekkers, I, nr 64, voetnoot I 

op biz. 56; - Cass., 6 maart 1924, Pas., I924, I, 239; - Luik, 30 maart 
I926, Pas., 1926, II, I57). Doch er is geen bezwaar dat die aanlopen met 
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een kleine letter zouden geschreven worden : er is inderdaad geen wettelijke 
regel om uit te maken of het met een hoofdletter of met een kleine letter 
client te geschieden (De Page, o.c., I.e.; - Dekkers, o.c., !.c.). Dus kan niet 
worden ingegaan op een vordering, die er enkel toe strekt de met een hoofd
letter geschreven aanloop te wijzigen in een met kleine letter geschreven 
aanloop, want dergelijke vordering is onontvankelijk (Gent, I juli I896, 
Pas., I897, II, 17;- Gent, 20 december I9I7, Pas., 19I8, II, 8o;- Gent, 
17 november 1949, Pas., I949, II, 85; - Anders : Kluyskens, VII, nr 34, 
kl. tekst; -Gent, 14 juli 1956, Rev. Comm. B., I957, 125 (doch impliciet)). 

Terloops mag er wel aan toegevoegd worden, dat het gebruik van een 
kleine letter in de schrijfwijze van een aanloop geen teken is dat de naam 
behoort aan een persoon van adellijke afkomst (De Page, o.c., !.c.). 

3 - AANGENOMEN KIND. - Door de aanneming verkrijgt het aangenomen 
kind de naam van de aannemende, want deze naam wordt bij de eigen 
naam van het kind gevoegd. Doch indien het aangenomen kind en de 
aannemende dezelfde familienaam moesten hebben, dan wordt in de naam 
van het aangenomen kind geen wijziging gebracht (art. 347, eerste lid, 
B.W.). 

Quid indien het kind nu wordt aangenomen door twee echtgenoten 
die verscheiden familienamen dragen? 

In duidelijke termen heeft de Commissie voor Justitie van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers tijdens de voorbereidende werken van de 
wet van 22 maart I940 (die nog steeds van kracht is) aangevoerd, dat, 
wanneer echtgenoten aannemen (art. 345 B.W.), enkel de naam van de 
echtgenoot aan het aangenomen kind gegeven wordt (zie Pasin., 1940, 134). 
Deze zienswijze werd beaamd door de rechtsleer (Kluyskens, VII, nr 603, 
blz. 550 onderaan; -Van Balberghe, M., Erkenning en wettiging van over
spelige kinderen, R. W., 1957-I958, I929, vooral 1953). Bijgevolg vloeit uit 
de combinatie van de artikelen 345 en 347 B.W. logisch voort, dat in de 
familienaam van het aangenomen kind geen wijziging mag worden ge
bracht indien het dezelfde naam draagt als de aannemende echtgenoot 
(Gent, 12 oktober 1962, R. W., I962-I963, 2007). Elke andere wijziging 
van de familienaam van het aangenomen kind, die in de akte van aan
neming mocht zijn bedongen, blijft zonder gevolg, en mag trouwens in 
geen geval vermeld worden in het vonnis of arrest van homologatie (art. 
347, derde lid, toegevoegd bij de wet van 2I mei 1951). Deze solutie is 
tenslotte logisch, wanneer aanvaard wordt dat de aanneming tussen aan
genomen kind en aannemende(n) banden legt die gelijkaardig zijn aan de
gene die ontstaan uit wettige afstamming ; want dan moet de naam van 
het kind die zijn van de man, vermits het wettig kind de naam draagt van 
zijn vader (zie hoven nr I). 

4- GEHUWDE VROUW.- De vrouw die huwt behoudt haar familienaam; 
d.w.z. haar meisjesnaam, wat dus de familienaam is van haar vader (Dekkers, 
I, nr 67). Doch ingevolge een eeuwenoude gewoonte mag de gehuwde 
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vrouw de naam van haar man dragen, voorafgegaan van een of andere 
kwalificatie die haar staat van gehuwde vrouw aanduidt, zoals Mevrouw, 
Echtgenote, enz.; of kan zij, voorafgegaan door haar voornaam, een samen
gestelde naam drag en : die van haar man, en die van haar vader. Hierdoor 
verkrijgt de gehuwde vrouw geen nieuwe familienaam (De Page, I, 3de 
uitg., nr 295), maar wendt ze een recht aan : nl. van haar staat van ge
huwde vrouw doen blijken (Kluyskens, VII, nr 29 ; - Anders : De Page, I, 
3de uitg., nr 296, die van een gedoogzaamheid gewaagt toe te schrijven 
aan het huwelijk). Als het bijgevolg een recht is, hoeft de gehuwde vrouw 
ook niet de toestemming van haar man om zijn geslachtsnaam te dragen 
(Anders : 's-Gravenhage, 7 maart 1935, N.J., 1936, nr 48); maar kan de 
man aan zijn vrouw het gebruik van zijn naam doen verbieden door de 
rechtbank, wanneer zij van een geslachtsnaam een misplaatst gebruik 
maakt (Kluyskens, o.c., l.c.; - Rb. Seine, IS december 1897, D.P., 1898, 
II, 496). 

Als de gehuwde vrouw echter de naam van haar man mag dragen, 
mag zij ook naamtekenen op die manier. En wat de gehuwde vrouw mag, 
mag natuurlijk ook de weduwe; zolang zij geen nieuw huwelijk sluit is zij 
gerechtigd om de naam van haar vooroverleden man te voeren, en onder
tekent zij insgelijks volkomen rechtsgeldig met de naam van haar overleden 
echtgenoot voorafgegaan van het woord weduwe (in die zin : Brussel, 
13 mei 1959, Rev. prat. Not., 1961, 29). 

5 - AnELBRIEF. - De oorkonde waardoor een persoon tot de adelstand 
verheven wordt, of waardoor hij als tot die stand behorende gerekend 
wordt, heeft naar Belgisch recht niet de minste rechtsgevolgen meer 
(art. 6 en 75 G.W.). De adelbrief duidt dus niet op een attribuut van de 
persoon, typerend voor de staat van die persoon, en maakt dan ook geen 
deel uit van zijn familienaam (Kluyskens, VII, nr 34). Een adellijke titel is 
hoogstens een eeraanbrengend accessorium (De Page, I, 3de uitg., nr 289). 

Maar tach beslist de rechtspraak, dat, vermits het gebruikelijk is de 
adellijke titel bij de familienaam te voegen, hij ook in de akten van de bur
gerlijke stand moet opgenomen worden, omdat hij tot nadere identificatie 
bijdraagt van een bepaalde familie ; zodat de belanghebbenden het recht 
hebben om de verbetering te vorderen van die akten waarin deze adellijke 
titel werd weggelaten (Cass., 7 april 1927, Pas., 1927, I, 194;- Gent, 22 no
vember 1928; B.J., 1929, II3; - Brussel, 14 februari 1953, Pas., 1954, 
II, 23; - Rb. Gent, 28 oktober 1959, Rev. Adm., 1960, 173). Waaruit 
dan toch moet geconcludeerd worden dat, alhoewel deze eervolle bijvoe
ging van de eigenlijke naam moet onderscheiden worden, de adellijke 
titel niettemin een aanvulling is van de naam (De Page, I, 3de uitg., 
nr 290). 

6 - Dit geldt evenwel aileen voor de adellijke eretitels, die zijn : ridder, 
baron, burggraaf, graaf, markies, hertog en prins, alsmede voor de titels 
van jonkheer of messire die gedragen worden door de edellieden die geen 
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van de voormelde titels dragen net zo goed als door degenen die wel zo'n 
titel bezitten (Brussel, 26 mei 1885, Pas., 1885, II, 238). 

Daarentegen zijn de predikaten hooggeboren en weledelgeboren alleen 
beleefdheidskwalificaties (P.B., Tw. Noblesse, nr 195; - R.P.D.B., Tw. 
Noblesse, nr 52), die als aanspreektitels of aanschrijftitels tot een persoon 
van adel gebezigd worden. Anders dan de adellijke titels van ridder, baron, 
enz. dienen die predikaten niet om de families van elkaar te onderscheiden ; 
dus moeten zij ook niet in de akten van de burgerlijke stand vermeld worden, 
en levert de ontstentenis ervan in die akten geen grond op om deze te ver
beteren (Rb. Gent, 28 oktober 1959, ]. T., 1960, 689). 

7 - RECHTSKARAKTER VAN DE FAMIL1ENAAM. - De naam draagt bij tot 
het bepalen van de persoon. Hij is daarom een attribuut van de juridische 
persoonlijkheid, een element van de staat van de persoon. Zoals die staat 
is hij dus ook ondeelbaar (d.i. enkelvoudig), onverhandelbaar en onver
jaarbaar. 

Het dragen van een bepaalde familienaam levert voor de belang
hebbende tevens een zedelijk belang op, en is daarom voor hem een per
soonlijkheidsrecht (Kluyskens, VII, nr 30; -De Page, I, 3de uitg., nr 297), 
en geen werkelijk eigendomsrecht (anders : Brussel, 10 januari 1900, 
Pas., 1901, II, 37). In die zin, doch impliciet weliswaar, werd nu ook 
beslist door het hof van cassatie (Cass. 25 mei 1962, R. W., 1962-1963, 
889); arrest dat verder de titularis van een familienaam het recht toekent 
,zich tegen elke aanmatiging van die naam te verzetten", er aan toe
voegend ,dat uit de enkele omstandigheid dat die naam aan een groot 
aantal families gemeen is valt af te leiden, noch dat hij die zich verzet 
geen belang erbij heeft in rechten te handelen, noch dat de aanmatiging, 
indien deze reeds voltrokken is, hem geen nadeel heeft kunnen berokke
nen" (zie ook de rechtsleer : Kluyskens, VII, nr 31, 1°; - De Page, I, 
3de uitg., nr 301, 1°). Het recht om zich tegen de aanmatiging van zijn 
naam te verzetten, ten einde ze te doen ophouden, kan door de belang
hebbende trouwens uitgeoefend worden, zelfs als die aanmatiging niet 
schadelijk moest zijn (in die zin: Cass., 29 januari 1926, Pas., 1926, I, 198; 
- Brussel, 27 november 1913, P.P., 1914, go); a fortiori kan ieder persoon 
een rechtsvordering instellen om het schadelijk gebruik van zijn naam te 
doen ophouden, zelfs indien iedere naamverwarring moest uitgesloten zijn 
(Kluyskens, VII, nr 31). 

8 - VERBETER1NG VAN NAAM.- Het komt begrijpelijk voor dat een naam 
die, ingevolge vergissing, dwaling of bedrog, verkeerdelijk, onjuist of 
onvolledig in de akten van de burgerlijke stand werd opgetekend, ver
beterd zou worden. Daartoe wordt, bij verzoekschrift, een vordering tot 
naamverbetering ingediend bij de rechtbank door wie er belang bij heeft 
(art. 99 en 100 B. W.). 

Ook het openbaar ministerie is daartoe gerechtigd, vermits het ge
rechtigd is om de verbetering te eisen van een akte van de burgerlijke 
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stand wanneer anders de algemene orde en rust dreigen gestoord te worden 
(art. 46 van de wet van 20 april I8IO;- Cass., 7 april I927, Pas., I927, I, 
I94;- Brussel, 7 december I953, Pas., I955, II, 59). Is derhalve insgelijks 
ontvankelijk, de door de Procureur des Konings ingestelde vordering 
strekkende tot verbetering van de akte, opgesteld door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand van een bepaalde gemeente, inhoudende het beschik
kende gedeelte van een door de rechtbank van eerste aanleg te Gent ge
wezen vonnis tot homologatie van een notariele akte van kinderaanneming, 
waarin de nieuwe familienaam van het aangenomen kind in strijd is met 
art. 347 B.W. (Gent, I2 oktober I962, R. W., I962-I963, 2007;- zie hoven 
nr 3). Terecht laat het hof opmerken .,dat de vorderingen omtrent de naam 
van de persoon immers de openbare orde raken, welke vereist dat de on
veranderlijkheid van de naam steeds gevrijwaard worde" (zie in die zin 
ook De Page, I, 3de uitg., nr 30I;- R.P.D.B., Tw. Nom et prenom, nr II2). 

Voor het overige volstaat het hier te verwijzen naar de bedenkingen 
die hoven werden aangestipt (zie hoven nr I, 2, 5 en 6). 

9 - VERANDERING VAN NAAM. - Wanneer, om gegronde redenen, een 
naamverandering noodzakelijk of wenselijk voorkomt, kan de regering 
een naamverandering toestaan (wet van I I-2I germinal jaar XI - I april 
I8o3). Zodra het koninklijk besluit, dat toelaat een naam te veranderen, 
kracht heeft gekregen (d.i. na verloop van een jaar te rekenen van de dag 
van zijn inlassing in het Belgisch Staatsblad), wordt daarvan, op verzoek 
van de belanghebbende, door de ambtenaar van de burgerlijke stand geldig 
melding gemaakt op de kant van de akte van geboorte, zonder dat vooraf 
bij vonnis de verbetering van deze akte moet bevolen worden. Het gaat 
hier immers niet om de verbetering van een akte van geboorte (Cass., 
8 mei I959, R. W., I959-I96o, I2I9, met noot G. Baert; Pas., I959, I, 
909; ]. T., I96o, 26I; - Brussel, 7 februari I958, Rev. Adm., I959, II I). 

Dit arrest zal vermoedelijk voor goed een einde gesteld hebben aan 
een vinnige controverse. Voorheen werd immers vrij algemeen voorge
houden, dat, al was het K.B. krachtens hetwelk naamverandering werd 
toegestaan niet aangevochten geworden, de belanghebbende niettemin 
tach een vonnis moest uitlokken om de naamverbetering te bewerken in 
de akte nadat het beschikkend gedeelte van dat vonnis voorafgaandelijk 
zou zijn overgeschreven in het daartoe bestemd register van de burgerlijke 
stand (Humblet, Traite des noms, des prenoms et des pseudonymes, I892, 
nr 209; - Roland et Wouters, Guide pratique de l'Officier de l'etat civil 
de Belgique, I Ide uitg., nr I23; - Kluyskens, VII, nr 32; - De Page, I, 
2de uitg., nr 284; - Verhegge, G., Toelating tot verandering van familie
naam verleend bij K.B. overeenkomstig de wet van I april I803 - II tot 2I 
germinal jaar XI, R. W., I953-I954. 64I; - Brussel, I6 mei I88s, Pas., 
I885, II, 370; - Brussel, 8 februari I886, Pas., I886, II, I69; - Gent, 
30 juni I888, Pas., I88g, II, 46; - Gent, 25 juli I9I2, Pas., I9I2, II, 225; 
- Rb. Brugge, 2I december I953. R. W., I953-I954. 1293;- Rb. Oudenaar
de, 6 januari I954, R. W., 1953-I954, 1296). Voor de gegrondheid van 



die zienswijze werd aangevoerd, dat art. 99 B.W. inzake verbetering van 
akten van de burgerlijke stand een algemene draagwijdte heeft; dat de 
rechtbank de wettigheid van het voorgelegd K.B. naziet, zonder zich 
weliswaar te mogen uitspreken over de opportuniteit van de door de uit
voerende macht verleende toelating tot naamverandering ; dat de meeste 
ambtenaren van de burgerlijke stand iedere scholing missen om de regel
matigheid van een K.B. tot naamverandering nate gaan (zie G. Verhegge, 
o.c.). 

