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~ 4· - Gevolgen van het huwelijk. 

A. TEN AANZIEN VAN DE CIVIELRECHT£"'LI]KE BEKWAAMHEID VAN 
MAN EN VROUW. 

43 - PRINCIPIEEL BEHOUD VAN DE CIVIELRECHTELIJKE BEKWAAMHEID 

TIJDENS RET HUWELIJK.- De grote innovatie, sinds de wet van 30 april 1958 
betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenoten, 
is de opheffing van het beginsel van de maritale macht sensu stricto en 
sensu lato. De regel is nu, dat de gehuwde vrouw net zo goed als haar man 
rechts- en handelingsbekwaamheid bezit en dat haar onbekwaamheid, 
zoals insgelijks die van haar man, uitzondering is; immers ,het huwelijk 
wijzigt de burgerlijke bekwaamheid van de echtgenoten niet" (art. 214 
B.W., aanhef), behoudens in de bij de wet voorziene gevallen. Bijgevolg 
moeten de wetten die de bekwaamheid van de gehuwden verlammen of 
indijken, op beperkende wijze worden uitgelegd (Delva, W., De bekwaam
heid van de gehuwde vrouw sinds de wet van 30 april 195g, R. W., 1958-1959, 
313-314). 

De wet van 30 april 1958 geldt echter aileen voor de toekomst, en 
heeft, zoals iedere wet die alleen voor het toekomende beschikt, geen 
terugwerkende kracht (art. 2, B.W.). Bijgevolg zijn de rechtshandelingen 
die door een gehuwde vrouw werden gesteld onder de oude wetgeving en 
zonder machtiging van haar man, vernietigbaar (Brussel, 20 mei 1959, 
Pas., 1959, II, 270; Rev. prat. Not., 1960, n8). 

(*) Vervolg en slot van het overzicht gepubliceerd in het vorige nummer van het 
T.P.R., biz. 231 en volg. 
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44 - EERSTE TOEPASSING - VR1JE KEUZE VAN E1GEN WOONPLAATS. -

Vermits ieder van de echtgenoten principieel zijn civielrechtelijke bekwaam
heid behoudt, kan hij vrij zijn woonplaats vestigen waar hij wil. Dus kan 
oak de gehuwde vrouw haar domicilie vestigen waar zij het verkiest; 
woonplaats die trouwens een andere kan zijn dan die van haar man (art. 108 
B.W., vervangen bij art. 5 van de wet van 30 april 1958, gecombineerd 
met de art. 213 en 214 B.W.;- zie oak het verslag van de Commissie voor 
Justitie van de Senaat, Parlem. Besch., 1956-1957, nr 346, blz. 7 en volg.; 
- vgl. Rb. Brussel, 22 oktober 1958, ]. T., 1959, 98). Zij kan trouwens 
verplicht zijn een wettelijke woonplaats te hebben, onderscheiden van die 
van haar man, indien zij een openbaar ambt bekleedt (art. 107 B.W.). 
Aileen moeten de beide echtgenoten samenwonen in de echtelijke verblijf
plaats (zie verder nr 49). De woonplaats waarvan sprake, is dus degene 
waarover reeds gehandeld werd (zie hoven nr 16-18). Het is de zetel voor 
het rechtsverkeer van een natuurlijk persoon. 

Ieder echtgenoot heeft evenwel het recht om daar door de mede
echtgenoot ontvangen te worden. Dit werd, naar aanleiding van de voor
ziening tegen een arrest van het hof van beroep te Luik, gewezen in een 
zaak van onderhoud van bijzit gepleegd tijdens een procedure van echt
scheiding door onderlinge toestemming, door het hof van cassatie aan
gevoerd, omdat .,uit de tekst en uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 30 april 1958, betreffende de wederzijdse rechten en plichten 
van de echtgenoten, blijkt dat, al wordt de plicht tot samenwoning der 
echtgenoten normaal in de echtelijke waning uitgeoefend, de man en de 
vrouw evenwel allebei het recht behouden ontvangen te worden in iedere 
waning van hun echtgenoot, al zij het een gelegenheidswoning" (Cass., 
4 januari 1960, R. W., 1960-1961, 689). Artikel 212 B.W. en het wezen 
van het huwelijk zelf rechtvaardigen deze stelling. 

Zou die persoonlijke woonplaats in het buitenland mogen gevestigd 
worden? De rechtbank te Brussel, in een speciaal geval weliswaar, heeft 
hierop bevestigend geantwoord (Rb. Brussel, 22 oktober 1958, ]. T., 
1959, 98); naar mijn gevoelen ten onrechte, omdat hierdoor van de ver
plichting tot samenwonen (zie verder nr 49 sub a), niets meer in huis kon 
komen. Hoe zou het oak kunnen, waar de vrouw domicilie zou hebben 
te Montreal, in Canada, en de echtelijke verblijfplaats daarentegen door 
de rechtbank werd bepaald in de woonplaats van de man, ergens in de 
Brusselse agglomeratie ? 

45 - TWEEDE TOEPASS1NG- VRIJ INZETTEN VAN PERSOON EN DIENSTEN.

a) Iedere echtgenoot heeft het recht een beroep, een handels- of 
nijverheidsbedrijf uit te oefenen, zonder instemrning te behoeven van de 
andere echtgenoot of van de rechtbank (art. 215, eerste lid, B.W.). 

De wet voorziet nochtans een belangrijke tempering. Want, indien 
de medeechtgenoot oordeelt dat hieraan een ernstig nadeel verbonden is 
voor zijn zedelijke of stoffelijke belangen, of voor die van de minderjarige 
kinderen, heeft hij het recht zich tot de rechtbank van eerste aanleg van 
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de echtelijke verblijfplaats te wenden om aangepaste maatregelen te vor
deren; en indien de echtgenoot het beroep, het handels- of nijverheids
bedrijf nog niet uitoefent op de dag dat de medeechtgenoot zich tot de 
rechtbank wendt, mag hij met die uitoefening niet beginnen alvorens de 
rechtbank uitspraak heeft gedaan, tenzij de voorzitter van de rechtbank 
binnen wiens ambtsgebied de echtelijke verblijfplaats is gevestigd in kort 
geding anders heeft beslist (art. 215, tweede en vierde lid, B.W., en art. 217, 
eerste lid, B.W.). Het betreft hier evenwel een uitzonderlijke regeling 
en procedure. 

Bijgevolg is het zeker ten onrechte dat de rechtbank te Brussel ge
vonnist heeft dat de vrouw, die in het buitenland een lonende betrekking 
wil uitoefenen, hetzij op basis van artikel 217 B.W., hetzij op basis van de 
artikelen 861 en 862 Rv. een geding mag voeren voor de rechtbank om tot 
het uitoefenen van die betrekking gemachtigd te worden wanneer haar man 
weigert (Rb. Brussel, 22 oktober 1958, ]. T., 1959, 98). Want wanneer de 
rechtbank voorhoudt dat de wet van 30 april 1958 wel een nieuwe procedure 
invoert ten aanzien van betwistingen tussen echtgenoten met betrekking 
tot hun rechten en verplichtingen, doch de artikelen 861 en 862 Rv. niet 
heeft opgeheven, dan is dit, in de algemene termen waarin het gezegd werd, 
theoretisch juist; maar die zienswijze wordt onhoudbaar waar de rechtbank 
er aan toevoegt dat de eisende echtgenoot in casu dan de keuze heeft tussen 
de ene of de andere wijze van procederen. Immers, de eis van de vrouw 
zou beslist niet ontvankelijk zijn geweest indien hij ware ingeleid (quod non} 
op basis van de artikelen 215 en 217 B.W., vermits de vrouw principieel 
geen toestemming nodig had en enkel de man bevoegd zou zijn geweest 
om de rechtbank te vatten; en ingeleid op basis van de artikelen 861 en 
862 Rv. (quod in casu} had de vordering insgelijks onontvankelijk verklaard 
moeten zijn, vermits die artikelen er alleen toe strekken de vrouw van haar 
onbekwaamheid te ontslaan indien ze een rechtshandeling wil stellen tegen 
de wil in van haar man, terwijl ze nu precies wel bekwaam was om het 
beschouwde beroep uit te oefenen zonder hiervoor de minste machtiging 
te behoeven (in die zin ook Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de ]uris
prudence, 1956-1960, R.C.].B., 1961, blz. 508-509, nr 34). 

Van zijn kant heeft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel, zetelende in kort geding, zeer juist doen opmerken dat de 
echtgenoot die zich op art. 215, tweede lid, B.W. beroept wel het recht 
heeft om zich tot de rechtbank te wenden en hiervoor gebruik mag maken 
van de procedure voorzien bij art. 217 B.W., doch dat hij niet zijn mede
echtgenoot in kort geding mag oproepen bij toepassing van die voormelde 
artikelen; in dat geval blijft het gemeen recht in zake kort geding gelding 
hebben, d.w.z. art. II van de wet van 25 maart 1876 (Kort ged. Brussel, 
31 juli 1962, ]. T., 1962, 531). Inderdaad, de bij de artikelen 213, 
215, 216 en 217 B.W. ingestelde regeling en procedure is uitzonderlijk; 
en dus, indien artikel 215, vierde lid, B.W. voorziet dat de echtgenoot die 
het beroep, het handels- of nijverheidsbedrijf, nog niet uitoefent op de 
dag dat de andere echtgenoot zich tot de rechtbank wendt, met die uit-
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oefening niet mag beginnen alvorens de rechtbank uitspraak heeft gedaan 
, tenzij de voorzitter in kart geding anders heeft beslist", is het uitsluitend 
in die hypothese dat een beroep bij de rechter van de echtelijke verblijf
plaats in kart gedi:t;1g geoorloofd is met aanwending van de bij artikel 217 
B.W. ingestelde procedure. De wetgever heeft nimmer het inzicht gehad 
om en de rechtbank en de voorzitter in kart geding een gelijke bevoegdheid 
te verlenen voor het beslechten van om het even welke eis ingeleid in een 
van de gevallen voorzien bij de artikelen 213, 215 en 216 B.W. (zie o.a. in 
de Parlem. Hand., Kamer van Volksvertegenwoordigers, vergadering van 
12 maart 1958, blz. 9, de duidelijke verklaring van de Heer Lilar : ,Ik wil 
bevestigen dat er geen nieuwe bevoegdheid wordt gegeven aan de rechter 
in kart geding, maar dat, zoals het gaat in gewone burgerlijke zaken -
daar waar er hoogdringendheid bestaat - verhaal kan gedaan worden bij 
de rechter zetelende in kort geding, met dien verstande nochtans dat zijn 
beslissing een voorlopig karakter heeft en dat de rechtbank van eerste 
aanleg bevoegd blijft om over de grond van deze burgerlijke betwisting 
te beslissen"). Met reden werd daarom de stuntelige redactie van art. 217, 
eerste lid, B.W. betreurd, die schijnbaar het tegengestelde beweert; die 
tekst had als volgt moeten gesteld zijn: ,Beroep ingevolge de artikelen 213, 
215 en 216 B.W., wordt bij de rechtbank van eerste aanleg van de echtelijke 
verblijfplaats ingesteld door een ter griffie ingediend verzoekschrift; 
behoudens de vordering bij toepassing van art. 215, vierde lid, in fine, 
die op dezelfde wijze van rechtsingang wordt ingesteld bij de voorzitter 
van deze rechtbank zetelende in kart geding" (zie Baeteman, G., et Lau
wers, J.-P., Devoirs et droits des epoux, Brussel, 1960, nr 225 en volg.). 