Doch de laatste jaren was de rechtspraak hiertegen opgekomen 
(Rb. Brussel, 17 november 1951, Pas., 1952, III, 76; J.T., 1952, 385; -
Rb. Bergen, 21 december 1951, Pas., 1952, III, 79;- Rb. Gent, 17 januari 
1953, R.W., 1953-54, 232; Pas., 1953, III, 85; ]. T. 1953, 311). Deze 
rechtspraak droeg de goedkeuring weg van Cl. Renard (Zie Renard, Cl., 
Examen de jurisprudence, 1952-1955, R.C.].B., 1957, 56-57), die zich als 
volgt uitliet ,exiger la rectification judiciaire en dehors de toute incerti
tude possible et de tout litige, c' est en realite prescrire qu' un arrete royal 
obligatoire doit etre enterine par une decision judiciaire". Er moge ook 
wei op gewezen worden dat het onlogisch is een vonnis uit te lokken tot 
verbetering van een akte van de burgerlijke stand, waar er in voorliggend 
geval van verbetering van een akte geen sprake kan zijn (zie trouwens 
de oordeelkundige bedenkingen van Laurent, Supplement, I, nr 256). 
Bovendien is het beslist praktischer en goedkoper handelen indien de 
rechtbank niet aan het werk moet worden gezet. 

Het hof van cassatie heeft zich voor de jongste zienswijze uitgesproken 
,overwegende dat wanneer, zoals in onderhavig geval, het niet gaat om 
een verzoek dat tot doe! heeft hetzij de verbetering van een vergissing in 
een geboorteakte begaan, hetzij de schrapping van een bij de wet ver
boden vermelding, hetzij de aanvulling van een verzuim in de akte, hetzij 
nog om te voorzien in de ontstentenis van een akte of een geldige akte, 
maar om een verzoek dat tot enig doel heeft het aanbrengen in de rand van 
de geboorteakte van een melding welke deze in overeenstemming brengt 
met een latere akte of feit, de wetgever in een algemene beschikking, name
lijk artikel 49 van het B.W. en 22 van de samengeschakelde wetten op de 
verwerving, het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand de macht heeft verleend zulkdanige 
vermeldingen aan te brengen, zonder voorafgaande tussenkomst van de 
rechter" en ,overwegende anderzijds, dat bij de wet van 11-21 germinal 
jaar XI, de gevallen bepaald zijn waarin om reden van een verandering 
van voornaam of naam, men zich tot de rechter client te wenden voor de 
verbetering van de akten van de burgerlijke stand (artikelen 3 en 9) en 
dat deze gevallen vreemd zijn aan dit waarin de naamverandering werd 
toegestaan bij K.B. (artikelen 4 tot 8)". 

ro - Bij hetzelfde arrest werd meteen vastgesteld dat, alhoewel de wet 
van 11-21 germinal jaar XI aan de belanghebbende niet de verplichting 
oplegt het K.B. waarbij de verandering van naam wordt toegestaan op de 
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kant van de geboorteakte te laten vermelden, dergelijke vermelding niette
min het gevolg is van de uitvoerbare kracht van dit besluit, evenals van het 
verbod voor iedere burger, opgelegd bij artikel I van de wet van 6 fructidor 
jaar II, een andere naam te dragen dan deze in zijn akte van geboorte 
vermeld. 

II - Een ministerieel rondschrijven van I8 november I959 (Rev. Comm. 
B., I96o, s8-6I) duidt de verschillende administratieve maatregelen aan 
om de door het hof van cassatie gehuldigde rechtspraak in de praktijk 
ingang te doen vinden. 

§ 2. - Voornaam. 

12 - KEUZE. - Als prerogatief van de ouderlijke macht die tijdens het 
huwelijk uitgeoefend wordt door de vader (art. 372, 373 en 374 B.W.) 
behoort de keuze van de voornamen van het kind aan de vader (Rb. Brussel, 
25 maart I925, B.]., I925, 4I4). In het kielzog van deze rechtspraak liggen 
twee vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. 

Het eerste vonnis sluit eenvoudig aan bij het reeds eerder geponeerd 
beginsel, dat de keuze van de voornamen van het kind een recht is van de 
vader als attribuut van zijn ouderlijke macht. Bij rniskenning van dit recht 
van de vader kan een verandering van voornciam gevorderd worden,- door 
aanwending van de procedure tot verbetering van de naam in de akte van 
geboorte, zoals voorzien bij de wet van II-2I germinal jaar XI - I april 
I8o3 (Rb. Brussel, I8 juni I96o, Rev. Dr. Pam., I96I, I 58;- zie in dezelfde 
zin nog Rb. Antwerpen, 4 februari I954, R. W., I953-I954, I868). De 
voornaam kan inderdaad slechts bij vonnis gewijzigd worden; niet bij 
K.B. (zie de wet van II-2I germinal jaar XI, art. 3; - R.v.St., I9 mei 
I953, Pas., I954, IV, 115; Ann. Not. Enreg., I954, 307; - zie verder het 
wetsvoorstel Charpentier, Parlem. Besch., Kamer van Volksvertegenwoor
digers, I959-I96o, nr 6oi). 

Het tweede vonnis gaat van hetzelfde beginsel uit, om daarna evenwel 
op te merken, dat indien bij de aangifte van geboorte de voornamen door 
een ander persoon werden opgegeven dan de vader (zie art. 56 B.W.), de 
vader er toch mee akkoord kan geweest zijn, en dat het bewijs van zijn 
instemming door vermoedens mag bewezen worden (Rb. Brussel, 25 maart 
I96I, Rev. Dr. Pam., I96I, I6o). 

13 - De keuze van die voornamen is niet volkomen vrij. Alleen namen die 
voorkomen op de gebruikelijke kalenders, en die van bekende personen uit 
de oudere geschiedenis, kunnen als voornamen gegeven worden ; het is de 
ambtenaren van de burgerlijke stand verboden enige andere te aanvaarden 
in hun akten (art. I van de wet van II-2I germinal jaar XI- I april I8o3). 

Doch in de praktijk wordt dat voorschrift niet naar de letter nageleefd, 
maar gedraagt men zich naar de geest van de wet die het geven van een 



belachelijke of een onbetamelijke naam heeft willen verbieden (zoals 
bv. Chicoree, Cochon, e.a. die voorkwamen op de revolutionaire kalenders : 
zie Mazeaud H. et L., et Mazeaud J., I, nr 545, verwijzend naar Paul 
Lebel, Les noms des personnes). Zo heeft stilaan de gewoonte ingang ge
vonden om andere voornamen te geven dan degene die voorkomen op de 
kalenders en die van bekende figuren uit de oude geschiedenis (P.B., 
Tw. Nom, nr 417; - R.P.D.B., Tw. Nom et prenom, nr 252; - Kluyskens, 
VII, nr 28). Het is inderdaad wenselijk dat grote vrijheid zou gelaten worden 
en dat rekening zou worden gehouden met de tijdsevolutie. In die zin werd 
een arrest geveld door het hof van beroep te Brussel (Brussel, 21 januari 
1959, Pas., 1960, II, 117; J. T., 1959, I85; - zie ook Amsterdam, 29 juli 
I9I5, N.J., I9I5, ro8o; W., 9852). 

Terloops client er op gewezen dat de schrijfwijze van de namen, zoals 
die in de kalenders of in de geschiedenis voorkomt, niet behoeft gevolgd 
te worden. Nevenvormen, ontstaan door afkorting of vervorming, zijn 
evenzeer toelaatbaar. Zo bv. Edmee als nevenvorm van Edmunda (Amster
dam, I8 september I9I6, N.J., I9I6, 1196; W., I0034). 

14 - VERANDERING VAN vooRNAAM. - Zoals gezegd is een verandering 
van de voornaam dus geoorloofd, doch langs de procedure tot verbetering 
van de naam om (zie hoven nr I2), en dan nog uitzonderlijk. Want ook 
de voornamen, zoals de namen, zijn in beginsel onveranderlijk (zie decreet 
van 6 fructidor jaar II). 

Daarom dat verandering van de voornaam alleen toegestaan wordt 
wanneer de naamgeving op onregelmatige wijze is geschied (bv. bij mis
kenning van het recht van de vader, zie Rb. Brussel, I8 juni Ig6o, Rev. 
Dr. Fam., I96I, I 58) of wanneer de voornaam door de wet niet toegestaan 
worqt (art. 2 van de wet van I I-2I germinal jaar XI;- Rb. Brussel, 6 maart 
I925, Rev. Adm., 1926, 505; - Brussel, 2I januari 1959, Pas., 1960, II, 
117; J. T., 1959, 185), enz.; m.a.w. telkens dater gegronde redenen kunnen 
aangevoerd worden, waarover de rechtbank evenwel discretionair oordeelt 
(Brussel, 27 januari I844, Pas., 1844, II, 254; - Rb. Kortrijk, 23 december 
I949, Pas., I950, III, 70; - zie in die zin aangaande de bijvoeging van een 
voornaam: H.R., 19 september 1938, N.j., I939, nr 338; - H.R., 23 novem
ber 1923, N.J., I924, 146; W., 1 I 157). Doch die verandering van voornaam 
komt dan in werkelijkheid neer op een verbetering van voornaam (zie 
verder nr I5). 

Indien de toestemming van de rechtbank vereist is om een voornaam 
te kunnen veranderen, dan is dat wel om te beletten dat een ongeoorloofde 
voornaam zou worden gekozen ('s-Gravenhage, 9 augustus I923, N.J., 
I923, I IOO; W., I 1094). 

15 - VERBETERING VAN VOORNAAM. - Een eigenlijke verbetering van de 
voornaam veronderstelt daarentegen een vergissing, een dwaling of een 
bedrog, waardoor de voornaam verkeerdelijk, onjuist of onvolledig in de 
akte van geboorte werd opgetekend. Het bewijs van de vergissing of mis-
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slag, begaan bij de inschrijving van de voornaam in de akte van geboorte, 
kan door alle rechtsmiddelen, feitelijke vermoedens inbegrepen, bijge
bracht worden (Gent, 16 juni 1960, R. W., 1960-I96r, 844); a fortiori 
het bewijs van de dwaling of van het gepleegd bedrog. 

fuDELING II 

Woonplaats. 

16 - BEGRIP. -De woonplaats is de plaats waar een persoon zijn hoofd
verblijf heeft en waar hij geacht wordt aanwezig te zijn voor het uitoefenen 
van zijn rechten en voor het nakomen van zijn verplichtingen, alhoewel 
hij er in feite misschien niet bestendig verblijft. Het is een rechtsbegrip 
(Kluyskens, VII, nr 152 bis). 

17 - VRIJE WOONPLAATS. - De vrije woonplaats is de gewone woonplaats 
waarvan sprake in artikel 102 B.W., waar een persoon werkelijk zijn hoofd
verblijf heeft gevestigd of naar overgebracht naar eigen keus. Het impliceert 
en een feitelijke toestand en het inzicht om daar zijn rechten te genieten 
en zijn verplichtingen uit te oefenen. Dit blijkt uit elementen die de feiten
rechter soeverein beoordeelt (Rb. Nijvel, 13 juni 1961, Rec. jur. T.A. 
Nivelles, 1961, 78; - Rb. Hasselt, 4 april 1962, R. W., 1962-1963, 161); 
zulks in aansluiting bij een gevestigde rechtspraak (zie o.a. Brussel, 4 de
cember 1956, Pas., 1956, II, 129; - Luik, 8 juli 1954, Pas., 1956, II, 102;
Brussel, 30 maart 1952, Rev. prat. Not., 1954, 305), die tevens het inten
tioneel element doorslaggevend acht (Renard Cl., en Vieujean, E., Examen 
de jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., 1961, 473, nr 10 en verwijzingen). 

Zeer dikwijls kan de woonplaats of verandering van woonplaats wor
den afgeleid uit een inschrijving in de bevolkingsregisters, aangezien men 
hiermee doorgaans zijn hoofdverblijf wil aangeven. Doch dat hoeft niet 
noodzakelijk zo te wezen, want de feitelijke toestand kan anders zijn 
(Cass., 4 juli r881, Pas., r881, I, 399; - Cass., 18 juli r88r, Pas. 1881, 
I, 357;- Cass., 30 april 1889, Pas., r889, I, 209). lmmers, de vermeldingen 
van het register der bevolking leveren, op zichzelf, niet het bewijs van de 
werkelijkheid van de woonplaats (Cass., 3 r januari 1958, Pas., 1958, I, 
587; - Cass., 17 april 1958, Pas., 1958, I, 891); te meer dat aan de inschrij
ving in de registers van de bevolking zelfs geen wettelijk vermoeden ver
bonden is aangaande het voornemen om op die bepaalde plaats de woon
plaats te vestigen (Cass., r8 juli 1881, Pas., r881, I, 357, en zie nu ook 
Rb. Nijvel, geciteerd). 

18 - Ter gelegenheid van de gemeenteverkiezingen, diende de Raad van 
State herhaaldelijk over het begrip woonplaats uitspraak te doen. Hij zette 
toen voorop, dat de woonplaats voorzien bij art. 65 van de gemeentekieswet, 
dezelfde is als de woonplaats van art. 102 B.W. (R.v.St., 27 maart 1959, 



Rev. Adm., 1960, 136). Als hoofdverblijf geldt a.m.: de plaats waar een 
nijveraar met zijn familie werkelijk is gevestigd, en waar hij, wanneer hij 
zijn beroepsbedrijvigheid in een andere gemeente uitoefent, regelmatig 
terugkeert na zijn dagtaak volbracht te hebben om er zonder onderbreking 
te verblijven (R.v.St., 28 april 1959, Rev. Comm. B., 1960, 173); de plaats 
in de gemeente waar een handelaar zijn voornaamste pakhuizen bezit, 
waar zijn vrouw buiten de verloftijd verblijft en die pakhuizen beheert, 
eerder dan de gemeente waar hij regelmatig verblijft en waar zijn vrouw en 
kinderen hun verlof komen doorbrengen (R.v.St., 23 december 1959, 
Arr. R.v.St., 1959, 826). 

Deze rechtspraak kan zonder voorbehoud worden bijgetreden. Want 
de bepalingen die omtrent de woonplaats voorkomen in het Burgerlijk 
Wetboek, gelden niet uitsluitend voor het privaatrecht. De toepassing van 
regelen van het publiekrecht is immers vaak afhankelijk van het bestaan 
van privaatrechtelijke verhoudingen {H.R., 13 maart 1914, N.j., 1914, 
627; w., 9646). 

19 - WETTELIJKE WOONPLAATS VAN DE NIET-ONTVOOGDE MINDERJARIGE.

In tegenstelling tot de vrije woonplaats is de wettelijke woonplaats degene 
die door de wet wordt aangewezen aan zekere categorieen van personen. 

Overeenkomstig art. 108 B.W., vervangen bij art. 5 van de wet van 
30 april 1958, heeft een niet-ontvoogde minderjarige zijn ,woonplaats 
bij degene van zijn ouders die zijn wettelijk beheerder is, of bij zijn voogd". 
De toepassing van dit artikel leidt tot verschillende conclusies. 

a) Gedurende het huwelijk van zijn ouders zal de niet-ontvoogde 
minderjarige zijn domicilie hebben bij zijn vader, aangezien deze het beheer 
heeft van de goederen van de minderjarige {art. 389 B.W.). 

b) Indien tussen de ouders van de niet-ontvoogde minderjarige ge
procedeerd wordt tot echtscheiding, of tot scheiding van tafel en bed, op 
grand van bepaalde feiten, en al werd bij voorlopige maatregel de hoede 
over het kind aan de moeder toegekend, blijft het beheer van zijn goederen 
toch bij zijn vader zolang de rechtbank niet in een andere zin beschikt 
{art. 108 B.W., gecombineerd met de art. 267 en 389 B.W.; - Kluyskens, 
VII, nr 467; - De Page, I, 3de uitg., nr 954). 

c) Indien de echtscheiding, of scheiding van tafel en bed, op grand 
van bepaalde feiten werd toegestaan, verkrijgt de ouder die het geding 
gewonnen heeft in beginsel oak het hoederecht {art. 302 B.W.), en meteen 
het beheer van de goederen van de kinderen {Kluyskens, VII, nr 504; 
-De Page, I, 3de uitg., nr 988; - Cass., 15 juni 1936, Pas., 1936, I, 294), 
die aldus hun woonplaats verkrijgen bij die ouder (art. 108 B.W.). Welis
waar kan de rechtbank, in het belang van de kinderen, bevelen dat al de 
kinderen, of tach enkele van hen, zullen worden toevertrouwd aan de zorgen 
van de andere echtgenoot {zie art. 302 B.W.), doch zonder dat zulks invloed 
kan hebben op de overige _attributen van de ouderlijke macht, a.m. het 
recht van beheer van de goederen van de kinderen; dus hebben die kinderen 



hun woonplaats bij de ouder die de echtscheiding of de scheiding van tafel 
en bed verkregen heeft. In die zin werd terecht gevonnist dat, zo na echt
scheiding ten nadele van de vrouw toegestaan, het hoederecht niettemin 
toch aan de moeder werd toegekend, het kind naar rechte gedomicilieerd 
blijft bij zijn vader (Rb. Nijvel, I3 juni I96I, Rec. jur. T.A. Nivelles, 
I96I, 78). 

d) In geval van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed door 
onderlinge toestemming, moet vooraf door de echtgenoten bij contractuele 
regeling worden vastgesteld aan wie de uit hun echt geboren kinderen 
toevertrouwd zullen worden, hetzij gedurende de proeftijd, hetzij na het 
toestaan van de echtscheiding of van de scheiding van tafel en bed. Dit 
betreft alleen het hoederecht en niet de overige attributen van de ouderlijke 
macht, die door beide echtgenoten of ex-echtgenoten op voet van gelijk
heid uitgeoefend worden (Nov., Droit Civil, II, Du divorce et de la separation 
de corps, nr I532 en I590; - Rb. Hasselt, I I maart I963, R. W., I962-I963, 
2I35; Ann. Not. Enreg., I963, 274). 

e) Na het overlijden van vader of moeder valt de voogdij open en 
krijgt de niet-ontvoogde minderjarige de woonplaats van de voogd tot 
wettelijke woonplaats, vermits de voogd het beheer heeft van de goederen 
van zijn pupil (art. I08 B.W., gecombineerd met art. 390 B.W. en volgende, 
en met art. 450 B.W.). 

f) Van onwettige niet-ontvoogde minderjarigen, is de woonplaats die 
van de erkennende ouder, vermits deze ouder de voogdij uitoefent met alle 
daaraan verbonden attributen inbegrepen het recht van beheer van de 
goederen van het kind (art. 396 bis B.W.); erkennen beide natuurlijke 
ouders het onwettig kind, dan hebben heiden een gelijke ouderlijke macht 
en dus ook het beheerrecht, en heeft het kind mogelijks twee woonplaatsen. 
Indien het niet erkend werd zal het een datieve voogd krijgen (art. 405 
B.W.), bij wie het zijn wettelijke woonplaats heeft (art. Io8 B.W.). 



HOOFDSTUK II 

STAAT VAN DE PERSOON IN DE FAMILIE 

AFDELING I 

Huwelijk. 

§ I. - Wezen van het huwelijk. 

20 - RECHT OM TE HUWEN. - Zander voorbehoud kan de zienswijze 
onderschreven worden, dat het recht om te huwen een individueel recht is 
dat de openbare orde raakt (Paris, 30 april 1963, ]. T., 1963, 455). Het is 
inderdaad een persoonlijkheidsrecht bij uitstek, waaraan geen afbreuk 
mag worden gedaan. Bijgevolg is een beding in een bediendencontract, 
waarbij de bediende (in casu een air-hostess) zich verbindt niet te zullen 
huwen, nietig, en mag het contract van de betrokkene, die toch in het 
huwelijk treedt, om deze enkele reden niet verbroken worden (zelfde 
arrest). Het recht om te huwen is inderdaad niet vatbaar voor vervreemding 
en oak niet voor verminking. 

In die zin werd ook gevonnist door de werkrechtersraad te Brugge 
(W.R. Brugge, 21 januari 1963, T.S.R., 1963, 266). Terecht wordt door 
die uitspraak voorgehouden, dat de clausule van het contract, volgens 
dewelke de vrouwelijke bediende die verlangt in het huwelijk te treden 
zich verbindt ontslag te nemen met de voorziene vooropzeg, indruist tegen 
de openbare orde, al was het maar omdat zij als een aanmoediging kan 
beschouwd worden tot onwettig samenwonen; zodat de door de bediende 
in dergelijke voorwaarden gegeven opzeg, luidend als volgt ,hiermede 
heb ik het genoegen U mede te delen dat ik 15 januari a.s. in het huwelijk 
treed en aldus mijn ontslag dien te nemen", verwijst naar die clausule, en 
derhalve berust op een dwaling en als ongeldig client te worden aangezien. 

Een contract mag inderdaad geen verbod tot huwen inhouden ; en 
evenmin een onrechtstreeks verbod daartoe bevatten, zoals een beding 
dat de bediende zich verbindt niet te zullen huwen, of dat de bediende 
bij gebeurlijk huwelijk zelf opzeg zal geven (zie W.R. Brugge, 21 januari 
1963, gee.) of een beding dat het huwelijk van de bediende als reden van 
opzegging zal gelden. 

Het verbaast dan ook te lezen, dat het hof van cassatie er blijkbaar 
een andere mening op nahoudt. Want het hof van cassatie houdt voor, dat 
,wanneer een bediendencontract een ontbindende voorwaarde zonder 
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terugwerkende kracht inhoudt volgens dewelke het huwelijk van een 
vrouwelijke bediende aan het contract een einde maakt, en dat deze clau
sule niet onder morele dwang werd ondertekend en zij niet als strijdig 
met de openbare orde en de goede zeden wordt beschouwd, het vervuld 
worden van deze voorwaarde het contract doet eindigen zonder dat een 
wilsuiting of een termijn van opzegging vereist is. Aileen is deze wijze van 
ontbinding van het contract vreemd aan de artikelen I4, I8, 20 en 22 van 
de samengeordende wetten op het bediendencontract" (Cass., I4 juni 
I963, T.S.R., I963, 262). Dergelijk beding is, naar mijn gevoelen, beslist 
strijdig met de openbare orde en de goede zeden, vermits het van aard is 
om het concubinaat in de hand te werken. En het concubinaat moet tach 
niet verkozen worden hoven het wettig huwelijk. Het hof zet weliswaar 
voorop, dat het zou gebleken zijn dat die clausule niet onder morele dwang 
werd ondertekend en a priori niet als strijdig niet de openbare orde en de 
goede zeden werd beschouwd door de feitenrechter. Maar dat is nu precies 
de gehele kwestie. Want het gaat in casu niet meer om een loutere feitelijk
heid, die in cassatie niet aanvechtbaar zou zijn; het betreft integendeel de 
juridische draagkracht van de clausule. 

Het wil me voorkomen dat dit een zeer ongelukkig arrest is ; vooral 
in een tijd waar het huwelijk als instelling het al zo lastig heeft om zich te 
handhaven, en waar het op de meest verscheidene wijzen ondermijnd wordt. 

Maar indien in een contract geen bedingen mogen ingelast worden 
-die rechtstreeks of onrechtstreeks- het huwelijk rrekken, zou men best 
kunnen aanvaarden dat de werkgever zich het recht mag voorbehouden om 
de arbeidsvoorwaarden van de vrouwelijke bediende te herzien en aan te 
passen, eens dat zij in het huwelijk treedt, en dat, zo deze hiermee geen 
vrede moest nemen, de patroon het contract zou mogen opzeggen. Op voor
waarde dat hierbij geen misbruik van recht zou worden gepleegd. Maar 
meer komt mij niet gerechtvaardigd voor. 

21 - CoNCUBINAAT.- Waar het huwelijk een vormelijke overeenkomst is, 
waarbij een man en een vrouw tussen hen een levensgemeenschap tot stand 
brengen waardoor zij meteen toetreden tot de instelling van het huwelijk 
zoals door de wetgever geregeld, is het concubinaat daarentegen een duur
zame feitelijke verhouding tussen een man en een vrouw (Dabin, J., in 
R.C.].B., I954, I65 en verwijzing I). 

Met betrekking tot de goederen van personen die boeleren, bestaat 
er evenwel geen huwelijksvermogensrechtelijke regeling. Niettemin heeft 
er doorgaans een zekere vermenging van hun vermogens en geldelijke 
belangen plaats gehad, waarvan vroeg of laat de verrekening, vereffening 
en verdeling zich zal opdringen (zie oak Delva, W., A.P.R., Tw. Huwe
lijksvermogensstelsels, I, nr IS). Ofwel kan dan voorgehouden worden 
dater tussen bijzit en gezel een werkelijke maatschap heeft bestaan en zal 
er verrekend en verdeeld worden bij toepassing van de principes die gelden 
voor de feitelijke vennootschappen; doch hiervoor is vereist dat er een 
affectio societatis zou hebben voorgezeten aan de verhouding, en dat de 
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andere wettelijke vereisten als inbreng, winstoogmerk en delen in winst
en verlies zouden vaststaan (Brussel, 30 januari 1962, Pas., 1962, II, 223; 
fur. Comm. Brux., 1963, 193; - Paris, 20 maart 1959, ]. T., 1960, 79· In 
beide beslechte gevallen werd ontkennend geantwoord). Ofwel zullen de 
door bijzit en gezel verworven goederen aangezien worden als zijnde 
hun onverdeelde eigendom (Brussel, 20 juni 1947, R.C.].B., 1948, 106, 
met noot R. Dekkers), tenzij dat een terugvordering van de bijzit of van 
de gezel zou kunnen toegekend worden indien deze het bewijs van de aan
gevoerde eigendom heeft kunnen leveren (Brussel, 20 april 1949, Rev. 
prat. soc., 1949, nr 4100, blz. 220). 

Met reden werd er op gewezen dat in veruit de meeste gevallen het 
bestaan van een maatschap tussen personen die in concubinaat samenleven, 
of geleefd hebben, mag ontkend worden, vermits in werkelijkheid de 
maatschap tussen die personen een pseudo-maatschap is die samenvalt 
met hun pseudo-huishouden en precies aileen voortspruit uit het con
cubinaat (zie verder Ronse, J., Overzicht van rechtspraak, Vennootschappen 
1961-1963, T.P.R., 1964, 74, nr 12). 

§ 2. - Aangaan van het huwelijk. 

22 - VERLOV1NG. - Trouwbeloften geven geen rechtsvordering tot het 
aangaan van het huwelijk. Onze rechtbanken blijven eensgezind aannemen 
dat de verloving, al dan niet gepaard met wederzijdse huwelijksbeloften, de 
huwelijksvrijheid niet in de weg staat noch staan mag. Deze familie
rechtelijke overeenkomst, die, zoals het huwelijk zelf, buiten het verbin
tenissenrecht staat (Ronse, J., A.P.R., Tw. Verloving, nr 26 en volg.) 
mag steeds verbroken worden, zonder dat zulks aanleiding geeft tot schade
loosstelling, omdat ieder van de aanstaande echtgenoten vrij moet blijven 
te huwen of niet, tot op het ogenblik dat hij voor de ambtenaar van de bur
gerlijke stand verschijnt. De verbreking van de verloving op de vooravond 
van de huwelijksdag is dus zeker geoorloofd (Rb. Brussel, 2 april 1960, 
Ann. Not. Enreg., 1961, 61). Een aanvaardbare reden of uitleg waarom de 
verloving verbroken wordt moet zelfs niet opgegeven worden (Rb. Ant
werpen, 27 juni 1959, R. W., 1959-1960, 940), wat ik betreur (Delva, W., 
Ret verbreken van de verloving, R. W., 1946-1947, 897). 

Die zienswijze sluit iedere mogelijke aanspraak op schadeloosstelling 
uit, wanneer de verbreking laattijdig is geschied, doch zonder dat een fout 
werd begaan die schade heeft berokkend. Immers, in ons recht is hierom
trent geen andersluidende regeling voorhanden, zoals die welke in het 
Ned. B.W. bestaat. Het stelsel van de Nederlandse wet is, dat het louter 
schenden van de trouwbeloften geen recht op schadevergoeding verleent 
(art. 113, eerste lid, Ned. B.W.); zoals de Hoge Raad opmerkte, kan het 
immers de vraag zijn of er voor partijen wel reden waste rekenen op trouw
beloften die soms op lichtvaardige wijze worden gedaan of met min eerbare 
rniddelen verkregen (H.R., II februari 1937, 1937, N.J., nr 477). Doch dit 
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wordt anders indien een aangifte van het huwelijk is geschied bij de ambte
naar van de burgerlijke stand en dat daarop een afkondiging is gevolgd, 
vermits de niet-vervulling van de trouwbeloften dan grand kan opleveren 
tot het vorderen van vergoeding van werkelijke vermogensverliezen, welke 
de ene partij heeft geleden ingevolge de weigering van de andere partij 
(art. 113, tweede lid, Ned. B.W.); want dan blijkt dat een vertrouwen op 
die beloften ook v66r de aangifte gerechtvaardigd was (H.R., zelfde arrest). 
Alleen verjaart de rechtsvordering door verloop van achttien maanden, 
te rekenen van de huwelijksafkondiging (art. 113, derde lid, Ned. B.W.). 
In het nieuw Ned. B.W. wordt hierin geen wijziging gebracht. 