b) Ieder van de echtgenoten mag insgelijks een openbaar ambt of 
mandaat uitoefenen, zonder de minste toestemming te behoeven en zonder 
dat de rechtbank door de medeechtgenoot mag gevat worden, wanneer 
hieraan een ernstig nadeel verbonden is voor de zedelijke of stoffelijke 
belangen van die echtgenoot of voor die van de minderjarige kinderen 
(art. 215, derde lid, B.W.; - voor de juiste draagwijdte van de termen 
openbaar ambt of openbaar mandaat : zie Baeteman, G., et Lauwers, J.-P., 
o. c., nr 214). 

c) Maar het feit dat elk van de echtgenoten vrij zijn persoon en zijn 
diensten mag inzetten, sluit ook nog in dat de vrouw het recht heeft om 
zonder machtiging van haar man een voogdij te aanvaarden (Brussel, 
14 februari 1961, Pas., 1962, II, 168); artikel442 his B.W., ingevoegd bij 
de wet van 10 augustus 1909, dat die machtiging eiste en zelfs voorzag dat 
de toestemming van de man niet mocht worden vervangen door de mach
tiging van de rechter, werd logischerwijze opgeheven bij art. 7, par. 1, 
van de wet van 30 april 1958 (zie in dezelfde gedachtengang de opheffing 
van de oude artikelen 395 en 396 B.W., wanneerdemoeder-voogdes wou 
hertrouwen). 

46 - DERDE TOEPASSING- VRIJ STELLEN VAN RECHTSHANDELINGEN, VAN 
GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE AKTEN. - Sinds de wet van 
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30 april 1958 bezit de gehuwde vrouw, net zo goed als haar man, principieel 
de bekwaamheid om zonder de minste toestemrning akten te stellen hou
dende vestiging, aanwijzing of overdracht van een recht, of zijnde een 
daad van genot, van beheer of van beschikking, en om hetzij als eisende, 
hetzij als verwerende partij in rechte op te treden; zelfs buiten iedere 
beroeps-, handels- of nijverheidsactiviteit om, en in beginsel zelfs onver
schillig onder welk huwelijksvermogensstelsel ze gehuwd is. Doch al is ze 
dan bekwaam, ze heeft daarom niet steeds de bevoegdheid de huwelijks
vermogens te verbinden (zie Kirkpatrick, J., La capacite et les pouvoirs 
des femmes mariees belges depuis les lois des 30 avril 1958 et 22 juin 1959, 
]. T., 1960, I en volg.; - Vieujean, E., Pouvoirs et capacite de la femme 
commune en biens, Ann. fac. dr. Liege, 1961, 419 en volg.; - De Page, I, 
3de uitg., nr 723 en 724). 

a) Die bekwaamheid en bevoegdheid heeft de gehuwde vrouw nu 
onbetwistbaar wel wanneer ze contractueel of gerechtelijk van goederen 
gescheiden is. Zij had de juridische bekwaamheid sinds de wet van 30 april 
1958; en de volle bevoegdheid ten aanzien van haar persoonlijke vermogens 
heeft ze sinds de wet van 22 juni 1959, betreffende de rechten van de van 
goederen gescheiden vrouw, die alle twijfel heeft weggenomen die nog 
enigszins mocht bestaan hebben sinds het in voege treden van de wet van 
30 april 1958. De nieuwe artikelen 1449 en 1536 B.W. zijn immers duidelijk 
(Rb. Brussel, 3 april 1962, f. T., 1962, 319; Rev. prat. Not., 1962, 185; 
Ann. Not. Enreg., 1962, 215). Het wil me daarom voorkomen dat de wet 
van 5 december 1963, tot wijziging van artikel 776, eerste lid, B.W., om 
duidelijk te maken dat het nog alleen de niet van goederen gescheiden 
vrouwen zijn die de machtiging van hun man of van de rechter nodig 
hebben om een nalatenschap te kunnen aanvaarden, volstrekt overbodig 
was ; want ten aanzien van de van goederen gescheiden vrouwen was het 
oud artikel776 B.W. stilzwijgend ontkracht door de wet van 22 juni 1959 : 
zij behoeven geen de minste machtiging meer (in die zin ook Baeteman. G., 
et Lauwers, J.-P., Devoirs et droits des epoux, nr I69; - Kirkpatrick, J., 
o. c., nr 19; -Anders : Donnay, M., Loi du 22 juin 1959 relative aux droits 
de Ia femme mariee separee de biens, Rec. gen. Enreg., 1959, 289, N° 2o.108, 
nr I;- Stichelbaudt, L., Loi du 22 juin 1959 relative aux droits de Ia femme 
mariee separee de biens, Rev. prat. Not., 1959, 265 en volg., nr 12). Trouwens, 
sinds het in voege komen van de wet van 22 juni 1959 zijn alle andere niet 
gewijzigde wetteksten die de bevoegdheid van de van goederen gescheiden 
vrouw konden verlammen, stilzwijgend opgeheven. Ik denk hier meer 
bepaald aan de artikelen 818 en 905 B.W. Maar artikel 476 B.W. daaren
tegen blijft zijn zin behouden, aangezien dat artikel niet specifiek is voor 
het huwelijksvermogensrecht, doch wel eigen aan de staat van minder
jarigheid. 

Bijgevolg had de rechtbank te Bergen het, naar rnijn oordeel, mis 
voor toen zij een van goederen gescheiden vrouw machtigde om een na
latenschap te aanvaarden, daar waar haar man niet bij machte was zijn 
toestemming te geven (Rb. Bergen,. 7 december 1960, Rev. prat. Not., 
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1961, 217). De rechtbank te Bergen volgde hiermee het spoor dat verkeer
delijk door de rechtbank te Brugge was getrokken (zie Rb. Brugge, 22 juni 
1960, Bull. Av., 1961, 6). 

Het hoeft ook geen nader betoog dat, sinds het invoeren van de wet 
van 22 juni 1959, de tijdelijke bepaling van artikel 226 septies B.W. met 
betrekking tot de voorbehouden goederen van de gehuwde vrouw, zonder 
betekenis is geworden voor de van goederen gescheiden vrouw; en dat 
art. 226 septies, § 6, B, zonder meer had dienen opgeheven te worden. 

V66r het van kracht worden van de wet van 22 juni 1959 had de van 
goederen gescheiden vrouw, spijts de wet van 30 april 1958, praktisch 
geen ruimere bevoegdheid verkregen dan voorheen (alleen had ze insgelijks 
het recht bekomen om vrij over haar roerend goed te beschikken onder 
bezwarende titel buiten de grenzen van het beheer om : zie Delva, W., 
De bekwaamheid van de gehuwde vrouw sinds de wet van 30 april 1958, 
R. W., 1958-1959, 313 en volg., vooral 326). Doch oefende ze een zelf
standig beroep, een handels- of nijverheidsbedrijf uit, dan had ze de 
ruimste rechten voor alles wat die activiteit betrof, alsook, binnen de door 
het regime op de voorbehouden goederen gestelde grenzen, de zeer ruime 
bekwaamheid met betrekking tot die goederen; haar toestand bleef evenwel 
dezelfde als die v66r het in voege treden van de wet van 30 april 1958. 
Bijgevolg mocht de van goederen gescheiden vrouw die handel dreef reeds 
v66r de wet van 30 april 1958, zonder de machtiging van haar man te 
behoeven, een bestelbon voor aan te kopen waren ondertekenen (Brussel, 
13 november 1961, Pas., 1962, II, 283). 

Quid wanneer de van goederen gescheiden vrouw die bevoegdheid 
moest misbruiken om zich onvermogend te maken, derwijze dat ze bv. niet 
meer bij machte zou zijn om bij te dragen in de lasten van het huwelijk 
(art. 218 en 1537 B.W.)? Dan is het aan haar man gelegen om op te treden. 
Trouwens oak het omgekeerde is waar, wanneer de van goederen gescheiden 
man zijn bevoegdheid ten onrechte gebruiken moest (zie hiervoor o.m. 
de artikelen 215, 218, 221 B.W.). 

b) Ook de in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw heeft, sinds 
de wet van 30 april 1958, principieel een zelfde juridische bekwaamheid 
als haar man. Maar hier zijn er toch enkele belangrijke uitzonderingen 
aan te stippen. Zo kan zij zonder de toestemming van haar man of van 
de rechter geen nalatenschap aanvaarden (art. 776, eerste lid, B.W., 
gewijzigd bij de wet van 5 december 1963), en geen schenking doen onder 
de levenden (art. 905, eerste lid, B.W. In die zin: Delva, W., De bekwaam
heid van de gehuwde vrouw sinds de wet van 30 april 1958, R. W., 1958-1959, 
318, 320 en 32I; - Donnay, M., Loi du 30 avril 1958 relative aux droits 
et devoirs respectifs des epoux, Commentaire, Rec. gen. Enreg., 1958, 257, 
N° I9.979, nr I I ; - Renard, Graulich et David, Chronique de legislation 
et de jurisprudence belge, Rev. trim. dr. civ., I959. 2I4 en volg.;- Vranken, 
F., De bekwaamheid van de gehuwde vrouw om contracten en verbintenissen 
aan te gaan, T. Not., I96o, vooral 145; - Anders : Kirkpatrick, J.. La 
capacite et les pouvoirs des femmes mariees belges depuis les lois des 30 avril 1958 



et 22 juin r959, ]. T., I96o, I en volg., vooral nr 2 met noot 8, en nr 7, c; -
Vieujean, E., Pouvoirs et capacite de la femme commune en biens, Ann. fac. 
dr. Liege, I96o, vooral 447-448). 

Doch indien de in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw ins
gelijks die principiele bekwaamheid bezit, toch heeft ze, in de regel, niet 
de bevoegdheid om de huwelijksvermogens te verbinden; die bevoegdheid 
wordt in de regimes op basis van gemeenschap van goederen door de 
wetgever toegekend aan de man (Kirkpatrick, J., o. c., I en volg.; - Vieu
jean, E., o. c., 4I9 en volg.; - Kirckpatrick, J., Le juge peut-il, en vertu 
de l' article 226 quater du Code civil, autoriser une femme commune en biens 
d. aliener un propre en pleine propriete ?, R.C.].B., I962, 209 en volg.). 
Dit lijkt wel de juiste opvatting te zijn in het Iicht van de sinds de wet 
van 30 april I958 bestaande teksten (zie art. 2I4 B.W., en de tijdelijke 
bepalingen 226 bis B.W. en volg. die een gewijzigd hernemen zijn van de 
oude artikelen 216, 3°, 218, 219, 220, eerste lid, 222, 224, a-f, B.W., sinds 
de wet van 20 juli 1932; - Kirkpatrick, J., in R.C.].B., gee.); al is het 
moeilijk staande te houden dat deze zienswijze blijkt uit aile nieuwe 
teksten of strookt met de bedoelingen van de wetgever (zie Donnay, M., 
Loi du 30 avril I958 relative aux droits et devoirs respectifs des epoux, Rec. 
gen. Enreg., 1958, 257, N° 19.979, nr 3, 6 en 8). In elk geval voert die ziens
wijze tot praktische resultaten. 

1° Gevolgtrekking met betrekking tot de goederen afhangende van 
de gemeenschap. 

Uitgaande van deze stelling komt als juist voor, het arrest van het 
hof van beroep te Brussel dat het · beroepen vonnis vernietigt dat een in 
gemeenschap van goederen gehuwde vrouw ontvankelijk had verklaard in 
haar vordering om van een derde, schuldenaar van haar overleden vader, 
een geldsom betaald te krijgen. Terecht merkt het hof op dat die roerende 
schuldvordering tot de gemeenschap behoort en dat de wet van 30 april 1958 
wei het principe van de juridische gelijkheid van de echtgenoten, en dus 
ook dat van de bekwaamheid van de gehuwde vrouw, vooropzet, doch 
niettemin geen afbreuk doet aan het beginsel van de eenheid van beheer 
en van bewind over de goederen van de gemeenschap die in de bevoegdheid 
liggen van de man als hoofd van de gemeenschap (Brussel, 7 november 1962, 
]. T., 1963, 7; - en zie ook Rb. Antwerpen, 23 oktober I958, R. W., I958-
1959, 8o1). lnderdaad, met betrekking tot de gemeenschap zelf heeft de 
gehuwde vrouw vooralsnog geen rechten van genot, beheer of beschikking 
verkregen (art. 1421 B.W. en volg.), en kan ze niet in rechte optreden; 
de bij de wet voorziene uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. Dus 
heeft de wet van 30 april 1958 hieromtrent geen de minste weerslag 
(Delva, W., De bekwaamheid van de gehuwde vrouw sinds de wet van 30 april 
I958, R. W., I958-1959, 313 en volg., vooral 230; - Vranken, F., De be
kwaamheid van de gehuwde vrouw om contracten en verbintenissen aan 
te gaan, T. Not., 1960, 129 en volg., vooral 132 en 133; - Bourgaux, W., 
La loi du 30 avril I958 relative aux droits et devoirs respectifs des 
epoux, ]. T., 1959, 74, nr 46; - Anders : Dubru, M., L'egalite civile 
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des epoux dans le mariage, Ann. Not. Enreg., 19SS, 302 en volg., nr 66 
en volg.). 

Er client nog enkel aangestipt te worden, dat, al was de vrouw in casu 
opgetreden , bijgestaan en gemachtigd door haar echtgenoot", zulks niet 
verhinderen kon dat haar vordering onontvankelijk moest worden verklaard. 
Want alleen de man heeft het bewind van de gemeenschap, zonder er zich 
te kunnen van ontdoen (tenzij tijdelijk en dan nog slechts krachtensher
roepbaar mandaat). 

Indien echter alleen de man de goederen van de gemeenschap beheert, 
en bevoegd is om die goederen te vervreemden en met hypotheek te be
zwaren zonder medewerking van de vrouw (art. 1421 B.W.), toch weigert 
het notariaat ambtsverlening indien de man een goed van de gemeenschap 
wil verkopen zonder dat de vrouw hiervan afweet ; zulks ingevolge de 
omzendbrieven van de parketten-generaal van 1931 en 1932 (zie hiervoor 
Delva, W., Artikel 1421 B. W. en de notarii}le tucht, T. Not., 1961, 65). 
Zo kwam het dat, ontgoocheld over de weigering van een notaris zijn ambt 
te verlenen, een in feite gescheiden man zijn vrouw dagvaardde voor de 
rechtbank om zich aldaar te horen machtigen om het van de gemeenschap 
afhangend huis te verkopen zonder de toestemming van zijn echtgenote. 
De rechtbank wees die zonderlinge eis af als niet ontvankelijk, omdat zij, 
en terecht, van oordeel was dat zij geen machtiging kon geven aangezien 
de man alleen als hoofd van de gemeenschap bevoegd is om de daarvan 
afhangende onroerende goederen onder bezwarende titel te · vervreemden 
en dat hij daartoe geen toestemming van zijn vrouw nodig heeft (Rb. Gent, 
30 november 1960, R. W., 1960-1961, 1148, met noot F. Bouckaert). 
De eiser had bovendien aangeboden om, na de verkoping, de helft van de 
verkoopprijs verminderd met de helft van de kosten van de verkoop af te 
staan aan zijn vrouw, op voorwaarde dat zij afstand deed van de ten haren 
behoeve genomen inschrijving van haar wettelijke hypotheek; zoniet stond 
hij de verdeling voor van de zuivere opbrengst na aftrek van de som waar
voor de inschrijving werd genomen. Maar ook van dat deel van de vordering 
kon de rechtbank geen kennis nemen, aangezien de verdeling van de 
huwelijksgeineenschap v66r de ontbinding van het huwelijk in strijd is 
met de openbare orde (art. 1395 en 1443 B.W.; - De Page et Dekkers, 
X, nr 152, d en e). 

2° Gevolgtrekking met betrekking tot de eigen goederen van de in 
gemeenschap van goederen gehuwde vrouw. 

Steeds uitgaande van de hoven uiteengezette stelling, kan de zienswijze 
worden bijgetreden dat de in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw 
bevoegd is om over de blote eigendom van goederen te beschikken - op te 
vatten in die zin dat ze wel over haar eigen goederen mag beschikken doch 
onder voorbehoud dat het genot ervan voor de gemeenschap blijft- zonder 
hiervoor enige machtiging te behoeven (Brussel, 23 juni 1961, Rev. prat. 
Not., 1961, 318, met noot Laine; Rec. gen. Enreg., 1962, 12, N° .20.431, 
met noot; R.C.].B., 1962, 205). In die zin was reeds geopineerd door een 
deel van de rechtsleer {Bourgaux, W., La loi du 30 avril 1958 relative aux 



droits et devoirs respectifs des epoux, ]. T., 1959, 74; - Bourgaux, W., et 
Laine, F., La capacite juridique de Ia femme mariee. Loi du 30 avril 1958, 
Rev. prat. Not., 1959, 94; - Kirkpatrick, J., La capacite et les pouvoirs des 
femmes mariees belges depuis les lois des 30 avril 1958 et 22 juin 1959, ]. T., 
1960, vooral 2 en 3, nr 5; - Baeteman, G., et Lauwers, J.-P., Devoirs et 
droits des epoux, nr 133 en volg., 153 en volg.; - Vieujean, E., Pouvoirs 
et capacite de Ia femme commune en biens, Ann. fac. dr. Liege, 1961, vooral 
447 en volg.; - Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, 
1956-1960, R.C.].B., 1961, blz. 507-508, nr 33;- Anders: Delva, W., De 
bekwaamheid van de gehuwde vrouw sinds de wet van 30 april 1958, R. W:, 
1958-1959, 322;- Donnay, M., La loi relative aux droits et devoirs respectifs 
des epoux, Rec. gen. Enreg., 1958, 257 en volg., No 19.978, nr 8; - Vranken, 
F., De bekwaamheid van de gehuwde vrouw om contracten en verbintenissen 
aan te gaan, T. Not., 1960, vooral 134 en volg.). 

In diezelfde gedachtengang is het ook logisch staande te houden, dat 
de vrouw nog aileen moet gemachtigd worden door haar man wil zij onder 
bezwarende titel over de volle eigendom van een eigen goed kunnen be
schikken, en dat, zo haar man zijn toestemming weigert, de vrouw hem 
voor de rechtbank kan dagvaarden om haar die machtiging door de recht
bank (gebeurlijk) te horen verlenen(art. 226 quater B.W.). Artikel226 quater 
B.W. heeft dan niet meer tot doel de vrouw van juridische onbekwaamheid 
te ontheffen, zoals eertijds voorzien bij art. 219 B.W., ingevoerd bij de wet 
van 20 juli 1932 (vermits ze principieel bekwaam is zolang de wet het 
uitzonderlijk niet anders voorziet: argument art. 214 B.W.), doch wel om 
haar eventueel de bevoegdheid te verlenen tot het stellen van de geplande 
rechtshandeling die de wet, omwille van de economie van de huwelijks
vermogensregeling, aan de man voorbehoudt (Brussel, 23 juni 1961, gee.;
en in die zin : Kirkpatrick, J., Le juge peut-il, en vertu de 1' article 226 quater 
du Code civil, autoriser une femme commune en biens a aliener un propre en 
pleine propriete ?, R.C.].B., 1962, 209 en volg., vooral 227 en volg.). De 
rechtbank kan die machtiging verlenen of weigeren, zegt art. 226 quater B. W., 
en zal hierbij dan vanzelfsprekend rekening houden met de wettige be
langen en van de vrouw en van het gezin waarvan zij deel uitmaakt. En waar 
de tekst van dat artikel in algemene termen gesteld is, en geen beperking 
inhoudt om de machtiging van de rechtbank te vragen telkens wanneer de 
vrouw bekwaam is om een rechtshandeling te stellen doch uit hoofde van 
haar huwelijksvermogensrecht niet bevoegd is om zonder de toestemming 
van haar man diezelfde handeling te verrichten, is het zeker dat de rechtbank 
die machtiging kan verlenen in andere gevallen dan degene voorzien bij 
artikel 1427 B.W. Maar indien de door de vrouw met machtiging van de 
rechtbank gedane verkoop wel tegenstelbaar is aan haar man en aan de 
gemeenschap, toch worden hierdoor noch de goederen van de gemeenschap 
noch die van de man verbonden verrnits de man geen toestemming gaf 
tot de vervreemding ( doch zulks is anders in geval van toe passing van 
art. 1427 B.W. : wanneer de vrouw met machtiging van derechter optreedt 
om ontslag van haar man uit de gevangenis te bekomen en om, in geval van 
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zijn afwezigheid, de kinderen een stand te verschaffen); en dus kan de man 
oak niet tot zekerheid worden aangesproken (art. 1426 B.W.). Bijgevolg 
is art. 226 quater B.W. zeker zinvol (Anders : Renard, Cl., et Vieujean, E., 
Examen de Jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., 1961, blz. 507-508, nr 33, 
die ten onrechte Rb. Antwerpen, 23 oktober 1958, R. W., 1958-1959, 8o1 
aanhalen). 