De Belgische rechtspraak blijft daarentegen voorhouden dat, indien 
aan de ex-mede-verloofde schade wordt veroorzaakt, degene door wiens 
schuld de schade is ontstaan verplicht is deze te vergoeden (art. 1382 
B.W.). Zo werd gevonnist dat er bij verbreking van de verloving schuld 
was : wanneer een verloofde, die kerkelijk is, en aan een niet gedoopt 
meisje beloofde het te zullen huwen, die belofte verbroken heeft na vijftien 
maanden verkering, omdat het huwelijk niet in het koor van de kerk kon 
plaats hebben (Rb. Charleroi, 7 februari 1959, ]. T., 1960, 617); wanneer 
een partij reeds sinds geruime tijd beslist is niet in het huwelijk te zullen 
treden, doch niettemin alle toebereidselen tot het huwelijk laat nemen 
(Rb. Leuven, 22 juni 1959, R. W., 1959-1960, 1036); wanneer de ene ver
loofde de eerbaarheid van de andere verloofde in het gedrang brengt 
(Rb. Antwerpen, 27 juni 1959, R. W., 1959-1960, 940). Er zou echter geen 
schuld zijn wanneer de verloving, kart v66r het gepland huwelijk, ver
broken wordt wegens onenigheid over de toekomstige echtelijke verblijf
plaats (Rb. Dinant, 23 maart 1961, fur. Liege, 1961-1962, 45). Alles hangt 
hier natuurlijk af van de feiten die aan het wijs en soeverein oordeel van 
de rechter onderworpen worden. 

Het wil me voorkomen dat als onrechtmatige daad zou moeten be
schouwd worden, niet alleen het lichtzinnig verbreken van de trouwbeloften 
(in die zin Rb. Gent, 25 juni 1958, R. W., 1958-1959, rr64), maar ook ieder 
laattijdig verbreken van de verloving zonder aannemelijke reden of uitleg. 
Een wettelijke regeling, in de zin van wat Nederland kent, lijkt me daarbij 
gewenst ; want indien aangenomen kan worden dat zij die willen huwen 
vrij moeten blijven tot op het ogenblik dat zij voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand verschijnen, mag die vrijheid geen voorwendsel worden 
om de mede-verloofde vermogensverliezen te doen lijden : zo iets ruikt 
naar misbruik van recht. 

23 - TOESTEMM1NG VAN DE OUDERS VOOR HET HUWEL1JK VAN EEN M1NDER

JAR1GE. - Om lichtzinnige huwelijken van jonge mensen te voorkomen, 
eist de wetgever zekere huwelijkstoestemmingen. 

Zo mag een minderjarige geen huwelijk aangaan zonder toestemming 
van zijn ouders (art. 148, eerste lid, B.W.); is het een onwettig kind, doch 
door zijn natuurlijke vader en moeder erkend, dan mag het niet huwen 
zonder toestemming van de vader en van de moeder ten aanzien van wie 



het de staat van erkend natuurlijk kind bezit (art. 158 B.W.). Zijn de 
ouders het niet eens, dan wordt het geschil door een van hen gebracht 
voor de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats of van de verblijf
plaats van het kind ; en de rechtbank doet uitspraak met inachtneming van 
het belang van het kind (art. 148, tweede lid, en art. 158 B.W.). 

Op het eerste gezicht schijnt die wettelijke regeling, die nieuw is 
sinds de wet van 14 juli 1953, redelijk te zijn en van aard om alle moeilijk
heden op te vangen. En tach stellen zich een aantal problemen. 

24 - Vooreerst dringt de dubbele vraag zich op, te weten of, bij weigering 
van vader en moeder, het openbaar ministerie de kwestie in het belang van 
de minderjarige aanhangig kan maken bij de rechtbank : is dergelijke vor
dering wel ontvankelijk? En ingeval hierop bevestigend zou kunnen ge
antwoord worden, kan de rechter zich dan in de plaats stellen van de 
ouders? 

De rechtbank te Brussel had zich reeds v66r de wijziging van de wet 
in bevestigende zin uitgesproken (Rb. Brussel, 4 april 1952, R. W., I952-
I953, 676; ]. T., 1953, 241, met uitvoerige noot van M. Mahillon). Om 
de vordering ontvankelijk te verklaren, voerde de rechtbank als argumenten 
aan ,dat het openbaar ministerie in burgerlijke zaken van ambtswege 
een vordering uitoefenen mag wanneer de openbare orde deze tussenkomst 
eist" (zie art. 46, tweede lid, van de wet van 20 april r8ro) en dat de open
bare orde er in casu belang bij had dat de minderjarige zou huwen om met 
haar kind en diens vader een wettig gezin te vormen ; om de vordering 
gegrond te bevinden liet de rechtbank gelden ,dat, zo de ouderlijke macht 
een natuurlijk recht is en haar regeling een principe van openbare orde, 
de uitoefening van de ouderlijke macht nochtans onderworpen is aan het 
toezicht van de rechtbanken, die, althans in geval van geschil, de macht 
hebben maatregelen te bevelen om de minderjarige te beschermen tegen 
misbruiken of tegen een toestand die zijn belangen zou kunnen schaden ; 
dat zij de ouderlijke macht kunnen beperken of wijzigen in het belang van 
het kind ; dat het toezicht van de rechtbanken op de ouderlijke macht en 
buiten de door de wet van 15 mei 1912 voorziene procedure, uitgeoefend 
kan worden." Dit was toen zuiver pretoriaans recht, noch min noch meer. 
Het vonnis werd trouwens (doch naar mijn gevoelen ten onrechte) be
kritiseerd, omdat het recht om al dan niet toe te stemmen tot het huwelijk 
een volkomen discretionair recht zou zijn van de ouders, die zich daarom
trent niet moeten rechtvaardigen en waaromtrent geen toezicht, zelfs bij 
rechtsmisbruik, geduld zou worden; des te meer dat de rechtbanken tot 
dan toe zeer omzichtig waren opgetreden, en praktisch alleen om een wij
ziging te bevelen in de toebedeling van de algemene functies van de ouder
lijke macht (Renard, Cl., Examen de jurisprudence, 1949-1951, R.C.].B., 
1953, nr 40, biz. 229;- zie verder oak De Page, I, 2de en 3de uitg., nr 593, 
3°; - Dabin, J., Le controle de la puissance paternelle en droit belge, ]. T., 
1947, 17 en volg., 33 en volg.). Hetweek in ieder geval afvan een gevestigde 
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rechtsleer (zie De Page, o.c., l.c.; - Kluyskens, VII, nr 227, in fine; -
Laurent, II, nr 322; - Thiry, I, nr 23 I). 

De rechtbanken te Brugge en te Bergen hebben nu, in recente von
nissen, de vordering van het openbaar ministerie wel ontvankelijk verklaard, 
doch als ongegrond afgewezen (Rb. Brugge, I7 februari I96o, R. W., 
I959-I96o, I32I; Ann. Not. Enreg., I960, I87; - Rb. Bergen, 7 februari 
I962, J. T., 1962, 585). 

Om de ontvankelijkheid van de vordering van het openbaar ministerie 
te staven, heeft de rechtbank te Brugge op dezelfde wijze geredeneerd als 
de rechtbank te Brussel : het openbaar ministerie is in burgerlijke zaken 
gerechtigd om op te treden wanneer de openbare orde dit optreden eist, 
zelfs dan wanneer geen wettekst uitdrukkelijk opdracht daartoe geeft, 
en het belangt in casu de openbare orde aan dat de minderjarige zou huwen, 
opdat het kind waarvan zij zwanger is in een wettig gezin zou geboren 
worden. Dus werd in de grand art. 46, tweede lid, van de wet van 20 april 
I 8 I o ingeroepen, om het optreden van het openbaar ministerie te recht
vaardigen; hetgeen, zo wil het me voorkomen, juist is (Zie Fettweis, A., 
Organisation judiciaire, competence et procedure civile, notes de cours 
polycopiees, Luik, I959, I, 70, tekst en noot 4; - Anders : De Page, I, 
3de uitgave, nr 593, blz. 740, voetnoot I). De rechtbank te Bergen werd 
van haar kant gevat door een vordering, gesteund op art. 3, 2°, van de wet 
van I 5 mei I 9 I 2 op de kinderbescherming, krachtens welke wettekst het 
openbaar ministerie de facultatieve ontzetting van de ouderlijke · tnacht 
kan nastreven wanneer de ouders door slechte behandeling, misbruik 
van gezag, bekend slecht gedrag of erge nalatigheid in het vervullen van 
hun wettelijke verplichtingen, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijk
heid van hun kind in gevaar brengen. En naar aanleiding van die vordering, 
die klaarblijkelijk ontvankelijk was, werd meteen gevorderd dat de recht
bank aan de minderjarige dochter de toelating tot huwen zou geven die 
haar ouders altijd maar bleven uitstellen. 

Tot daar gaat alles best. Maar wat te zeggen over de beide afwijzingen, 
omdat de vorderingen ongegrond zouden zijn? 

De rechtbank te Brugge zet voorop dat de wet van I4 juli I953, die 
artikel q8 B.W. gewijzigd heeft, wel toelaat het geschil voor de rechtbank 
te brengen ingeval de ouders het over de toestemming tot het huwelijk 
van hun minderjarig kind niet eens zijn, doch dat, sinds deze wet, de recht
bank niet kan tussenkomen indien de beide ouders eensgezind hun toe
stemming weigeren, al weze die weigering onrechtmatig of zelfs zuiver 
baatzuchtig. De nieuwe tekst van art. 148 B.W. zou dergelijke tussen
komst uitsluiten, vermits de wetgever van I953 alleen in geval van onenig
heid tussen de beide ouders een beroep op de rechtbank heeft voorzien 
en slechts alleen in dat geval heeft willen afwijken van de traditionele 
uitsluiting van elke gerechtelijke tussenkomst. 

Die redenering is echter niet overtuigend. Want het gehele opzet van 
de wet van 1953 is geweest, het aangaan van huwelijken te vergemakke
lijken. En wanneer de wetgever art. 148 B.W. heeft vervangen door de nu 



in voege zijnde tekst, dan was het uitsluitend omdat hij de vader en de 
moeder op gelijke voet wou stellen, waar de vroegere tekst in die zin was 
gesteld dat als de beide ouders het niet eens waren, de toestemming van 
de vader volstond. Doch uit het niet regelen van de casus die ons bezig
houdt valt niet te concluderen dat de wetgever, in dat geval, iedere tussen
komst van de rechtbank heeft willen weren. 

De rechtbank te Bergen wijst de vordering af als ongegrond, zich 
beroepend op de leer dat het al dan niet toestemmen tot het huwelijk 
van een minderjarig kind in principe een recht is van de ouders, die hierover 
discretionair oordelen. Doch de rechtbank voegt er aan toe dat zij recht 
van toezicht heeft op de uitoefening van de ouderlijke macht, maar alleen 
dan wanneer het belang van het kind dit gebiedend eist ; wat in het aan de 
rechtbank onderworpen geval blijkbaar niet zo was. Immers, de maatregel 
die met de vordering van het openbaar ministerie werd beoogd, was alleen 
een facultatieve ontzetting uit de ouderlijke macht bij toepassing van art. 3, 
2°, van de wet van IS mei I9I2, die op limitiatieve wijze de oorzaken van 
dergelijke facultatieve ontzetting opsomt. Welnu die verschillende oor
zaken duiden op een grove, welbewust gepleegde, fout in hoofde van de 
ouders, en hiermee kan niet worden gelijkgesteld hun treuzelende houding, 
zelfs wanneer die gepaard gaat met tergende plagerijen omwille van dit 
voorgenomen huwelijk. Trouwens zou nag moeten blijken dat de ouders 
door hun gedraging, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van 
hun dochter in gevaar brachten. 

Maar oak nu weer kan de argumentatie van de rechtbank me niet 
volkomen voldoening schenken. Want, gesteld dat de vordering tach tot 
ontzetting van de ouderlijke macht moest leiden van de vader en van de 
moeder (en dus zeker wanneer het een vordering betreft in een geval waarin 
de ontzetting verplicht is), mag niet uit het oog verloren worden dat voor 
al de handelingen van de minderjarige waarvoor door de wet de toestem
ming van de ouders is vereist, gehandeld zal worden alsof de vader en 
moeder niet bestonden (art. s, in fine, van de wet van IS mei I9I2). lnder
daad, men moet dan aannemen dat de ouders wettelijk in de onmogelijk
heid verkeren hun wil te laten kennen (in die zin oak De Page, I, 3de uitg., 
nr 836); en in d.at geval treden de grootouders op om de toestemming tot 
het huwelijk te geven (art. ISO B.W.), en indien er geen grootouders zijn, 
of indien dezen in de onmogelijkheid verkeren hun wil te kennen te geven, 
zal het de familieraad zijn die hiervoor bevoegd is. Daarentegen is het wel 
juist dat de rechtbanken geroepen zijn om de uitoefening van de ouderlijke 
macht te controleren, in acht genomen dat die macht alleen bevoegdheid 
verleent tot bescherming van het kind en beperkt is tot wat zijn belang eist 
(Dabin, J., geciteerd; - zie oak Delva, J., Paging tot benadering van een 
gevaarlijk begrip ,het kind in gevaar" onder overheidstoezicht, R. W., I962-
I963, I02S en volg.). 

Het wil me voorkomen dat het precies op dit terrein is dat de vraag 
moet uitgevochten worden; zoals reeds gedaan werd door de rechtbank 
te Brussel (zie vonnis Rb. Brussel, 4 april I9S2, gee.). En wanneer duidelijk 
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blijkt dat de ouders hun toestemming tot het huwelijk van hun minder
jarig kind enkel en aileen weigeren om het te tergen of uit baatzucht (zie 
het geval dat aan de rechtbank te Brugge werd voorgelegd), dan gaat het 
om niet te billijken rechtsmisbruik of rechtsafwending, en moet de rechtbank 
bevoegd zijn om zich aan die ouders te substitueren. 

Vanzelfsprekend dat de rechtbanken hier dan nog met de grootste 
omzichtigheid zuilen moeten te werk gaan en dat zij, rechtstreeks of on
rechtstreeks, geen toevlucht mogen worden voor minderjarigen, die hun 
ouders tot de huwelijkstoestemming zouden willen dwingen, door nieuw 
Ieven te verwekken buiten het huwelijk om (in die zin ook Renard, Cl., 
et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, I956-I96o, R.C.].B., I96I, 477, 
nr I I). 