Het ligt daarom insgelijks voor de hand, dat de in gemeenschap van 
goederen gehuwde vrouw bekwaam is om met betrekking tot haar eigen 
goederen in rechte op te treden zonder de minste machtiging te behoeven 
(Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., 
1961, blz. 507-508, nr 33;- Kirkpatrick,}., inR.C.].B., 1962,224-225, nr 16); 
hetzij als eiseres (zie Pol. Bergen, 8 december 1959,]. T., 1960, 176- maar 
de in dit vonnis aangevoerde argumenten overtuigen niet), hetzij als ver
weerster (Anders : Cass., .9 juni 1961, Pas., 1961, I, 619;- Rb. Charleroi, 
17 maart 1959, Rev. prat. Not., 1959, 166) .. Aileen behoeft zij de toe
stemming van haar man wanneer ze ingevolge de · huwelijksvermogens
regeling niet bij machte is om huwelijksgoederen te verbinden; en indien 
deze zijn toestemming weigert, kan de rechter machtiging verlenen 
(art. 226 ter B.W.). Zodat art. 226 ter B.W. hier een analoge interpretatie 
moet krijgen als art. 226 quater B.W. (zie hoven Kirkpatrick, J., in R.C.].B., 
1962, blz. 224-225 nr 16,). 

3° Uitzonderlijke bevoegdheid om goederen te verbinden bezit de in 
gemeenschap van goederen gehuwde vrouw echter wel in een reeks ge
vailen, waatin zij het recht heeft zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke 
handelingen te steilen. 

Dat kan zij vooreerst in zake haar voorbehouden goederen. Tach 
vermag zij slechts haar man en de gemeenschap te verbinden, wanneer 
zij voor de uitoefening van haar beroep, handels- of nijverheidsbedrijf, de 
uitdrukkelijke instemming van haar man bekwam; want de vrouw die 
een beroep, een handels- of nijverheidsbedrijf uitoefent, verbindt zich 
anders persoonlijk voor alles wat haar beroep, handel of nijverheid betreft 
(art. 226 quinquies B.W.; - Rb. Tongeren, zetelende in handelszaken, 
25 oktober 1962, R. W;, 1962-63, 1643). Bijgevolg kunnen de schuldeisers 
van de vrouw, die zonder die instemming handel drijft, wel haar handels
goederen en voorbehouden goederen aanslaan (zie art. 226 septies, § 4 en 
§ 6, A), doch voor de rest aileen beslag leggen op de blote eigendom van 
haar eigen goederen (Delva ,W., De bekwaamheid van de gehuwde vrouw 
sinds de wet van 30 april 1958, R. W., 1958-1959, 323; - en aldus ook 
Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de jurisprudence, 1956-rg6o, R.C.].B., 
1961, blz. 508-509, nr 34). Hierdoor heft artikel226 quinquies B.W. art. 1426 
B.W. in fine op (Delva, W., o. c., l. c.; - Rb. Dendermonde, 4 april rg63, 
in zake Van Langenhove t/Berckmoes-Baeyens, niet gepubl.). 

Van belang is dus te weten indien de vrouw haar handels- of nijver
heidsactiviteit uitoefent met de uitdrukkelijke instemming van haar man, 
verrnits zij aileen dan haar man, de gemeenschap, en zelfs de valle eigendom 
van haar eigen goederen, verbindt. Terecht merkt de rechtbank van Ton-



geren op dat het bewijs van die uitdrukkelijke instemming van de echtgenoot 
thans een loutere feitenkwestie is geworden, overgelaten aan het wijs oordeel 
van de feitenrechter (Rb. Tongeren, zetelende in handelszaken, 25 oktober 
1962, gee.; -Baeteman, G., et Lauwers, J.-P., o. c., nr 241); al zal naar mijn 
gevoelen dat bewijs niet, of zeer moeilijk, kunnen geleverd worden. De 
rechtbank houdt echter voor dat het bestaan van een v66r de wet van 
30 april 1958 door de man gegeven toestemming, ingevolge verklaring 
afgelegd ter griffie van de rechtbank (oud art. 223, c, B.W.), mag opgevat 
worden als bewijs van die toestemming (tenminste tot op de datum dat 
hij in casu bij aangetekende brief kennis gaf aan de groothandelaar-verkoper 
dat hij niet meer akkoord was); en dat is blijkbaar mis, want de v66r de 
wet van 30 april 1958 gegeven bijzondere en uitdrukkelijke machtiging is 
vervallen (Rb. Antw:erpen, 23 oktober 1958, R. T., 1958, 491; - Anders : 
Brussel, 24 mei 1960, ]. T., 1960, 702). Immers, niet aileen werden de 
oude artikelen 223 en 223, c, B.W. (inzake de uitdrukkelijke machtiging 
tot handeldrijven en de herroeping ervan) opgeheven en nergens hernomen, 
doch de economie van de wet van 30 april 1958 verzet zich tegen een andere 
interpretatie. Want die wet, beschikkend voor het toekomende, bracht 
voor de vrouw de volstrekte vrijheid om handel te drijven zonder de minste 
toestemming of machtiging. Dus is ieder door de man vroeger gegeven 
toestemming vervallen; tenzij het bewijs kan geleverd worden dat de man, 
na het in voege treden van de wet van 30 april 1958, nog uitdrukkelijk 
ingestemd heeft met de handelsactiviteit van zijn in gemeenschap van 
goederen gehuwde echtgenote. In ieder geval kon, en kan, de man steeds 
zijn uitdrukkelijke toestemming intrekken (bv. door aanzegging bij een 
aangetekend schrijven aan de leveranciers van de vrouw); maar hiervan 
bestaat nu, sinds de wet van 30 april 1958, geen publiciteit (zie Delva, W., 
o. c., 324-325). 

Natuurlijk kan de vrouw die een dergelijke activiteit heeft, in rechte 
staan en ook, zoals voorheen, zonder machtiging van haar man optreden 
voor aile rechten die haar zijn toegekend voor de uitoefening van haar 
beroep, nijverheids- of handelsbedrijf (art. 226 bis B.W.; - Rb. Ton
geren, 25 oktober 1962, gee.). 

Eveneens kan de in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw die 
geen beroep, handels- of nijverheidsbedrijf uitoefent, welk ook het toe
passelijk huwelijksvermogensrecht moge zijn, zonder machtiging van haar 
echtgenoot in rechte optreden voor aile geschillen in zake goederen waarover 
zij het beheer heeft, voor zover het dat beheer betreft (art. 226 bis B.W., 
aanhef). Aldus moet de vrouw, moeder van een natuurlijk kind, die na 
haar huwelijk een vordering instelt tegen de man met wie zij gedurende 
de wettelijke conceptietermijn betrekkingen heeft gehad, tot betaling van 
een onderhoudsgeld voor het kind dat uit die betrekkingen zou geboren 
zijn, hiertoe niet gemachtigd zijn door haar echtgenoot (Cass., 9 februari 
1961, Pas., 1961, I, 619). 

Tenslotte heeft de in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw, 
ongeacht haar principiele bekwaarnheid, nog bevoegdheid om gerechtelijke 



of buitengerechtelijke handelingen te stellen die de huwelijksvermogens 
kunnen verbinden, wanneer zij hiertoe toestemming bekwam van haar 
man (zie art. 1426 B.W., aanhef). En in het bijzonder moet hier herinnerd 
worden aan het geval waarin zij optreedt als lasthebber van haar man 
(art. 1420 B.W.); waarvan een zeer belangrijke toepassing te vinden is in 
de traditionele leer van het huishoudelijk mandaat, dat een stilzwijgende 
lastgeving onderstelt door de man gegeven aan zijn vrouw om aile dagelijkse 
en normale verriehtingen te stellen die het huishouden aanbelangen, in 
aeht genomen de stand en het vermogen van de man (Kluyskens, VII, 
nr 412, 13°, blz. 375 en volg.; en VIII, nr 128 en volg. blz. 207; - de 
Bersaques, A., Le mandat domestique de la femme mariee devant la cohabi
tation des epoux, Rev. prat. Not., 1942, 353; - zie de Belgisehe reehtspraak 
van de laatste j arenin de bijdragen van Renard, Cl., Examen de Jurisprudence, 
1949-1951, R.C.J.B., 1953, 145-146, nr J4, en Examen de Jurisprudence, 
1952-1955, R.C.].B., 1957, 76, nr 22; en Renard, Cl., et Vieujean, E., 
Examen de Jurisprudence, 1956-1960, R.C.J.B., 1961, 509-512, nr 35). 