25 - Maar indien de rechtbank in die veronderstelling het huwelijk van 
de minderjarige toelaat en hem (haar) daartoe machtigt, zal de rechtbank 
de minderjarige dan ook bijstaan in het sluiten van een huwelijkscontract? 
Immers, de minderjarige die bekwaam is om een huwelijk aan te gaan, is 
bekwaam om toe te stemmen in aile overeenkomsten die het huwelijks
contract kan bevatten ; en de daarin door hem gemaakte overeenkomsten 
en schenkingen zijn geldig, mits hij in het contract is bijgestaan door de 
personen wier toestemming voor de geldigheid van het huwelijk vereist is 
(art. I398 B. W.). 

Het lijkt wei dat hierop bevestigend moet geantwoord worden. 
Waarom zou hier geen analoog optreden mogelijk zijn, als in het geval 
dat de minderjarige de toestemming en bijstand nodig heeft van de familie
raad (art. I6o B.W.; - Brussel, I I juni I89o, B.]., I89o, 772) of van de 
voogdijraad wanneer het een minderjarige betreft die aan de commissie 
van openbare onderstand werd toevertrouwd (Cass., 28 april I879, Pas., 
I879, I, 233 - zie de wet van IO maart I925 op de openbare onderstand)? 

Bij mijn weten heeft de kwestie zich nog niet gesteld. 

26 - Daarentegen heeft zich het geval voorgedaan van een minderjarige 
die wou huwen met een contractuele huwelijksvermogensregeling, doch 
van wie de ouders het niet eens waren om hun toestemming tot het huwelijk 
te geven. De rechtbank, die door de ouder die tot het huwelijk toestemde 
gevat werd, heeft, met inachtneming van het belang van het kind, in gunstige 
zin uitspraak gedaan (zie art. 148, tweede lid, B.W.), en meteen gevonnist 
dat het huwelijkscontract mocht verleden worden zonder dat de minder
jarige de bijstand behoefde van de ouder die weigerde toe te stemmen in 
het huwelijk (Rb. Brussel, 24 maart I96I, Ann. Not. Enreg., I962, 52). 

Deze solutie dringt zich op uit het bijeenbrengen van de artikelen I48 
en I398 B.W., en blijkt trouwens uit de voorbereidende besprekingen van 
de wet van I4 juli I953 (zie het verslag namens de Commissie voor Justitie 
van de Senaat, uitgebracht door de heer van Remoortel, Parlem. Besch., 
Senaat, I952-1953, nr 386, en de Parlem. Hand., vergadering van 30 juni 
I953, met de verklaringen van de heer du Bus de Warnaffe, Minister 
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van J ustitie. Zie in dezelfde zin Bertaux Leon, Des consentements a mariage 
et d contrat de mariage, Rev. prat. Not., 1953, 279, nr 19 en volg.). 

Een gelijkaardige toestand doet zich trouwens voor, wanneer het een 
minderjarige betreft die wil huwen met huwelijkse voorwaarden en dat 
een van zijn ouders overleden is, of in de onmogelijkheid verkeert van zijn 
wil te kennen te geven, of afwezig is. De toestemming en bijstand van de 
andere ouder is voldoende (art. 149 en 1398 B.W.; - zie ook Delva, W., 
A.P.R., Tw. Huwelijksvermogensstelsels, I, nr 138 en 141). En tot een ana
loog besluit komt men, wanneer een van de ouders van de minderjarige, 
bij toepassing van de wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, 
volkomen ontzet is van de ouderlijke macht en derhalve wettelijk in de 
onmogelijkheid verkeert van zijn wil te laten blijken (combinatie van de 
artikelen 149 en 1398 B.W. en art. 5 in fine van de wet van 15 mei 1912). 

27 - W ACHTTIJD. - De vrouw mag, in de regel, geen nieuw huwelijk 
aangaan dan na verloop van driehonderd dagen sinds de ontbinding van 
het vorige huwelijk (art. 228 B.W., sinds de wet van 30 juni 1956). De reden 
van die wachttijd die, in geval van ontbinding van het huwelijk door de 
dood van de man, eertijds een treurtijd werd genoemd, is de voorkoming 
van kroostverwarring (Dekkers, I, nr 205), d.w.z. voorkoming van twijfel 
uit welk huwelijk een kind stamt. Maar ook motieven van fatsoen en tact 
rechtvaardigen dat verbod, wanneer iedere twijfel omtrent de afstamming 
van het kind, dat de weduwe of de uit de echt gescheiden vrouw in de 
schoot draagt, moest uitgesloten zijn. Andere motieven zijn er thans niet 
meer. 

Die termijn neemt evenwel van rechtswege een einde in geval van 
bevalling (art. 228, tweede lid, B.W.), of wanneer de vrouw een miskraam 
heeft gehad. 

Bovendien kan, op verzoek van de vrouw, door de rechtbank ver
korting of zelfs vrijstelling van de termijn worden verleend, wanneer de 
vrouw bewijst dat haar man reeds voor de ontbinding van het huwelijk, 
hetzij uit oorzaak van verwijdering, hetzij tengevolge van enig ongeval, 
voortdurend in de natuurlijke onmogelijkheid geweest is om met haar 
geslachtelijke omgang te hebben, of het bewijs levert van de morele on
mogelijkheid om gemeenschap te hebben tengevolge van het feit dat zij 
in de loop van het echtscheidingsgeding dat tot de ontbinding van het 
huwelijk heeft geleid, of in de loop van een geding tot echtscheiding of 
scheiding van tafel en bed, dat bij het overlijden van de man nog hangende 
was, door de rechter werd gemachtigd om afzonderlijk verblijf te houden 
(art. 228, derde lid en volg., en art. 296 B.W.). 

En hieromtrent is er reeds een overvloedige rechtspraak aan te stippen; 
wat niet hoeft te verwonderen, vermits de wetteksten die toepassing moeten 
krijgen niet nauwkeurig gemaakt zijn. 

28 - VERKORT1NG OF VR1JSTELLING VAN WACHTTIJD WEGENS FYSISCHE 

ONMOGELIJKHEID TOT COHABITATIE. - In navolging van de rechtbank te 
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Brugge, die gevonnist heeft dat de rechtbank aileen dan verkorting of 
vrijstelling van de termijn mocht toestaan aan de weduwe wanneer het 
bewijs voorlag dat haar man, hetzij uit oorzaak van verwijdering, hetzij ten 
gevolge van enig ongeval, zich voortdurend in de natuurlijke onmogelijk
heid bevond om met haar geslachtsgemeenschap te hebben, doch niet 
wanneer de weduwe het bewijs bijbracht dat zij geen kind meer kon krijgen 
(Rb. Brugge, I I maart 1957, ]. T., I958, 27), heeft nu ook de rechtbank 
te Nijvel het verzoek afgewezen van een weduwe die het bewijs kon leveren 
dat zij in de onmogelijkheid verkeerde om nog zwanger te worden (Rb. 
Nijvel, 8 maart I961, Rec. jur. T. A. Nivelles, I96I, 24). 

In beide vonnissen wordt aangevoerd dat de wet van 30 juni 1956 
van stipte uitleg is, en dat, waar het nieuw artikel 228 B.W. aileen in 
uitzonderlijke en limitatief opgegeven gevallen de weduwe toelaat te her
trouwen binnen de termijn van driehonderd dagen sinds de ontbinding 
van het huwelijk, iedere analoge of extensieve toepassing van die wet uit
gesloten is. 

Op het eerste gezicht biedt deze motivering voldoening. De wetten 
die de staat en de bekwaamheid van de personen aanbelangen zijn immers 
van openbare orde, dus van streng gebiedend recht, en moeten, zij het 
niet slaafs letterlijk, restrictief worden uitgelegd of toegepast. Doch zelfs 
voor een wet die de openbare orde raakt, geldt een algemeen criterium : 
de doelmatigheid van de wet. Welnu, wanneer met absolute zekerheid het 
doel kan bereikt worden dat de wetgever ·zichgesteld heeft, weze het dan 
met betrekking tot een materie van openbare orde, mag de wetgever, 
die een gebrekkige, onnauwkeurige, of stuntelige wettekst heeft gemaakt, 
een handje worden toegestoken door de rechtbanken en rechtspractici; 
deze laatsten hebben dan zelfs het recht de niet gewilde leemten die in 
de tot stand gekomen wettekst kunnen aangetoond worden, aan te vullen. 

In casu zou het daarom, naar mijn gevoelen, juister geweest zijn in 
de twee voorgelegde gevallen in gunstige zin te hebben gevonnist. Want 
in beide gevallen bleek dat iedere vrees voor kroostverwarring en dat aile 
motieven van fatsoen waarvan gewag (zie hoven nr 27) uitgesloten waren, 
aangezien de vrouw in de absolute onmogelijkheid verkeerde om zwanger 
te worden wegens een heelkundig ingrijpen of een ongeval ; wat precies 
strookt met het opzet van de wetgever. Immers, sinds de wet van 30 juni 
I956 de artikelen 2z8 en 296 B.W. vervangen heeft door de thans vigerende 
wetteksten, is het zonder meer duidelijk dat aan de grondslag ervan geen 
andere motieven liggen, zoals bv. sociale welvoegelijkheid en andere, die 
het verbod wellicht zouden kunnen verklaren, indien niet billijken. 

Er werd weliswaar op gewezen dat de termen ,hetzij uit oorzaak van 
verwijdering, hetzij ten gevolge van enig ongeval, voortdurend in de natuur
lijke onmogelijkheid geweest is om met haar gemeenschap te hebben", 
feitelijk ontleend zijn aan artikel 3I2, tweede lid, B.W., en dus dezelfde 
zin hebben als degene die aan die termen wordt toegekend ter zake out
kenning van vaderschap : o.m. het uitsluiten van iedere louter natuurlijke 
onmacht (Rb. Brugge, II maart 1957, gee.). Doch dat argument is zonder 
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belang, en trouwens naast de kwestie. Want in geval van ontkenning van 
vaderschap stelt zich enkel de vraag van de onmogelijkheid tot geslachts
gemeenschap vanwege de man; immers, iedere onmogelijkheid van con
ceptie van de vrouw sluit de procedure tot ontkenning van vaderschap uit, 
aangezien ontkenning van vaderschap uitgaat van het postulaat dat het 
kind uit de vrouw is geboren (en indien de vrouw dan toch een ander's 
kind op naam van haar man aangeeft, dan is dit een gewoon bedrog, waar
voor de man de procedure tot ontkenning van vaderschap niet moet aan
wenden). Maar in de vraag die ons nu bezighoudt kan zich niet alleen de 
vraag stellen naar de onmogelijkheid tot geslachtsgemeenschap vanwege 
de man, doch insgelijks naar de onmogelijkheid tot bevruchting van de 
vrouw. M.a.w. in het nieuw art. 228 B.W. is er wei een leemte aan te vullen 
wanneer verkorting of vrijstelling van de wachttijd zich laat rechtvaardigen 
bij absolute onmogelijkheid tot bevruchting van de vrouw gedurende de 
periode tot 300 dagen v66r de ontbinding van het huwelijk door de dood 
van haar man; in het artikel 312 B.W. is er geen leemte. 

29 - VERKORTING OF VRIJSTELLING VAN WACHTTIJD WEGENS MORELE ON

MOGELIJKHEID TOT COHABITATIE, IN GEVAL VAN ECHTSCHEIDING OF SCHEI

DING VAN TAFEL EN BED OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN. - Zoa}s gezegd 
(zie boven nr 27) wordt met fysische onmogelijkheid tot cohabitatie ge
lijkgesteld, de morele onmogelijkheid om gemeenschap te hebben ,ten 
gevolge van het feit dat de vrouw, in de loop van het echtscheidings
geding dat tot de ontbinding van het huwelijk heeft geleid, of in de loop 
van een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed dat bij 
het overlijden van de man nog hangende was, door de rechter werd ge
machtigd om afzonderlijk verblijf te houden" (art. 228, vierde lid, B.W.). 

Rechtsleer en rechtspraak zijn het nog niet eens over de juiste be
tekenis van de woorden ,door de rechter gemachtigd om afzonderlijk 
verblijf te houden". 

Een restrictieve opvatting neemt aan dat de tekst van de wet duidelijk 
is en niet moet verklaard worden ; die rechterlijke machtiging is het bevel 
van de voorzitter van de rechtbank, zetelend in kort geding, waarbij hij 
kennis neemt van de gevorderde voorlopige maatregelen en bij toepassing 
van artikel 268 B.W. partijen machtigt afzonderlijk verblijf te nemen. 
Bovendien wordt als argument aangevoerd dat die wettekst van openbare 
orde is, omdat ze de :filiatie raakt, en dus strikte interpretatie en toepassing 
vergt. De voorbereidende werken, de parlementaire bescheiden en parle
mentaire handelingen, zouden die enge interpretatie trouwens recht
vaardigen, omdat ze zouden aantonen dat de wetgever het zo wilde en niet 
anders (De Page, I, 3de uitg., nr 616, B, 2°, die evenwel de strijdigheid 
aantoont met de tekst van art. 313, tweede lid, B.W.;- Thiebaut R., Sup
pression au abreviation des delais de remariage, ]. T., 1963, 398; - Rb. Kortrijk, 
23 november 1956, R. W., 1956-1957, 1372; - Rb. Antwerpen, 20 decem
ber 1956, R. W., 1956-1957, 878; - Rb. Luik, 19 november 1957, ]. T., 
1957, 701;- Gent, 23 oktober 1958, R. W., 1958-1959, 1264;- Rb. Luik, 
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25 februari 1960, ]ur. Liege, 1959-1960, 212; - Rb. Brussel, 7 februari 
1962, Ann. Not. Enreg., 1962, 265; - Rb. Luik, 6 november 1962, fur. 
Liege, 1962-1963, 83; - Rb. Brussel, 23 november 1962, ]. T., 1962, 714). 

Maar een verruimde strekking komt op tegen deze eerder exegetische 
uitlegging van de nieuwe wet, en houdt voor dat met machtiging door de 
rechter moet worden gelijkgesteld, het proces-verbaal van niet-verzoening 
der procederende echtgenoten, bij toepassing van art. 239 B.W. opgesteld 
de dag dat zij voor de voorzitter van de rechtbank zijn verschenen 
(Jacobs R., Termijnen van hertrouw, R. W., 1956-1957, 57 en volg.; -
Moreels, J. M., Termijnen voor ontkenning van vaderschap en hertrouw, 
R. W., 1956-57, 2066 en volg.; - Gent, 24 november 1961, R. W., 1961-
1962, 1953, met het advies van Advocaat-Generaal J. Matthys, en de 
noot van J. M. Moreels; - Brussel, 7 december 1963, ]. T., 1964, 107; 
- en reeds vroeger Brussel, 13 november 1957, Pas., 1958, II, 231). In 
deze · opvatting staat de zedelijke onmogelijkheid tot cohabitatie eigenlijk 
vast door de gevoerde procedure zelf; tenzij ,indien is komen vast te staan 
dat de echtgenoten feitelijk herenigd zijn geweest" (zie art. 228, vierde lid 
in fine, B.W.). Deze vooruitstrevende strekking vindt trouwens steun in 
de wettelijke regeling inzake ontkenning van vaderschap (art. 313 B.W., 
gewijzigd bij de wet van 10 februari 1958), en inzake wettiging van natuur
lijke kinderen (art. 331 B.W., insgelijks gewijzigd bij de wet van 10 februari 
1958). Want uit deze wetsbepalingen blijkt dat het vertrekpunt van de 
termijn van de zedelijke onmogelijkheid om· geslachtelijke omgang te heb
ben is vastgesteld op de dag van het proces-verbaal waarvan sprake in 
artikel 239 B.W. 

En me dunkt dat deze laatste opvatting de juiste is. 
Vooreerst werd met reden opgemerkt dat een nauwkeurig onderzoek 

van de parlementaire bescheiden, handelingen en besprekingen, die aan de 
uiteindelijke stemming van de wet zijn voorafgegaan, niet met zekerheid 
toelaten er de conclusie uit te halen die de voorstanders van de restrictieve 
interpretatie er in menen te vinden (zie het advies van Advocaat-Generaal 
J. Matthys, bij Gent, 24 november 1961, gee.). 

Vervolgens client hier, met betrekking tot het karakter van de bij de 
wet van 30 juni 1956 ingevoerde regeling, met klem onderstreept te worden 
dat een wet, weze zij van openbare orde zoals in casu, niet de doelmatigheid 
mag missen die de wetgever beoogd heeft doch waarin hij ingevolge een 
gebrekkige wettekst niet geslaagd is (zie oak hoven nr 28). Want door het 
invoeren van de notie ,morele onmogelijkheid" tot cohabitatie, als recht
vaardiging van de verkorting of van de vrijstelling van de wachttijd, heeft 
de wetgever van zijn kant willen bijdragen tot het saneren van betreurens
waardige toestanden ; immers, de vrouw zocht veelal de wet te ontduiken 
door in het buitenland clandestien een nieuw huwelijk aan te gaan v66r het 
verstrijken van de wachttijd, ofwel nam zij haar toevlucht tot allerlei midde
len om niet een kind ter wereld te moeten brengen waarvan de sociale 
positie weinig benijdenswaardig zou zijn. Welnu, wordt het doel dat de 
wetgever betracht niet evenzeer bereikt wanneer wordt aangenomen 
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dat de morele onmogelijkheid tot cohabitatie bestaat vanaf het ogenblik 
dat het proces-verbaal van niet-verzoening der echtgenoten, zoals bedoeld 
in artikel 239 B.W., werd opgemaakt? 

Tenslotte is het zeker zo, dat een wettekst die duidelijk en niet absurd 
is, niet moet gei:nterpreteerd worden doch zonder meer client toegepast 
(Brussel, 27 juni 1958, ]. T., 1958, 547). Maar de gehele kwestie is precies 
te weten of het nieuw artikel 228 B.W., meer bepaald hier het vierde lid, 
wel behoorlijk opgesteld werd en niet absurd voorkomt in het licht van 
de nu vigerende artikelen 313 en 331 B.W. En op die vraag kan niet in 
gunstige zin geantwoord worden. 

Toch wordt aangeraden voorzichtig te zijn, en wordt er op gewezen T 

dat de vrouwen, die een procedure inspannen, liefst ten spoedigste een : 
afzonderlijk verblijf zouden vorderen bij toepassing van artikel 268 B.W. 1 

(Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., .l 

1961, 480, nr 15). 

30 - VERKORTING OF VRIJSTELLING VAN WACHTTIJD WEGENS MORELE ON
MOGELIJKHEID TOT COHABITATIE IN GEVAL VAN ECHTSCHEIDING DOOR 
ONDERLINGE TOESTEMMING.- De vraag blijft gesteld of artikel 228, vierde 
lid, B.W. toepassing kan krijgen in geval van echtscheiding door onder
linge toestemming. 

Oak hier bestaat weer dezelfde controverse, met dezelfde argumenten, 
als degene die boven werd uiteengezet (zie nr 29). 

Een deel van de rechtsleer en rechtspraak houden het bij een enge 
toepassing van de tekst. Bijgevolg zou, in geval van echtscheiding door 
onderlinge toestemming, de wachttijd pas beginnen lopen vanaf de over
schrijving van het beschikkend gedeelte van het vonnis, waarbij de echt
scheiding wordt toegelaten, in het hiervoor bestemd register van de ambte
naar van de burgerlijke stand. Immers, in deze procedure wordt er door de 
rechter geen machtiging verleend om afzonderlijk verblijf te nemen ; de 
partijen bepalen zelf waar zij gedurende de procedure verblijf zullen 
houden (art. 280, 2° B.W.; - zie De Page, I, 3de uitg., nr 616, B, 3°; -
Jacobs, R., Termijnen van hertrouw, R. W., 1956-1957, 61; - Mahillon, P., 
Mariage et divorce, Ann. Not. Enreg., 1956, 220, vooral 224-225; - Eeck
hout, J., Commentaires legislatifs, ]. T., 1957, 35, nr II; - Rb. Brussel, 
17 november 1956, Pas., 1958, III, 3; - Rb. Nijvel, 20 april 1957, Pas., 
1958, III, 68; ]. T., 1957, 353; - Rb. Antwerpen, 16 mei 1957, R. W., 
1957-1958, 517; - Rb. Charleroi, 16 november 1957, ]. T., 1958, 277, 
Ann. Not. Enreg., 1959, 100; - Rb. Brussel, 16 november 1962, ]. T., 
1962, 715). 

De andere mening, waar ik mij bij aansluit om reeds hager aange
voerde redenen (zie boven nr 29), zet daarentegen voorop, dat met de 
machtiging om afzonderlijk verblijf te houden moet worden gelijkgesteld, 
het proces-verbaal van verschijning van beide echtgenoten v66r de voor
zitter van de rechtbank, in welke akte, bedoeld bij art. 284 B.W., melding 
wordt gemaakt van de keuze van verblijf die de echtgenoten hebben gedaan 
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tijdens de procedure (Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de jurisprudence, 
1956-1960, R.C.f.B., 1961, 481, nr 16; - Rb. Luik, 6 november 1956, 
f. T., 1956, 730; fur. Liege, 1956-1957, 109; - Rb. Doornik, 4 februari 
1957, f. T., 1957, 265; - Brussel, 23 maart 1957, Pas., 1957, II, 176; -
Brussel, 25 juni 1957, R. W., 1957-1958, 1051; f. T., 1958, 27; - Brussel, 
27 juni 1958, f. T., 1958, 547; - Brussel, 7 januari 1959, Bull. Av., 1959, 
nr 3, blz. 18; - Brussel, 23 februari 1963, f. T., 1963, 474; - Brussel, 16 
mei 1963, f. T., 1963, 489; - Brussel, 9 november 1963, f. T., 1964, 109); 
al bewoonde de vrouw tijdens de procedure hetzelfde huis als de man 
(Brussel, 16 mei 1963, f. T., 1963, 489). Doorgaans wordt daarbij nog als 
argument ingeroepen dat de tekst van art. 228, vierde lid, B.W., geen 
onderscheid maakt tussen de echtscheiding op grond van bepaalde feiten 
en de echtscheiding door onderlinge toestemming, en dat de voorberei
dende werken (een verklaring van de verslaggever van de Commissie voor 
Justitie van de Senaat niet te na gesproken) niet van het tegendeel doen 
blijken. 

JI - }UR1DISCH KARAKTER VAN DE MORELE ONMOGEL1JKHEID TOT COHA
B1TAT1E. - Uit de redactie van artikel 228, vierde lid, B.W. blijkt duide
lijk dat de morele onmogelijkheid om geslachtelijke omgang te hebben met 
de vrouw door de wet wordt opgevat als een vermoeden juris tantum. 
Het verzoek tot de rechtbank, om verkorting of vrijstelling van de wacht
tijd te bekomen, wordt immers niet toegewezen ,indien is komen vast te 
staan dat de echtgenoten feitelijk herenigd zijn geweest" (De Page, I, 
3de uitg., nr 616, A, 3°). 

Die feitelijkheid wordt soeverein beoordeeld door de feitenrechter. 
Zwangerschap van de vrouw is evenwel geen afdoend bewijs van de door 
de wet geoogde hereniging, doch is integendeel juist een van de meest 
ingeroepen redenen om te mogen hertrouwen zonder de wachttijd te 
moeten eerbiedigen (Brussel, 9 november 1963, f. T., 1964, 109). 

32 - VERKORT1NG VAN WACHTTIJD VOOR HUWELIJK VAN OVERSPELIGE MET 
MEDEPLICHTIGE. - Om grotendeels dezelfde motieven als degene, die bij 
het tot stand komen van de wet van 30 juni 1956 werden aangevoerd om 
de rechtbank toe te laten een verkorting of vrijstelling van de wachttijd 
toe te staan, mogen (reeds sinds de wet van 16 april 1935, ingevoerd ter 
vervanging van art. 298 B.W.), wanneer echtscheiding is toegestaan op 
grond van overspel, de schuldige echtgenoot en zijn medeplichtige een 
huwelijk met elkaar aangaan (voor de motieven, zie De Page, I, 3de uitg., 
nr 609). Dit mag evenwel alleen na verloop van een termijn van drie 
jaren, te rekenen van de overschrijving van het beschikkend gedeelte van 
het vonnis van echtscheiding (art. 298 B.W., eerste lid, B.W., sinds de 
wet van 30 juni 1956, en art. 264 B.W., thans vervangen bij art. 1 van de 
wet van 20 juli 1962; -De Page, I, 3de uitg., nr 610; - Luik, 18 januari 
1951, fur. Liege, I950-1951, 177). Dat artikel krijgt nu ook toepassing in 
geval van scheiding van tafel en bed toegestaan op grond van overspel 



(art. 310, derde lid, B.W., sinds de wet van 20 juli 1962; - Anders : De 
Page, I, 3de uitg., nr 6II). 

Doch om ernstige redenen kan de rechtbank bij hetzelfde vonnis dat 
de echtscheiding toestaat, zoniet de rechtbank die uitspraak gedaan heeft 
over de eis tot echtscheiding en die na de echtscheiding gevat werd bij 
verzoekschrift, een kortere termijn bepalen (art. 298, tweede en derde lid, 
B.W.). Die ernstige redenen worden soeverein beoordeeld door de recht
bank, die hier met de grootste omzichtigheid moet te werk gaan (Kluyskens, 
VII, nr 244, kl. tekst). 

Volgens een vonnis van de rechtbank te Brussel, die hiermee een 
vroegere zienswijze overneemt van het hof te Brussel, zou als enige ge
wichtige reden mogen in aanmerking genomen worden : de belangen van 
de kinderen geboren of op het punt geboren te worden uit de cohabitatie 
van de schuldigen (Rb. Brussel, 31 mei 1963, ]. T., 1963, 437; - Brussel, 
13 december 1944, Pas., 1945, II, 13). Maar heel wat andere redenen kun
nen van aard zijn de rechtbanken te bewegen om een verkorting van de 
termijn toe te staan: het belang van een kind dat ontkend werd, dat de 
vrouw en haar medeplichtige van overspel beweren de vrucht te zijn van 
hun geslachtelijke omgang, en dat zij opvoeden en zinnens zijn te adopteren 
na hun huwelijk (Brussel, 23 november 1962, ]. T., 1962, 714); ernstige 
redenen gehaald uit de omstandigheden van het overspel zelf en uit de 
voorhanden zijnde probabiliteit dat het nieuw huwelijk duurzaam en ernstig 
blijkt te zullen zijn (Rb. leper, 13 september 1961, R. W., 1961-1962, 
713;- zie ook Luik, 18 januari 1951, fur. Liege, 1950-195I, 177); de ge
gronde vrees dat, indien de overspeligen niet onmiddellijk met elkaar 
mogen hertrouwen, de vrouw een heelkundige bewerking zou moeten 
ondergaan die iedere bevruchting onmogelijk zou maken, terwijl ander
zijds een zwangerschap buiten het huwelijk om, ingevolge een juris
prudentieel gebruik van de instelling waar zij werkzaam is, haar opzegging 
als bediende tot gevolg zou hebben (Brussel, 25 januari 1964, ]. T., 1964, 
107). 

33 - VERZET TEGEN HET HUWELIJK DOOR ASCENDENTEN. - In navolging 
van het canoniek recht, heeft de wetgever het verzet tegen het voorgenomen 
huwelijk in het B.W. opgenomen als huwelijksbeletsel. Hij wou hiermee 
verwikkelingen en betreurenswaardige gevolgen voorkomen, die, in geval 
van nietigverklaring van het huwelijk, zeer erg kunnen zijn voor de echt
genoten zelf, doch ook al niet minder erg voor hun kinderen en families. 

De ascendenten, in de eerste plaats, hebben het recht daartoe (art. 
173 B.W.) zonder hiervoor redenen te moeten opgeven (art. 176 B.W.); 
hetgeen, zo het verzet achteraf door de rechtbank ongegrond wordt be
vonden, niettemin tot gevolg zal hebben gehad dat het verzet inmiddels 
tot uitstel van het huwelijk zal hebben geleid (zie art. 68 B.W., dat, in 
geval van verzet, voorschrijft dat de ambtenaar van de burgerlijke stand 
het huwelijk niet mag sluiten vooraleer hem de opheffing van het verzet 
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werd ter hand gesteld, op straffe van een geldboete en van vergoeding van 
alle schade). 

Bovendien kunnen de ascendenten, van wie het verzet werd afgewezen, 
niet tot schadevergoeding veroordeeld worden (art. 179 B.W.). 

Dit niet moeten motiveren van hun verzet en het gebeurlijk niet tot 
schadeloossteling gehouden zijn, wordt sterk bekritiseerd (De Page, I, 
3de uitg., nr 637 bis). Mij wil het voorkomen ten onrechte, want de ouders 
kunnen ernstige redenen hebben die zij niet wensen ruchtbaar te maken 
in het deurwaardersexploot tot verzet ; tenzij het verzet blijkt ingegeven 
te zijn door misbruik van recht of door rechtsafwending, in welk geval 
naar mijn gevoelen, art. 179 B.W. in fine geen toepassing meer vinden kan, 
omdat de discretionaire macht van de ascendenten om zich tegen het huwe
lijk van een afstammeling te verzetten geen willekeur billijkt : het moet 
toch minstens altijd doelmatig zijn, zij het gebeurlijk niet gegrond. 