De leer van het huishoudelijk mandaat, die dateert uit de tijd van de 
eivielreehtelijke onbekwaamheid van de gehuwde vrouw, doet het nag 
altijd, spijts het in voege treden van de wet van 30 april 1958. Aldus wordt 
nog steeds vermoed dat de vrouw die stilzwijgende opdraeht van haar man 
heeft bekomen, maar natuurlijk aileen voor wat het huishouden aanbelangt 
(ze is bv. niet bevoegd kraehtens het huishoudelijk mandaat om haar man 
te vervangen voor het ondertekenen val1 . een. kwijtsehrift bij de terug~ 
betaling van een ontleende som : zie hiervoor Brussel, 13 oktober 1956, 
Pas., 1958, II, 35), en binnen de grenzen van wat normaal voorkomt naar 
stand en vermogen van haar man (wat telkens een feitenkwestie is over
gelaten aan het oordeel van de reehter die zulks in concreto moet uitmaken : 
Hrb. Doornik, 14 mei 1957, Rev. prat. Not., 1959, 282; Rev. Dr. Fam., 
1960, 2. En aldus werd als normaal aangezien : de uitgave door een rijke 
vrouw die· voor zestienduizend F haar bontmantel had laten inkorten tot 
een modejasje : zie Brussel, rs juni 1959, Rev. Dr. Fam., 1960, 31; J. T., 
1960, 326; -en de kosten gemaakt voor dringende geneeskundige zorgen : 
zie Rb. Brussel, 22 oktober 1959, Pas., 1961, III, 55; ]. T., 1959, 720; -
doeh werd als abnormaal besehouwd : de aankoop door de vrouw van een 
televisietoestel : zie Hrb. Doornik, 14 mei 1957; gee.). In al die gevallen 
waarin het optreden kraehtens het huishoudelijk mandaat vaststaat, worden 
de sehulden uitsluitend ten laste van de man gelegd (Rb. Brussel, IS juni 
1959, gee.; - Rb. Brussel, 22 oktober 1959, gee.) en meteen ook van de 
gemeensehap die hij beheert; al kan het best dat dit huishoudelijk mandaat 
verstrekt werd door een van goederen geseheiden man (Kluyskens, VIII, 
nr 129, kl.t., blz. 208-209), in welk geval alleen de man tot betaling ge
houden is, maar dan, omgekeerd, ook de uitsluitende eigendom van de 
aangekoehte voorwerpen heeft al moehten de facturen sleehts de naam 
van de vrouw vermelden (Gent, 16 februari 1961, R. W., r96o-6r, 2066). 
Ook wordt door de traditionele leer vooropgezet dat het stilzwijgend 
huishoudelijk mandaat door de mari kan herw:!pen worden; al· is dit een 



netelige quaestio facti die insgelijks in concreto client opgelost te worden. 
Ten laatste moet naar mijn gevoelen (anders : Kluyskens, VII, nr 132, 
blz. 212-213) meteen aangenomen worden dat dit mandaat vervalt, wanneer 
het gemeenschappelijk leven hetzij tijdelijk hetzij definitief opgeheven 
werd : immers de rechtsgrond - nl. het bestaan van een huishouden -
vervalt dan volkomen (dat is zo bv. in geval van feitelijke scheiding van de 
echtgenoten door de schuld van de vrouw ; derden kunnen zich hier niet 
tot de man wenden om betaling te bekomen van de door de vrouw gemaakte 
schulden, en die schulden zijn ook niet ten laste van de gemeenschap, 
maar blijven eigen aan de vrouw die ze heeft aangegaan Zbnder echtelijke 
machtiging en buiten toepassing om van het huishoudelijk mandaat : 
zie Vred. Sint-Joost-te-Noode, 24 november 1961, R. W., 1961-1962, 1159; 
- Anders : Vred. Nijvel, 29 december 1949, T. Vred., 1950, 219); doch 
gebeurlijk kan de vrouw als negotiorum gestor van de man worden aangezien 
(zie Rb. Brussel, 22 april 1953, ]. T., 1954, 575; - Vred. Nijvel, 29 de
cember 1949, gee.). 

Nochtans sinds de wet van 30 april 1958 is de gehele leer van het 
huishoudelijk mandaat ondermijnd. Deze leer, die reeds voordien be
kritiseerd werd door De Page(l, 2de uitg., nr737 quater, die v66r de tweede 
wereldoorlog al een eigen bekwaamheid voor de gehuwde vrouw voorstond 
voor alles wat het huishouden betrof) en door Dekkers (I, nr 268, blz. 181, 
voetnoot 2, die het huishoudelijk mandaat van de gehuwde vrouw heeft 
willen grondvesten op het gewoonterecht, waardoor de vrouw die lastgeving 
dus niet van haar man bekomt doch integendeel van onze zeden), zou voor 
goed opgedoekt moeten worden en opgeborgen in het arsenaal van de 
juridische vondsten. Want nu dat de gehuwde vrouw civielrechtelijk 
bekwaam is, net zo goed als haar man, doch aileen onbevoegd om de 
huwelijksvermogens te verbinden indien het huwelijksvermogensrecht 
waaronder ze gehuwd is haar die bevoegdheid ontzegt, zou redelijkerwijze 
moeten aanvaard worden dat ze in casu het recht bezit om voor het huis
houden, en binnen de perken van wat normaal is volgens stand en ver
mogen van de beide echtgenoten, alle welkdanige verrichtingen te stellen ; 
en zulks omwille van de economie van de wet van 30 april 1958, die de 
basis oplevert voor een wettelijke bevoegdheid van de gehuwde vrouw. 
Zou een welbegrepen verruimde interpretatie van art. 226 quater B.W. hier 
niet het juridisch argument kunnen voor opleveren, met dien verstande 
dat de man nog slechts zijn toestemming zou moeten geven voor het stellen 
van deze handelingen die buiten de sfeer liggen van de huishoudelijke 
belangen en behoeften, en die uitsluitend of hoofdzakelijk een vermogens
rechtelijk aspect vertonen? Of zou gebeurlijk niet het idee van de zaak
waarneming kunnen toegepast worden, verstaan zijnde dat iedere handeling 
zou opgevat worden als deels uit eigen hoofde gesteld en deels als daad van 
zaakwaarneming voor de andere echtgenoot ? Derwijze dat de vrouw -
maar ook de man - die aldus zou optreden, en zichzelf en de mede
echtgenoot en de gemeenschap zou verbinden voor het geheel ? W eliswaar 
werd door de Minister van J ustitie verklaard, dat de leer van het huis-



houdelijk mandaat verantwoord bleef in afwachting van de in het vooruit
zicht gestelde hervorming van het huwelijksvermogensrecht (Parlem. 
Besch., Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1957-1958, 8II, nr 5); doch 
dergelijke verklaring kan de goedbegrepen draagkracht van de wet niet 
ontzenuwen. 

B. TEN AANZIEN VAN DE WEDERZI]DSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
VAN DE ECHTGENOTEN. 

47 - }URIDISCH KARAKTER VAN DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICH

TINGEN. - De echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; 
zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd (art. 212 B.W.); 
ieder van hen draagt in de lasten van de huishouding bij naar zijn vermogen 
en zijn staat (art. 218, eerste lid, B.W.). 

Deze verschillende verplichtingen, eigen aan de staat van gehuwden, 
zijn wettelijke verplichtingen (De Page, I, 3de uitg., nr 697), want ze worden 
de echtgenoten opgedrongen doordat zij toetreden tot de instelling van 
het huwelijk, zoals door de wet geregeld (zie hoven nr 21). 

Die verplichtingen zijn daarbij van openbare orde, vermits zij, met 
betrekking tot het huwelijk, zonder enige mogelijke twijfel de grondslagen 
van de staat en van de gemeenschap aanbelangen en meteen de zedelijke 
ordening van de maatschappij ; hetgeen precies in het begrip openbare orde 
besloten ligt (De Page, I, 3de uitg., nr 91 en 92;- de Harven, P., Contribu
tion a I' etude de Ia notion d'ordre public, R.C.].B., 1954, 259; - Cass., 
9 december 1948, Pas., 1948, I, 699;- Cass., 5 mei 1949, Pas., 1949, I, 335; 
- Cass., 22 december 1949, Pas., 1950, I, 266; - Cass., 14 januari 1954, 
Pas., I954, I, 402). Die voorschriften zijn trouwens wetten die de staat 
en de bekwaamheid van de personen raken (De Page, I, 3de uitg., nr 9I, 
biz. I I 5 en noot 4). Dus mag aan die verplichtingen geen afbreuk worden 
gedaan door bijzondere overeenkomsten (art. 6 B.W.), en alles wat in 
strijd hiermee geschiedt, is volstrekt nietig (Brussel, 2 november 1892, 
Pas., I893, II, 202; -Gent, II januari I896, Pas., I896, II, 165; - Brussel, 
1 juli 1916, Pas., 1915-I916, II, 289; - Luik, 22 december 1925, B.]., 
1929, 215; - Brussel, 30 december 1925, Pas., I926, II, 53). Men kijkt 
daarom verwonderd op wanneer men in een arrest leest dat, sinds het in 
voege treden van de wet van 30 april 1958, de verplichting tot samenwonen 
niet meer van openbare orde zou zijn (Brussel, 20 maart 1959, R. W., 
1958-I959, 2011; Pas., I96o, II, 59). 

Het zijn ook nog verplichtingen waartoe de echtgenoten jegens 
elkander gehouden zijn ; dus zijn het wederzijdse verplichtingen van de 
echtgenoten, en moet iedere echtgenoot ze vervullen ook al doet de andere 
het niet of slechts gedeeltelijk (Dekkers, I, nr 240). Van het inroepen van 
de exceptio non adimpleti contractus is hier geen sprake. 

Ten slotte staan beide echtgenoten voor die verplichtingen op voet 
van strikte gelijkheid. De regeling die hiervoor is uitgewerkt door de wet 
van 30 april 1958 doet zulks duidelijk uitkomen, nu het beginsel van de 



maritale macht werd opgeheven ; beginsel dat de integrale verwezenlijking 
van die gelijkheid, reeds betracht bij de wet van 20 juli 1932, in de weg 
was blijven staan. AI moet bij dit ailes evenwel abstractie worden gemaakt 
van wat door de wet is voorzien inzake vaststeiling van de echtelijke 
verblijfplaats bij gebreke van overeenstemming tussen de echtgenoten 
(art. 213 B.W.; zie verder nr 49) en van hetgeen de wet regelt in zake 
huwelijksvermogensregeling en ouderlijke macht, waaruit blijkt dat de 
man toch een zekere overhand heeft op zijn vrouw; hetgeen me ertoe heeft 
doen besluiten dat de man als hoofd van het gezin mag worden beschouwd, 
weliswaar niet tot eigen baat doch enkel en aileen in het belang van het 
gezin zelf waarvan hij de Ieiding client waar te nemen en te behartigen 
(Delva, W., Is de man nog wel hoofd van het gezin, T. Not., 1959,81 en volg. ;
Anders : De Page, I, 3de uitg., nr 716 en 721, die het niettemin de lege 
ferenda anders zou willen). Bovendien kan ook het internationaal privaat
recht tot andere conclusies leiden, wanneer de gehuwden vreemdelingen 
zijn met een verschillende nationaliteit (Brussel, 14 februari 1961, Rev. 
Dr. Fam., 1961, us). 

48 - Maar elke verplichting van de ene echtgenoot schept nu mete~n een 
recht voor de andere echtgenoot. M.a.w. de andere echtgenoot kan niet 
aileen op de redelijke vervulling van die verplichtingen aanspraak maken 
en zich hiervoor op zekere sancties beroepen, doch kan. eveneens doen 
gelden dat hij gerechtigd is op het positief complement van iedere ver
plichting ; en dit in beginsel ook weer op voet van absolute gelijkheid.) 
M.a.w. de wet van 30 april 1958 mag niet die draagwijdte worden toege-~\' 
kend, dat zij de echtgenoten een louter individualistisch statuut bezorgt .. 
De echtgenoten Ieven niet naast elkaar, doch met en voor elkaar. 