Herhaaldelijk hebben de rechtbanken zich over het verzet van ouders 
moeten uitspreken. Er moeten evenwel ernstige redenen voorhanden zijn 
om de rechtbanken te overtuigen het verzet niet op te heffen, want het 
recht om te huwen is een natuurrecht (Rb. Nijvel, 17 oktober 1961, Rev. 
jur. T. A. Nivelles, 1961, go). De rechtbank oordeelt daarbij in het belang 
van het kind en van de familie (zelfde vonnis). Werden als ernstige redenen 
aangezien om het huwelijk uit te stellen, het financieel niet bij machte zijn 
van een trouwlustige student om in de noden van het te stichten gezin 
te voorzien (Rb. Charleroi, 9 maart 1961, Bull. Av., 1961, 4), en de vrees 
voor confessionele scrupules, gewetensbezwaren en kans op het ver
breken van aile familierelaties (Brussel, 5 november 1958, ]. T., 1958, 
724); waar de heersende rechtspraak het verzet vroeger doorgaans aileen 
handhaafde wanneer het gegrond was op een wettelijk beletsel. 

34 - PROCEDURE VAN VERZET TEGEN RET RUWELIJK. - Op straffe van 
nietigheid, geschiedt het verzet bij deurwaardersexploot (Kluyskens, VII, 
nr 271; - De Page, I, 3de uitg., nr 638) en bevat het een aantal bij de wet 
voorgeschreven vermeldingen (art. 176 B.W.). Zo moet deze akte o.m. 
keuze van woonplaats bevatten in de gemeente waar het huwelijk doorgaat 
(Gent, 26 juni 1959, R. W., 1959-1960, 786; ]. T., 1960, 632; Pas., 1961, II, 
128); en bij het ontbreken van die substantiele rechtsvorm, die een dwin
gend karakter heeft, moet de nietigheid van de akte van verzet zelfs van 
ambtswege worden uitgesproken door de rechter (zelfde arrest). 

Dit arrest kan, dunkt me, onvoorwaardelijk bijgetreden worden : 
enerzijds is de wet formeel, en anderzijds ligt het arrest in de lijn van de 
geest van de wet die de opheffing van gebeurlijk verzet heeft willen be
gunstigen (Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de jurisprudence, 1956-
1960, R.C.].B., 1961, 479, nr 13). 

35 - VoRDERING TOT OPREFFING VAN RET VERZET. - Ieder van de aan
staande echtgenoten is ontvankelijk om de opheffing te vorderen van het 
verzet dat door de vader van een hunner gedaan werd (Cass., 19 juli 1877, 



Pas., 1877, I, 353); want heiden hebben hierbij een gelijk belang. De zaak 
wordt aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank van eerste aanleg, 
voor dewelke en degene die verzet deed en de ambtenaar van de burgerlijke 
stand gedagvaarc1_W9J.clen. . .. ~ ~- - ----- -- -

- Om te-beletten dat de zaak zou aanslepen, bepaalt art. 177 B.W. dat 
de rechtbank uitspraak doet binnen tien dagen. Doch deze termijn is niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid (Kluyskens, VII, nr 278). Het 
vonnis dat het verzet opheft mag niet uitvoerbaar bij voorraad worden 
verklaard (Cass., 19 februari 1872, Pas., 1872, I, 131); om uitwerking te 
krijgen moet het in kracht van gewijsde zijn gegaan. 

B~roep is mogelijk, doch appellant moet geintimeerde dagvaarden 
om op een bepaalde dag voor een bepaalde kamer van het hof van beroep 
te verschijnen. Hoger beroep, met een dagvaarding om voor het hof te ver
schijnen na een termijn van acht vrije dagen, is niet ontvankelijk. Het 
betreft hier immers een dagvaarding om in persoon te verschijnen (Brussel, 
22 mei 1963, ]. T., 1963, 556). In beroep wordt insgelijks binnen tien dagen 
na de dagvaarding uitspraak gedaan (art. 178 B.W.); doch ook nu is die 
termijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (zie hoven). 

§ 3· - Nietigverklaring van het huwelijk. 

36 - Zeer vele van de bij de wet gestelde grand- en vormvereisten tot het 
sluiten van een huwelijk, moeten worden nagekomen op straffe van nietig
verklaring van het huwelijk. Daarnaast zijn er andere die enkel een louter 
gebiedend of verbiedend karakter hebben, maar die bij miskenning niet 
de geldigheid van het huwelijk in het gedrang brengen. Negatief gesteld 
gelden die zovele vereisten derhalve als huwelijksbeletsels, waarvan de ene 
dus grond opleveren voor een vordering tot nietigverklaring van het huwe
lijk, doch waarvan de andere daarentegen niet dat verreikend gevolg 
bezitten. 

Doch ook de gronden tot nietigverklaring hebben alle niet een even 
afdoend karakter. De ene huwelijksbeletsels kunnen gerangschikt worden 
onder de gronden die volkomen afdoende zijn, omdat zij tot de volstrekte 
nietigheid van het huwelijk leiden; de andere zijn het integendeel niet, 
vermits zij enkel tot een betrekkelijke nietigheid kunnen voeren. 

In het eerste geval kan de vordering tot nietigverklaring ingesteld wor
den door ieder belanghebbende, en wordt de nietigheid niet ongedaan 
gemaakt door bevestiging of door verjaring; terwijl in het tweede geval 
alleen bepaalde gerechtigden mogen optreden, en bevestiging en ver
jaring best mogelijk zijn. 

Het is echter opvallend dat, naast de huwelijksbeletsels met afdoend 
karakter die de wet kent, er andere zijn waarvoor geen bijzondere wettekst 
kan worden aangevoerd, maar die in de rechtsleer en de rechtspraak al
gemeen aanvaard worden. Het betreft : dezelfde kunne van de echtgeno
ten ; het ontbreken van toestemming tot het huwelijk in hoofde van een of 
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van beide partijen; het niet sluiten van het huwelijk voor een bevoegd 
ambtenaar van de burgerlijke stand; en veinzing. Daarom ook dat zekere 
reehtsleer in die gevallen gewaagt van onbestaande huwelijken (Kluyskens, 
VII, nr 281-285), doch ten onrechte (De Page, I, 3de uitg., nr 101 en nr 647; 
- Dekkers, I, nr 230; -Renard, Cl., Examen de Jurisprudence, 1952-1955, 

II) R.C.].B., 1957, 61, nr 11); er bestaat immers een in reehte, dus bij vonnis, 
op te heffen schijntoestand (Luik, 20 november 1947, fur. Liege, 1947-
1948, 177; - Rb. Antwerpen, 8 juli 1954, ]. T., 1954, 626). 

37 - CLANDESTIEN HUWELIJK.- Tegen elk huwelijk dat niet in het open
baar is aangegaan kan worden opgekomen door de echtgenoten zelf, door 
de ouders, door de grootouders en door allen die daarbij een reeds verkregen 
en dadelijk belang zouden hebben, alsook door het openbaar ministerie 
(art. 191 B.W.). 

Van toepassing van art. 191 B.W. kan natuurlijk geen sprake zijn, 
wanneer de gehuwden zich gehouden hebben aan alle wettelijke voor
sehriften ter zake het huwelijk, doeh anderzijds aan hun huwelijk geen 
ruehtbaarheid hebben gegeven en het geheim hebben weten te houden 
(Rb. Brussel, 3 november 1956, Pas., 1957, III, 105). 

Het betreft hier integendeel het opzettelijk ontduiken van wettelijke 
publiciteitsvoorschriften om het huwelijk geheim te kunnen houden en 
aldus te kunnen ontsnappen aan zekere aldan niet volkomen afdoende of 
zelfs louter verbiedende huwelijksbeletsels. Claridestiniteit is daaroin niet 
verbonden aan de overtreding van een bepaald wetsvoorschrift; zij kan 
blijken uit een geheel van feiten en omstandigheden die wijzen op de be
drieglijke ontduiking van de Belgische wet (Brussel, 22 juni 1960, Pas., 
1961, II, 198). 

Alles hangt dus af van de omstandigheden, en de feitenreehter oor
deelt volkomen vrij of het verzuim van die aard is dat de nietigheid van het 
huwelijk client uitgesproken te worden (Rb. Brussel, 9 april 1954, Pas., 
1955, Ill, 97; ]. T., 1955, 110; - Rb. Brussel, 31 maart 1956, Rev. Dr. 
Pam., 1956, 156; - Rb. Verviers, 28 maart 1960, fur. Liege, 1959-1960, 
263). 

Doorgaans hebben de rechtbanken de neiging zeer breed te oordelen 
en wijzen zij iedere vordering tot nietigverklaring van het huwelijk af, 
wanneer de goede trouw van de echtgenoten met min of meer zekerheid 
blijkt en dat geen van de grondvereisten tot het sluiten van een geldig 
huwelijk ontbreekt. Maar omgekeerd zijn de rechters veelal onverbiddelijk 
streng voor de in den vreemde aangegane huwelijken, die ginds precies 
worden aangegaan om er van gunstiger voorwaarden te kunnen genieten 
(zie voor de laatste jaren : Brussel, 30 januari 1952, R. W., 1951- 1952, 
1421;- Rb. Luik, 23 april 1953, fur. Liege, 1952-1953, 285;- Rb. Brussel, 
9 april 1954, gee.; - Brussel, 29 mei 1955, Rev. Dr. Pam., 1955, 61 ; -
Rb. Brussel, 7 juli 1956, Pas., 1957, III, 101; - Anders : Rb. Brussel, 31 
maart 1956, gee.). 

Bij die feitelijke beoordeling zou echter niet mogen worden nagegaan 
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of de nietigverklaring niet meer de belangen van de echtgenoten en de eer 
van hun familie schaadt dan het instandhouden van het huwelijk (Anders : 
Rb. Verviers, 28 maart I96o, gee.). Want wat zich voordoet na het huwelijk 
moet vreemd blijven aan de vraag naar de beoordeling van de rechtsgeldig
heid van het huwelijk als rechtshandeling op de dag van het sluiten van het 
huwelijk. De billijkheid mag het recht, en dus ook de rechtszekerheid, 
geen voetje lichten. 

38 - In aansluiting bij een gevestigde rechtspraak werd niet ontvankelijk 
verklaard, de vordering tot nietigverklaring van het huwelijk van echt
genoten van wie gebleken was dat zij bezit van staat hadden en van wie de 
akte van huwelijk werd overgelegd (Brussel, I6 december I959, ]. T., 
I96o, 296; Pas., I96o, II, 209). 

Inderdaad, artikel I96 B.W. zegt ,wanneer er bezit van staat aan
wezig is en de akte van huwelijksvoltrekking, verleden ten overstaan van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, wordt overgelegd, zijn de echtgenoten 
niet ontvankelijk om tegen elkaar de nietigverklaring van die akte te vor
deren". En bij extensieve uitlegging van art. I96 B.W. neemt de rechtspraak 
aan dat evenmin de nietigverklaring van het huwelijk wegens clandestiniteit 
mag gevorderd worden, wanneer de echtgenoten bezit van staat hebben 
doordat zij als gehuwden zijn gaan samenwonen (Rb. Brussel, 28 februari 
I9II, Pas., I9II, III, 25I;- Cass. fr., I augustus I930, Pas., I932, II, 6). 
lmmers, door het woord akte, hetwelk voorkomt op het einde van art. I96 
B.W., moet verstaan worden zowel het huwelijk zelf als de akte die van 
het huwelijk wordt opgemaakt (Cass., I I mei I939, Pas., I939, I, 239, met 
advies van Procureur-Generaal Gesche). 

Wat artikel I96 B.W. echter aileen toelaat weg te wissen, wanneer 
er tenminste bezit is van staat, is de nietigverklaring van het huwelijk 
wegens gebreken in de vorm. Want naar de opvatting van de wetgever 
wordt het sluiten van het huwelijk, wat betreft de gebreken in de vorm, 
op gelijke voet gesteld met de akte die van het huwelijk wordt vastgesteld 
(Cass., II mei I939, gee.). Artikel I96 B.W. zou dus niet kunnen ingeroe
pen worden wanneer het om andere gebreken moest gaan dan vorm
gebreken (De Page, I, 3de uitg., nr 654, B.). 

39 - ScHIJNHUWELIJK. - Er werd reeds op gewezen (boven nr 36) dat 
veinzing een huwelijksbeletsel is met afdoend karakter. Het is trouwens 
een huwelijksbeletsel met een volkomen afdoend karakter. Veinzing brengt 
immers een schijnhuwelijk mee (De Page, I, 2de en vooral 3de uitg., 
nr 659 bis; - Rb. Brussel, 26 juni I942, Pas., I946, III, 83; - Rb. Brussel, 
7 april I945, R.C.].B., I947, 3I, met noot J. Dabin;- Gent, 25 februari 
I956, R. W., I956-I957, 9II; R.C.].B., I957, I79, met noot P. Graulich, 
Nullite de mariage conclu a des fins etrangeres a cette institution, R.C.].B., 
I957, I84;- Rb. Gent, 27 maart I957, R. W., I957-I958, 423;- Matthys, 
J., Wetsontduiking, R. W., I955-I956, I05 en volg.). 

Welnu, een schijnhuwelijk is een karikatuur van een huwelijk. Het 



huwelijk wordt hier afgewend van zijn normaal doel, zijnde het stiehten 
van een levensgemeensehap tussen man en vrouw (Gent, 25 februari 1956, 
gee.; - Rb. Gent, 27 maart 1957, gee.) die daardoor trouwens toetreden 
tot die bij de wet geregelde instelling. Zoals een wet een zekere doelmatig
heid onderstelt, zo implieeert iedere rechtshandeling - ook het sluiten 
van een huwelijk- een zekere doelgeriehtheid, zoniet ontbreekt de wils
akt, eerste vereiste voor het bestaan van een reehtshandeling; want zonder 
doelgerichtheid heeft de wilsakt geen zin, wat neerkomt op het ontbreken 
van iedere wil tot het bereiken van het rechtsgevolg. Maar, als die ernstige 
doelgerichte wil niet bestaat in hoofde van degenen die huwen, bestaat er 
ook geen toestemming om toe te treden tot de instelling van het huwelijk. 
En aangezien in geval van schijnhuwelijk de openbare orde in gevaar wordt 
gebraeht - te meer dat een geveinsd huwelijk de menselijke waardigheid 
aantast- is het openbaar ministerie bij toepassing van art. 46, tweede lid, 
van de wet van 20 april 1810 bevoegd om van ambtswege op te treden 
ten einde, ofwel de nietigverklaring te vervolgen wanneer het huwelijk in 
Belgie werd gesloten, ofwel de niet-tegenstelbaarheid in Belgie te doen 
uitspreken wanneer man en vrouw in het buitenland gehuwd zijn (De Page, 
I, 3de uitg., nr 659 bis; - Gent, 25 februari 1956, gee.; - Rb. Gent, 27 
maart 1957, gee.); hetgeen het volkomen afdoend karakter van veinzing 
als huwelijksbeletsel onderstreept. 

In de lijn van deze leer en van zijn in 1956 gewezen arrest, heeft het 
hof van beroep te Gent opnieuw bevestigd dat het huwelijk, aangegaan 
tussen een Belg en een vreemde vrouw, met het enkel oogmerk deze laatste 
toe te Iaten de Belgisehe nationaliteit te verwerven en zich aldus te onttrek
ken aan de dwingende voorsehriften van de wetten en besluiten betreffende 
de vreemdelingenpolitie en de tewerkstelling van vreemdelingen, kan wor
den nietigverklaard ; ook dan, zegt het hof, wanneer de man reeds over
leden is, aangezien de miskenning van de openbare orde - die precies 
het optreden van het openbaar ministerie rechtvaardigt - voortduurt 
zolang de gevolgen van zulk een huwelijk voortduren (Gent, 10 december 
1959, Pas., 1961, II, 163). 

Het hof van beroep te Brussel is zelfs nog een stap verder gegaan. 
Het heeft niet alleen bevestigd dat, in geval van sehijnhuwelijk, de veinzing 
een huwelijksbeletsel is met volkomen afdoend karakter - zodat door 
ieder belanghebbende, dus ook door de schijneehtgenoten, kan opgetreden 
worden om dat huwelijk aan te veehten - maar het heeft zieh zelfs be
voegd verklaard om het in het buitenland gesloten schijnhuwelijk tussen 
een Belg en een vreemdelinge nietig te verklaren. Het hof gaat daar
voor uit van de vaststelling, dat de akte van voltrekking van het in het 
buitenland gesloten schijnhuwelijk werd overgesehreven in de lopende 
registers van de burgerlijke stand van de hiertoe aangewezen gemeente van 
het Rijk (zie art. 171 B.W.), en dat, vermits het beantwoordde aan de voor
schriften van de artikelen 170 en 170 ter B.W., dus in Belgie geldig was; 
zodat, waar dit huwelijk in Belgie volkomen uitwerking kreeg, het naar 
zijn geldigheid insgelijks voor de Belgisehe reehtbanken kon betwist en 



gebeurlijk metig verklaard worden (Brussel, 25 november 1959, Pas., 
1961, II, 73; J. T., 1959, 703; Rev. prat. Not., 1960, 293; Rev. Dr. Fam., 
1960, 35). Wegens laattijdigheid werd de voorziening in cassatie ver
worpen (Cass., 2 maart 1961, Pas., 1961, I, 721). 

Deze jurisprudentie draagt de goedkeuring weg van zekere auteurs 
(Graulich, P., o.c., l.c.; - Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de Juris
prudence, 1956-1960, R.C.].B., 1961, 485-486, nr 20), doch is, in acht 
genomen de principes, moeilijk te verdedigen; ongeacht weliswaar de 
vervelende consequenties waartoe men komt wanneer het in den vreemde 
gesloten huwelijk in het vreemd land gehandhaafd blijft doch in ons land 
aileen niet-tegenstelbaar wordt verklaard. Want spijts alles blijft een in 
den vreemde gesloten huwelijk gebonden aan de wetgeving van dat land, 
al was het maar naar zijn vormen, en behoort de van dat huwelijk opge
stelde akte tot de soevereine akten van dat land waarover de Belgische 
rechtsmachten hun bevoegdheid niet kunnen uitstrekken. 

40 - Maar indien de meeste schijnhuwelijken gesloten worden om de 
wetten en besluiten op de vreemdelingenpolitie en op de tewerkstelling van 
vreemdelingen te ontduiken, dan kunnen toch andere redenen voorliggen 
om de wetsafwending bij het sluiten van een schijnhuwelijk te verklaren. 

Zo bleek uit het aan het hof van beroep te Brussel voorgelegd geval, 
dat het schijnhuwelijk was aangegaan met als enig inzicht het kind dat de 
vrouw ging ter wereld brengen de staat van wettig kind te bezorgen (Brus
sel, 25 november 1959, gee.). 

Op het eerste gezicht kan dat arrest wel enige verwondering wekken, 
vooral daar het kind de vrucht was van de geslachtelijke omgang van de nu 
procederende man en vrouw. Immers, indien een geveinsd huwelijk onder
stelt dat het huwelijk afgewend wordt van zijn normaal doel om een doel 
te bereiken dat vreemd is aan het huwelijk, kan toch moeilijk beweerd 
worden dat het aangaan van een huwelijk om het reeds v66r het huwelijk 
verwekt kind een wettige afstamming te bezorgen, volkomen vreemd is aan 
huwelijk. Het huwelijk schept juist het wettig kader voor de wettige 
filiatie. En als een wettige afstamming gewild wordt voor het verwekt 
kind, dan lijkt het normaal dat het hiervoor vereist huwelijk meteen ook 
als werkelijk gewild huwelijk gesloten wordt en niet als schijnhuwelijk 
(in die zin Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, 1956-
1960, R.C.J.B., 1961, 487-488, nr 21;- Graulich, P., Essai sur les elements 
constitutifs de Ia filiation legitime, 1964, nr 149, noot 56). Hetzelfde kan dan 
a fortiori gezegd worden wanneer het huwelijk wordt aangegaan om een 
natuurlijk kind te wettigen (Rb. Brussel, 3 november 1956, Pas., 1957, 
III, 105). 

Toch komt het arrest van het hofvan beroep te Brussel mij juist voor, 
omdat in casu het doel van het huwelijk niet bereikt werd. Het huwelijk 
heeft immers niet tot doel een wettige afstamming te verzekeren; de wettige 
filiatie is erdoor verzekerd, akkoord, maar als gevolg van het huwelijk 
tussen degene die het kind baart en zijn vader. Het doel van het echte huwe-



lijk bestaat daarentegen wel in het scheppen van een levensgemeenschap 
tussen man en vrouw waardoor zij toetreden tot die bij de wet geregelde 
instelling, met al de bijzondere gevolgen die daaraan verbonden zijn en 
ten aanzien van de gehuwden zelf en ten aanzien van hun kinderen. En als 
instelling (zie Cass., 12 juni 1941, Pas., 1941, I, 217) is het huwelijk dan 
veel meer dan een vormelijk contract; want, al kan het vrij gesloten wor
den, zijn inhoud ontsnapt aan de vrije wil van de partijen die huwen : zij 
kunnen het huwelijk dat zij aangaan niet vrij regelen, noch naar zijn duur, 
noch naar zijn gevolgen, noch naar zijn ontbinding. Welnu, als degenen 
die trouwen dat niet beogen, doch iets anders - al was het een gevolg 
of een bijkomend aspect van het huwelijk - dan mist hun huwelijk het 
wettelijk doel, en is het een schijnhuwelijk. 

In de grand is het onderscheid tussen een echt huwelijk en een schijn
huwelijk daarom een zuivere feitenkwestie, overgelaten aan het wijs oor
deel van de rechter (Dabin, J,, noot onder Rb. Brussel, 7 april 1945, 
R.C.].B., 1947, 40-42). Doch om dan de nietigverklaring te beletten van een 
echt huwelijk, op vordering van echtgenoten die werkelijk geldig gehuwd 
waren doch nu een schijnhuwelijk voorwenden om aldus gemakkelijker uit 
de echt te kunnen treden dan door het aanwenden van een echtscheidings
procedure, heeft de wetgever een artikel 193 bis in het Burgerlijk Wetboek 
ingevoegd bij de wet van 14 november 1947. Krachtens dat artikel ,,kan 
het openbaar ministerie als tussenkomende partij optreden bij alle rechts
vorderingen tot nietigverklaring van een huwelijk": De memorie van toe
lichting bij deze wet erkent, aan de ene kant, de mogelijkheid tot nietig
verklaring van het schijnhuwelijk wegens het volkomen afdoend karakter 
van de veinzing als huwelijksbeletsel, doch wijst er, aan de andere kant, op, 
dat het nieuw artikel ertoe strekt aile bedrog tegen te gaan dat zich gebeur
lijk ook zou kunnen voordoen door het simuleren van een schijnhuwelijk 
(Parlem. Besch., Senaat, 1946-1947, nr so). 

41 - VERMEEND HUWEL1JK. - De wetgever heeft de gevolgen van de 
nietigverklaring van het huwelijk verzacht wanneer het te goeder trouw 
werd aangegaan. Was slechts een van beide echtgenoten te goeder trouw, 
dan bestaat het voordeel van het vermeend huwelijk enkel voor die echt
genoot en ten voordele van de uit dit huwelijk geboren kinderen (art. 201 
en 202 B.W.). 

Maar wanneer bestaat die goede trouw? 
Het hof van beroep te Brussel, in aansluiting bij oudere jurisprudentie, 

neemt de goede trouw aan wanneer de echtgenoot die ze inroept op het 
ogenblik van de voltrekking van het huwelijk in de mening verkeerde dat 
hij een geldig huwelijk had gesloten (Brussel, 17 januari 1962, T. Not., 
1963, 241 ; - Brussel, 8 oktober 1963, ]. T., 1963, 694). Het is daarbij on
verschillig dat die mening bij de eisende partij voorzat omdat zij onwetend 
was van een huwelijksbeletsel met afdoend karakter dat de vordering tot 
nietigverklaring rechtvaardigt, want het is zonder belang of de dwaling 
er ene is in rechte dan wel in feite (Brussel, 8 oktober 1963, gee.;- zie ook 



reeds Cass., 11 november 1841, Pas., 1842, II, 70). Het is zelfs onverschillig 
dat de eisende partij kennis had van een huwelijksbeletsel door de Belgische 
wet voorzien, en dat zij deze wetgeving heeft willen ontduiken door in 
het buitenland te huwen, indien zij althans bij de voltrekking van het 
huwelijk niet wist dat het huwelijk in Belgie kon vernietigd worden (Brussel, 
17 januari 1962, gee.; - zie oak al Brussel, 30 januari 1952, R. W., 1951-
1952, 1421. In de beide aangehaalde gevallen ging het om clandestiene 
huwelijken). Inderdaad, eens dat de goede trouw vaststaat, kent de recht
spraak het voordeel van het vermeend huwelijk toe, welke oak de aard is 
van het huwelijksbeletsel ; dus onverschillig of het een huwelijksbeletsel 
is met volkomen of niet volkomen afdoend karakter. 

42 - Doch in strijd met de Franse rechtspraak, die vooropzet dat goede 
trouw steeds vermoed wordt (argument : art. 2268 B.W.; - Cass. fr., 
5 november 1913, D.P., 1914, I, 281; - Cass. fr., 8 januari 1930, D.P., 
1930, I, 51; - en zie, in die zin oak, de moderne Franse rechtsleer, met 
a.m. Planiol en Ripert, door Rouast, II, 2de uitg., nr 320), is de Belgische 
rechtspraak van oordeel, dat wie van het uitzonderlijk voordeel van art. 
201-202 B.W. wil genieten bewijzen moet dat hij te goeder trouw was 
op het ogenblik van het aangaan van het huwelijk (Brussel, 27 december 
1911, Pas., 1912, II, 56; - Brussel, 31 januari 1923, Pas., 1923, II, 165; 
- Rb. Kortrijk, 17 november 1950, R. W., 1950-1951, 953; - Rb. Brussel, 
13 maart 1951, R.W., 1950-1951, 224;- Rb. Brussel, 25 juli 1952, ].T., 
1953, 259; - Rb. Antwerpen, 5 juli 1956, Bull. Av., 1956, 10, nr 9; -
Rb. Brussel, 21 april 1956, Pas., 1957, III, 79). De Belgische rechtsleer 
treedt die zienswijze bij, uitgaande van de overweging dat de wetgeving 
op het stuk van het huwelijk, die van openbare orde is en dus van strikte 
toepassing, geen uitzonderingstekst kent, derwijze dat de regeling van art. 
2268 B.W. op het stuk van de verjaring hier niet mag aangewend worden 
(De Page, I, 3de uitg., nr 676; - Kluyskens, I, nr 314; - Laurent, II, nr 
506; - Storme, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, 1962, 
nr 397 en 389, blz. 374-375). Dus kan de rechter, naar Belgisch recht, het 
voordeel van het vermeend huwelijk wegens goede trouw van (een der) 
beide echtgenoten oak niet van ambtswege toekennen : het voordeel moet 
ingeroepen worden (De Page, I, 3de uitg., nr 677;- Gent, 12 maart 1925, 
Pas., 1925, II, 119). Bijgevolg kan niet ontvankelijk worden verklaard, de 
vordering van het openbaar ministerie die er toe strekte te zeggen voor 
recht dat een wegens bigamie nietigverklaard huwelijk van ieder rechts
gevolg zal verstoken blijven wegens de kwade trouw van beide echtgenoten 
(Rb. Nijvel, 26 juni 1947, Rec. jur. T. A. Nivelles, 1957, 142). 

Maar, omgekeerd, zijn de Belgische rechtsleer en rechtspraak zeer libe
raal in zake de toegelaten bewijsvoering en in zake de beoordeling van de 
feiten. Niet aileen mogen alle bewijsmiddelen aangewend worden, wat op 
zichzelf normaal is, maar mag de feitenrechter zelfs dank zij een ruime inter
pretatie van de omstandigheden tot het bestaan van de goede trouw beslui
ten (Storme, M., o.c., l.c.; - zie oak De Page, I, 3de uitg., nr 675 en 676). 



En maar best ook, want de goede trouw hangt af van een geestesgesteld
heid die alleen onreehtstreeks kan bewezen worden. 

Die prineipes hebben ook nu weer hun toepassing gekregen. 
Zo werd aangenomen dat het bewijs van de goede trouw geleverd was, 

doordat de eehtgenoten die zieh op het statuut van het vermeend huwelijk 
beriepen eerst een advoeaat hadden geraadpleegd, en dat volgens diens 
advies het eerste huwelijk van de man nietig was wegens clandestiniteit 
zodat hij dus het tweede huwelijk moeht aangaan (Brussel, 22 juni 1960, 
Pas., 1961, II, 198). Werden zelfs als voldoende bewijs van goede trouw 
besehouwd, de verklaringen die kort v66r het huwelijk werden afgelegd 
door de eehtgenoten aan een reporter van een dagblad, waaruit bleek dat 
zij zieh naar het Belgiseh eonsulaat hadden begeven en aldaar vernomen 
hadden dat hun voorgenomen huwelijk als geldig zou besehouwd worden 
in Belgie mits naleving van de door het vreemde land opgelegde voor
waarden (Brussel, 17 januari 1962, gee.). 

Zeker is het, dat de goede trouw telkens in concreto client nagegaan 
te worden, rekening houdend met de intellectuele ontwikkeling van de 
eehtgenoten en met het soeiaal milieu waarin zij verkeren (Brussel, 8 ok
tober 1963, gee.; - zie trouwens reeds : Brussel, 29 januari 1941, Pas., 
1942, II, I 17; Rev. prat. Not., 1945, 226). 

(Slot volgt) 
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