De conclusies die zich opdringen zijn uiterst gewichtig. Zo is het 
zeker dat de beide echtgenoten, gehouden om samen te wonen in de echte
lijke verblijfplaats, ook ailebei ,hoofd van dit huis zijn" zoals voorzien bij 
de artikelen 46 en 49 Sv. Immers, de wet van 30 april 1958 heeft niet tot 
gevolg gehad de echtgenoot het hem door die artikelen 46 en 49 Sv. toe
gekend recht te ontnemen, doch wei aan de gehuwde vrouw dezelfde 
rechten als die van haar echtgenoot te verlenen. En dus heeft ieder van 
hen als hoofd van dit huis het recht om bij de overheid een aanzoek te doen 
om in de echtelijke verblijfplaats een misdrijf vast te stellen, en moet dit 
aanzoek niet door de beide echtgenoten gedaan worden (Cass., 29 oktober 
1962, R. W., 1962-1963, 1771; ]. T., 1963, 7). Het hof van cassatie maakt 
hier een correcte toepassing van het thans voor de andere echtgenoot 
geschapen recht ; wat door het (niet gepubliceerd) bestreden arrest dd. 
28 februari 1962 van het hof van beroep te Luik miskend werd. Ook de 
rechtbanken te Luik en te Antwerpen - alhoewel uitgaande van de 
vaststelling dat beide echtgenoten sinds de wet van 30 april 1958 op voet 
van gelijkheid bejegend werden ingevolge de opheffing van het beginsel 
van de maritale macht - hebben over het hoofd gezien dat ieder van hen 
ook een gelijk recht was toegekend hoofd van dit huis te zijn, toen zij ten 



onrechte vonnisten dat een huiszoeking in de echtelijke verblijfplaats, 
geschied op enkel aanzoek van de man, zonder rechterlijk bevel en zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de vrouw, strijdig was met de economic 
van de wet van 30 april 1958 en met art. 10 van de Grondwet, en dienten
gevolge volkomen nietig (Rb. Luik, 9 mei 1959, fur. Liege, 1958-1959, 
283; - Rb. Antwerpen, 6 februari 1961, R. W., 196I-r962, 1488). 

In dezelfde gedachtengang is het logisch, dat, indien de echtgenoten 
elkander getrouwheid verschuldigd zijn, zij enerzijds recht hebben op het 
vervuilen van de huwelijksplicht, en anderzijds insgelijks aanspraak mogen 
maken op een zekere controle van de verplichting tot getrouwheid door 
de andere echtgenoot; hetgeen bv. wederzijdse toezicht van de gevoerde 
briefwisseling wettigt (aldus oak Baeteman, G., et Lauwers, J.-P., Devoirs 
et droits des epoux, nr 73). zij het dan binnen zekere grenzen van fatsoen 
en van eerbied voor de persoon van de medeechtgenoot, omdat onge
oorloofde, immorele of kwetsende uitoefening van dat recht niet kan geduld 
worden. De rechtbank te Antwerpen heeft daarom zeer terecht gevonnist, 
dat, waar v66r het in voege treden van de wet van 30 april 1958 aileen de 
man toezicht had op de briefwisseling van zijn vrouw op grand van zijn 
maritale macht (zie ook het bij die wet opgeheven art. 70 van het K.B. dd. 
ro september 1936), thans ieder van de echtgenoten een wederkerig toezicht 
op de gevoerde briefwisseling bezit (Rb. Antwerpen, rs februari 1960, 
R. W., I960-196r, rr98, met noot G. Baeteman). Doch de rechtbank volgt 
insgelijks de zienswijze van Baeteman en Lauwers, die, in navolging van 
zekere Franse rechtspraak (Cass. fr., 28 april 1949, Gaz. Pal., 1949, II, 98; 
- Cass. fr., 22 januari 1952, D., 1952, I, 231;- Cass. fr., 28 mei 1954, D., 
1954, I, 587), en aansluitend bij J. Carbonnier (Droit civil, I, nr 114, 
blz. 356), dat recht gronden op de verplichting om samen te wonen, voor
geschreven door art. 212 B.W.; hetgeen aan beide echtgenoten niet aileen 
een recht van toegang tot de echtelijke verblijfplaats zou geven, maar oak 
een recht van nieuwsgierigheid ten opzichte van hetgeen aldaar omgaat, 
wat dan, binnen zekere grenzen, een inmenging in elkaars intieme brief
wisseling insluit. En dat komt me te eng voor. Mag die briefwisseling dan 
niet gecontroleerd worden, indien ze · toevailig op een andere plaats wordt 
aangetroffen dan in de echtelijke verblijfplaats? Bv. in de woonplaats van 
een echtgenoot waar ook de medeechtgenoot komen kan, verrnits man en \ 
vrouw het recht hebben ontvangen te worden in iedere woning van de j 
andere echtgenoot, weze het dan een gelegenheidswoning (Cass., 4 ja
nuari 1960, R. W., 1960-1961, 689)? Of wanneer die briefwisseling bij 
vergissing aan de andere echtgenoot wordt overgemaakt ? Het wil me 
voorkomen van wel ; hetgeen de rechtbank te Antwerpen in het haar 
onderworpen geval trouwens eveneens aanvaard heeft. Zodat de recht
vaardiging van dat toezicht, of van die nieuwsgierigheid, eerder moet gezocht 
worden in het geheel van rechten die de verschillende huwelijksverplich
tingen van de ene echtgenoot meebrengen voor de andere echtgenoot, en 
in de eerste plaats in het recht van toezicht geput uit de verplichting tot 
getrouwheid van de andere echtgenoot. Daarom is het ook normaal dat 



de ene echtgenoot gebruik mag maken van de zelfs vertrouwelijke brief
wisseling van de andere echtgenoot met een derde, om het bewijs te leveren 
van een bepaalde grond tot echtscheiding (zie het vonnis van de Rb. 
Antwerpen, 15 februari 1960, gee.; - Cass. fr., 28 april 1949, gee.). Alleen 
is niet geo~rloofd, het voorleggen van briefwisseling die op onrechtmatige 
wijze verkregen werd; bv. door onderschepping of ontvreemding in 
omstandigheden die het fatsoen of de eerbied voor de persoon van de 
andere echtgenoot uitsluiten (het onderscheppen daarentegen is op zichzelf 
geen bezwaar; - zie ook Baeteman, G., noot bij Rb. Antwerpen, gee.). 
Bijgevolg moet het bewijs van het ongeoorloofd karakter van de voor
gebrachte bewijselementen geleverd worden door de echtgenoot die de 
brieven uit de debatten wil weren (Cass. fr., 28 april 1949, gee.;- Anders : 
Storme, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, nr 276, blz. 248 
en volg.), want, aansluitend bij het recht op toezicht en nieuwsgierigheid, is 
er principieel een vermoeden dat de voorgelegde briefwisseling rechtmatig 
overgelegd wordt (Dalloz, Rep. Dr. Civil, II, Tw. Divorce, nr 841). Daarom 
is, in acht genomen de omstandigheden, de zienswijze van het hof te Brussel 
verdedigbaar, waar het voorhoudt dat niet geoorloofd is het aftappen van 
telefoongesprekken door een echtgenoot die zijn vrouw van ontrouw 
verdenkt; al is de samenvatting die van het arrest in het]. T. gegeven wordt 
misleidend, omdat daar beweerd wordt dat sinds de wet van 30 april 1958 
geen van de echtgenoten nog het recht bezit om de briefwisseling of de 
telefoongesprekken van de andere echtgenoot na te gaan (Brussel, 14 fe
bruari 1961, ]. T., 1961, 223; Rev. Dr. Fam., 1961, ns). 

Ten slotte is het dan ook juist te concluderen, dat de gehuwde vrouw 
recht heeft op een onderhoudsgeld of afgifte van gelden, zelfs indien de 
man rechtstreeks alle lasten van het huwelijk moest bekostigen en haar 
wekelijks nog een drinkgeld moest bezorgen, omdat de nieuwe wet de 
vrouw heeft willen onttrekken aan de arbitraire macht van haar man, om 
haar waardigheid als huwelijkspartner te beklemtonen en zo het instand
houden van het gezin te bewerken (Rb. Hoei, 17 januari 1962, ]. T., 1962, 263). 

49 - SAMENWON1NG. 

df'V~~pfichtii{g. -'-- Echtgenoten zijn jegens elkander tot samenwoning 
verplicht Ta~t: 2i2 B.W.), ten einde de levensgemeenschap te verwezen~ 
lijken waarvoor zij het huwelijk hebben aangegaan. Samenwonen behoort 
daarom tot het wezen van de huwelijkse staat, omdat de echtgenoten samen 
het wei en het wee moeten delen dat hen te wachten staat; insluitende het 
volbrengen van de normale geslachtsdaad, de gevallen uitgezonderd waarin 
de hoge leeftijd van de gehuwden of een aannemelijke reden de normale 
verwachting op geslachtelijk !even uitsluit (Rb. Antwerpen, 7 december 
1960, R. W., 1960-1961; 1579), en het tot wederzijds dienstbetoon gehouden 
zijn van gehuwden die elkander hulp en bijstand verschuldigd zijn (De Page, 
I, 3de uitg., nr 698; - Kluyskens, VII, nr 382). 

Het lijdt geen twijfel dat die verplichting van openbare orde is, wat 
het hof van beroep te Brussel ook moge beweren"iil.~chet reeds besproken 



arrest (Brussel, 20 maart 1959, R. W., 1958-1959, 2011; Pas., 1960, II, 59; 
- zie hoven nr·47). AI is het dan wel zo, dat de wet van 30 april 1958 de 
verplichting tot samenwonen op een andere leest heeft geschoeid. 

Voor het recht dat die verplichting voor de andere echtgenoot schept, 
zie men hoven nr 48. 

b) Echtelijke verblijfplaats. - Het samenwonen geschiedt in de echte
lijke verblijfplaats, zijnde de plaats bij uitstek waar de echtgenoten hun 
levensgemeenschap leiden en jegens elkander en hun kinderen de huwe
lijksverplichtingen nakomen. Daarom werd ook geschreven dat dit eeri. 
huwelijksdomicilie zou zijn (De Page, I, 3de uitg., nr 712, B). Het begrip 
echtelijke verblijfplaats is in ieder geval een nieuw juridisch begrip, inge
voerd bij de wet van 30 april 1958, om te verhelpen in de toestand die zou 
ontstaan doordat, bij dezelfde wet, aan de ene kant de maritale macht werd 
opgeheven en aan de andere kant ieder van de echtgenoten voortaan een 
eigen woonplaats toegestaan werd (zie hoven nr 44). 

In principe moet de ~chtelijke verblijfplaats door de beide echtgenoten 
worden vastgesteld. Dat is logisch in de optiek van de nieuwe wetgeving 
(zie hoven nr 48); het blijkt trouwens duidelijk uit artikel 213 B.W., 
vermits aileen bij gebreke van overeenstemming tussen de echtgenoten, 

1 
de echtelijke verblijfplaats door de man vastgesteld wordt. Dus aileen bij 
verschil van mening is de wil van de man nog beslissend. Doch met dien 
verstande dat de vrouw zich tot de rechtbank kan wenden voor de keuze 
van een andere echtelijke verblijfplaats, indien de man van de bevoegdheid 
die de wet hem verleent misbruik moest maken. 

Bijgevolg is het duidelijk dat art. 213, eerste lid, B.W., geen toepassing 
kan krijgen wanneer de man, aan de door art. 212 B.W. opgelegde ver
plichting om samen te wonen tekortkomend, zelf de echtelijke verblijfplaats 
heeft verlaten en door zijn schuld de feitelijke scheiding heeft veroorzaakt 
(Cass., 4 november 1960, R. W., 1961-1962, 831; Pas., 1961, I, 239; Rev.prat. 
Not., 1962, 100). Want indien de wet voor het vaststeilen van de echtelijke 
verblijfplaats een beslissende stem heeft toegekend aan de man, en niet aan 
de rechter, dan is het omdat de wetgever er van uitgaat; dat zo het overleg 
tussen de echtgenoten tot geen resultaat voert, de man, ingevolge de sociale 
en economische positie die hij bij ons volk inneemt in de huidige maat
schappij, beter geplaatst is dan de rechter om ter behartiging van dit 
gemeenschappelijk belang een besluit te nemen. Het uitgangspunt van de 
redenering blijft bij dat ailes immers het belang van beide echtgenoten 
en van het gezin, en niet de wiilekeur van de man : wanneer de man zich 
op art. 213, eerste lid, B.W. wil beroepen moet hij zelf in de toepassings
voorwaarden verkeren. 

Maar indien, spijts overleg, geen akkoord kan bereikt worden tussen 
de echtgenoten, en indien de vrouw ernstige redenen heeft om de door de 
man opgedrongen verblijfplaats niet te aanvaarden, dan kan zij zich tot 
de bevoegde rechtbank wenden voor de keuze van een andere verblijfplaats 
(Cass., 22 december 1961, R. W., 1961-1962, 1653; Pas., 1962, I, 497), 



mits zij het bewijs levert van die ernstige redenen (Cass., 26 februari 1960, 
Pas., 1960, I, 747; Rev. prat. Not., 1962, 309). 

De aangevoerde redenen zijn vanzelfsprekend aan het wijs oordeel van 
de feitenrechter overgelaten, die het gemeenschappelijk belang van beide 
echtgenoten en van hun gezin in het oog moet houden. Zo werd gevonnist 
dat de vrouw er zich tegen verzetten kan dat haar man de echtelijke verblijf
plaats zou vestigen bij een dochter die hij uit een eerste huwelijk gewonnen 
heeft (Rb. Kortrijk, 12 november 1959, ]. T., 1960, 141), of dat haar man 
de echtelijke verblijfplaats zou overbrengen naar een afgelegen gemeente, 
die ver verwijderd is van de plaats waar haar kinderen gevestigd zijn 
(Rb. Aarlen, 19 februari 1960, fur. Liege, 1959-1960, 262). 

De rechtbank kan daarbij oordelen dat de door de man vastgestelde 
echtelijke verblijfplaats geen voldoening biedt; maar de rechtbank kan 
ook oordelen dat de door de vrouw voorgestelde echtelijke verblijfplaats 
(bv. degene waar vroeger door de echtgenoten verbleven werd), aangewezen 
blijft (Rb. Kortrijk, 12 november 1959, gee.;- Rb. Aarlen, 19 februari 1960, 
gee.), en zou zelfs een echtelijke verblijfplaats kunnen opdringen (wat 
~einig voorkomen zal, omdat de rechtbank hier de rol van een locatiebureau 
zou moeten vervullen). Maar steeds moet het gemeenschappelijk belang 
van beide gehuwden en van hun gezin de toetssteen blijven van de te 
nemen beslissing (Baeteman, G., et Lauwers, J.-P., Devoirs et droits des 
epoux, nr 102). 

In geval van hoogdringendheid zou ook een procedure in kort geding 
mogen ingeleid worden, ten einde dringende en voorlopige maatregelen 
te bekomen. In de regel zal het geschil evenwel voorgelegd worden aan de 
rechtbank van eerste aanleg van de echtelijke verblijfplaats, met aanwending 
van de goedkope rechtsingang van het verzoekschrift, zoals voorzien bij 
art. 217 B:W. Doch het komt m~·vooraaCgeen heslissing ~~g ~~~cl~n 
uitg~lokt"'biT" toepassing van art. 221 B.W., dat toelaat maatregelen te 
vorderen bij de voorzitter van de rechtbank wanneer een van de echtgenoten 
grovelijk zijn plicht verzuimt. Immers, art. 221 B.W. laat uitsluitend toe 
de dringende en voorlopige maatregelen te vorderen ,die in het belang 
van de andere echtgenoot en van de kinderen geboden zijn", terwijl het 
vestigen van de echtelijke verblijfplaats een kwestie is die de beide echt
genoten aanbelangt. Terecht werd daarom het bevelschrift vernietigd, 
waarbij de voorzitter van de rechtbank te Mechelen de echtelijke verblijf
plaats had vastgesteld bij toepassing van art. 221 B.W.; want deze magi
straat was daartoe onbevoegd (Brussel, 8 juni 1962, R. W., 1962-1963, 433). 

Omgekeerd kan de rechtbank, gevat bij toepassing van de artikelen 213 

'
r en 217 B.W., alleen de echtelijke verblijfplaats vaststellen doch niet van 
, de verplichting om samen te wonen ontslaan (Bourgaux, W., La loi du 

30 avril 1958 relative aux droits et devoirs respectifs des epoux, ]. T., 1959, 75; 
- Baeteman, G., et Lauwers, J.-P., Devoirs et droits des epoux, nr 101). 
De rechtbank zou hiertoe onbevoegd zijn (Rb. Nijvel, 18 november 1958, 
Rec. jur. T. A. Nivelles, 1958, 144; - zie ook, doch vatbaar voor kritiek: 
Rb. Kortrijk, 12 november 1959,]. T., 1960, 141 ; - zie verder : Renard, Cl., 



et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, 1956-1960, R.C.j.B., 1961, 
492, 493 en 494). Bevoegd is echter wel de voorzitter van de rechtbank, 
wanneer hij vaststelt dat een van de echtgenoten grovelijk zijn plicht 
verzuimt en dat er redenen zijn om in bet belang van de medeechtgenoot 
ook dringend en bij voorlopige maatregel de verplichting tot samenwoning 
op te schorsen (Cass., r april 1960, R. W., 1959-1960, r889; Pas., 1960, 
I, 894; ]. T., 1961, 15o). 

Ten slotte zij er aan herinnerd dat de vrouw bevoegd is om de plaats 
van samenwoning te bepalen, indien de man afwezig is of onbekwaam 
verklaard, of in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven 
(art. 213, tweede lid, B.W.). Het zou wenselijk zijn die beschikking aan te 
vullen met de volgende zin die in art. 160 van bet Ned. B.W. voorkomt 
,of wanneer uitsluitend of hoofdzakelijk door de arbeid van de vrouw in 
de behoeften van bet gezin wordt voorzien". 

c) Sancties. - Om bet samenwonen te verzekeren zijn er slechts 
onrechtstreekse sancties. 

Wordt aan de verplichting tot samenwoning niet voldaan, dan kan dit, 
naar gelang van de omstandigheden, een vordering tot echtscheiding of 
tot scheiding van tafel en bed rechtvaardigen (Luik, 22 februari 1951, 
Pas., 1951, II, 99). 

Het kan insgelijks een weigering tot bet verschaffen van levens
onderhoud wettigen : bet ligt immers voor de hand dat de echtgenoot die 
zijii verplichting tot saineriwonen niet· naleeft geen.hulp imig opeisen van 
de andere echtgenoot, vermits die onderhoudsplicht in principe in de 
echtelijke verblijfplaats client gekweten te worden; en idem wat de aanspraak 
betreft op de bijdrage in de lasten van de huishouding (vgl. Cass., 4 no
vember 1960, R. W., 1961-1962, 831; Pas., 1961, I, 239; Rev. Dr. Fam., 
1962, 222; Rev. prat. ·Not., 1962, 100). 

Dit alles, ongeacht de andere mogelijkheden die geboden zijn wanneer 
toepassing wordt gemaakt van de artikelen 218 en 221 B.W. (De Page, I, 
3de uitg., nr 702). 

50 - GETROUWHEID. 

a) Verplichting. - Man en vrouw hebben, tijdens bet huwelijk, de 
verplichting zich van iedere geslachtelijke omgang met een ander dan de 
medeechtgenoot te onthouden : geslachtsverkeer met derden is hun niet 
geoorloofd. Ook het aan derden voorbehouden van andere lichamelijke 
liefdesblijken, in omstandigheden die door het lichtzinnig of gewaagd 
gedrag opspraak zouden kunnen verwekken, kan niet geduld worden 
.(vgl. Kluyskens, VII, nr 387). De verplichting tot getrouwheid behoort 
inderdaad tot het wezen van het monogame huwelijk. 

Vanzelfsprekend dat die verplichting van openbare orde is, en dat 
hiervan door geen bijzondere overeenkomsten afbreuk kan worden gedaan 
(Brussel, II maart 1950, ]. T., 1950, 425; - Brussel, 5 maart 1955, ]. T., 
1955, 385). 
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Maar die verplichting houdt meteen de rechtvaardiging in van de 
uitsluitende aanspraak van ieder echtgenoot op bet vervullen van de 
buwelijksplicbt door de andere ecbtgenoot, en laat tevens toe dat ieder 
ecbtgenoot de getrouwbeid van de medeecbtgenoot zou nagaan (zie bier
voor nr 48). 

b) Duur. - De getrouwbeid blijft voor ieder ecbtgenoot verplicbt 
zolang bet buwelijk duurt; dus ook zolang de verbreking van bet buwelijk 
niet is bewerkt (Cass., 4 januari 1960, R. W., 1960-61, 689; Pas., 1960, 
I, 494; Ann. Not. Enreg., 1960, 309; fur. Liege, 1959-1960, 201). Bijgevolg, 
wanneer in een procedure van ecbtscbeiding door onderlinge toestemming 
de verplicbting tot samenwoning voorlopig wordt opgescborst, overeen
komstig de artikelen 280 en 284 B.W., maakt deze maatregel geen einde 
aan de verplicbting tot getrouwbeid (zelfde arrest). 

c) Sancties. - De wet voorziet als civiele sancties van de ecbtelijke 
ontrouw, de vorderingen tot ecbtscbeiding en tot scbeiding van tafel en bed 
(zie art. 229-231 B.W., en verder nr 57, 58 en 59); onverminderd de moge
lijkbeid die de medeecbtgenoot van de ontrouwe ecbtgenoot gelaten wordt 
om, bij wijze van civiele sanctie, met minder verreikende maatregelen 
vrede te nemen (zie bv. art. 218 en 221 B.W.). 

Daarnaast zijn er de klachtdelicten van overspel door de vrouw en 
van onderboud van bijzit door de man (art. 387, 389 en 390 S.W.). Vermits 
de verplicbting tot getrouwbeid niet vervalt wanneer tijdens de procedure 
van ecbtscbeiding door onderlinge toestemming de verplicbting tot samen
woning wordt opgescborst, aangezien bet buwelijk nog niet verbroken is 
(zie hoven, sub b), begaat de man bet wanbedrijf van onderboud van bijzit 
indien bij een andere vrouw in bet ecbtelijk buis onderboudt (Cass., 
4 januari 1960, R. W., 1960-I96I, 689; zie sub b). 

51 - HuLPVERLENING. 

a) Verplichting. - De ecbtgenoten zijn elkander bulp verscbuldigd 
(art. 212 B.W.); in die zin dat ze verplicbt zijn elkander bet nodige te 
verscbaffen (vgl. art. 158 in .fine Ned. B.W.). Het betreft m.a.w. de'nodige 
materiele steun die client gegeven te worden (Rb. Kortrijk, 22 november 
1956, ]. T., 1957, 14); in tegenstelling tot de bijstand waartoe ieder van de 
ecbtgenoten insgelijks gehouden is en die de morele verplichting tot bet 
betonen van attentie en affectie onderstelt, uitgaande van de bezorgdbeid 
om bet wederzijds welzijn (De Page, I, 3de uitg., nr 707; - Kluyskens, 
VII, nr 397; - Dekkers, I, nr 241). 

De verplicbting tot hulpverlening verscbilt daarbij van de verplicbting 
om bij te dragen in de lasten van de buisbouding. Want in dit laatste geval 
moet ieder van de echtgenoten zijn deel opbrengen tot bet bekostigen van 
de uitgaven die nodig zijn met bet oog op de licbamelijke, geestelijke en 
zedelijke gaafheid en ontplooiing van de gezinsleden; en zulks gebeurlijk 
overeenkomstig de bij het huwelijkscontract bedongen modaliteiten (zie 
verder nr 52); terwijl de bulpverlening daarentegen alleen bestaat in de 
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\ steun van de behoeftige echtgenoot door de gegoede echtgenoot, en dit 
\ buiten alle huwelijksvermogensregeling om (Renard, Cl., Examen de 

·. Jurisprudence, 1939-1948, R.C.].B., 1950, 157; - Rb. Hasselt, 7 juni 1961, 
R. w., 1961-1962, 1265). 

Maar wanneer en waarin bestaat die behoeftigheid ? Dat is een zuivere 

i 
feitenkwestie, die zeer verschillend kan zijn van geval tot geval en waarover 
de feitenrechter op onaanvechtbare wijze oordeelt. Zo werd gevonnist 

I dat van een gehuwde vrouw die nooit heeft gewerkt, noch v66r noch tijdens 
\ het huwelijk, niet mag geeist worden dat zij een beroep zou gaan uitoefenen 
1
• om in haar onderhoud te voorzien; vooral niet wanneer zij de zorg heeft 
\?ver een dert~enjarig ziekelijk dochtertje (Rb. Nijvel, 13 juni 1961, Rec. 
J ur. T. A. Nwelles, 1961, 69). 

Aan de andere kant is de plicht tot het verlenen van steun beperkt, 
in acht genomen de financiele draagkracht van degene die aangesptoken 
wordt in en acht genomen de stand van het gezin; zodat ook de rechten 
van derden- in casu van een kliniek waar een der echtgenoten tijdens zijn 
laatste ziekte werd opgenomen - door die regeling beperkt zijn, onver
minderd iedere aanspraak tegen de andere echtgenoot die in gemeenschap 
van goederen mocht zijn gehuwd of tegen de erfgenamen van de inmiddels 
overleden zieke echtgenoot (Rb. Antwerpen, 31 oktober 1961, ]. T., 1962, 
137). 

b) Wijze van uitoefening. - Ieder echtgenoot is, v66r ieder ander 
persoon, tot hulpverlening verplicht; dus is de man in de eerste plaats 
gehouden tot de verplichting zijn echtgenote te helpen (Cass., 10 januari 
1958, Pas., 1958, I, 478; R. W., 1958-1959, 588; - Gent, 6 januari 196o, 
Pas., 1961, I, 183; Rev. prat. Not., 1963, 198; - zie ook noot 2 onder 
Cass., 12 juli 1957, Pas., 1957, I, 1365). Deze rechtspraak komt me zeer 
gelukkig voor, aangezien ze zal bijdragen tot het beklemtonen van de band 
die tussen echtgenoten bestaat en die veel enger is dan die tussen ouders 
en kinderen. Maar vanzelfsprekend kan de echtgenoot die in nood verkeert 
zich, in geval van insolvabiliteit van de andere echtgenoot die tot hulp
verlening gehouden is, wenden tot de ouders van deze laatste (De Page, I, 
3de uitg., nr 557; - Rb. Brussel, 3 december 1962, ]. T., 1963, 241). En 
wanneer de vrouw dan bv. aanspraak mag maken op onderhoudsgeld van 
haar man, mag zij dit eveneens vorderen van haar schoonvader, indien de 
steun van de man onvoldoende is (Rb. Nijvel, 13 juni 1961, Rec. jur. T. A. 
Nivelles, 1961, 69). 

Die verplichting moet, zoals het bijdragen in de lasten van de huis
houding, in principe uitgevoerd worden in de echtelijke verblijfplaats 
(Cass., 21 maart 1957, Pas., 1957, I, 883; - Cass., 12 juni 1959, Pas., 
1959, I, 6oo; - zie ook verder nr 52). 

c) Sancties. - Wanneer een echtgenoot de hulpverlening onthoudt die 
hij verplicht is de andere echtgenoot te verschaffen, heeft die andere 
echtgenoot natuurlijk een rechtsvordering. Deze kan een vordering in
stellen tot het bekomen van onderhoudsgeld; in welk geval de vrederechter 
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bevoegd is bij toepassing van artikel 3, II0, van de wet van 25 maart I876, 
sinds de wet van I o februari I 9 53. Maar hij kan zich overeenkomstig 

I artikel2I8 B.W. insgelijks tot de VE~~~E:<::?!er .v,;-~nden ten einde gemachtigd 

\

., te worden om, met uitsluiting van zijn echtgenoot, van dezes inkomsten, 
opbrengsten en hem door derden verschuldigde geldsommen te ontvangen 

, - tenminste, indien de echtgenoten samenwonen, of de feitelijke scheiding 
door de fout van de in gebreke blijvende echtgenoot werd opgedrongen 
(zie sub d)- want de bijdrage in de lasten van de huishouding is een ander, 
ruimer, aspect van de hulpverlening (De Page, I, 3de uitg., nr 705 ter; -
Kluyskens, VII, nr 389; - zie verder nr 52). 

Doch ook de vader van die medeechtgenoot, die de steun verstrekte 
in de plaats van de in gebreke gebleven echtgenoot, is gerechtigd om tegen 
die echtgenoot (in casu de schoonzoon) een vordering in te leiden tot 
terugbetaling; want de omstandigheid dat de medeechtgenoot niet in 
rechte is opgetreden om de betaling van een onderhoudspensioen te eisen, 
dan wanneer niets belette zulks te doen, sluit niet uit dat de echtgenoot 
die aan zijn steunplicht te kort gekomen is zich zonder oorzaak kan verrijkt 
hebben (Cass., IO januari 1958, R. W., I958-I959, 585; Pas., 1958, I, 
478;- Gent, 6 januari I96o, Pas., I96I, II, 183; Rev. prat. Not., I963, 298). 
Zoals het hof van cassatie zeer juist opmerkt, bestaat de in art. 2I2 B.W. 
voorziene verbintenis afgezien van elke vordering ingesteld ten einde de 
uitvoering ervan te bekomen (zelfde arresten). Trouwens, het feit dat de 
behoeftige echtgenoot niet onmiddellijk een rechtsvordering instelde om 
de steun te bekomen sluit ook al niet uit dat hij behoeftig was, en maakt 
derhalve niet onontvankelijk de vordering de in rem verso ingesteld door 
hem die onderhoud verschafte in de plaats van de echtgenoot die zijn ver
plichting om hulp te verlenen verzuimde (Gent, 6 januari I96o, gee.). 

Terloops weze hier gezegd, dat de verplichting tot hulp niet betekent 
dat de man als dusdanig burgerlijk aansprakelijk zou zijn voor zijn vrouw 
(Brussel, 16 november 1962, Pas., 1963, II, 96). 

Ongeacht de voormelde civielrechtelijke sancties kent de wet ook 
penale sancties,(zie art. 391 bis en 391 ter S. W., sinds de wet vans juli 1963). 

d) Verwikkelingen in geval de echtgenoten niet samenwonen. - Het lijdt 
geen twijfel dat de hulpverlening waartoe de echtgenoten, bij toepassing 
van artikel 212 B.W., jegens elkander verplicht zijn, vervalt bij de ant
binding van het huwelijk door echtscheiding (Cass., 5 februari 1942, Pas., 
1942, I, 30, en voetnoot 2) : de echtgenoot die de echtscheiding verkregen 
heeft kan evenwel nog een uitkering tot levensonderhoud vorderen van 
de andere echtgenoot (zoals voorzien bij art. 301 B.W.), terwijl in geval 
van echtscheiding door onderlinge toestemming de echtgenoten vooraf een 
overeenkomst bij geschrift kunnen gemaakt hebben inzake het bedrag dat 
de ene aan de andere echtgenoot zal moeten betalen bij wijze van onder
houdsgeld (vgl. art. 280, 3°, B.W.). 

Wanneer de echtgenoten enkel van tafel en bed gescheiden zijn, blijft 
de plicht van hulp daarentegen bestaan, doch aileen nog ten voordele van 
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de echtgenoot die de scheiding heeft verkregen (zie art. 308 B.W., ver
vangen bij de wet van 27 januari 1960); terwijl in geval van scheiding van 
tafel en bed door onderlinge toestemming een zelfde regeling in zake 
steunverlening kan bewerkt worden als in geval van echtscheiding door 
onderlinge toestemming. 

Zijn de echtgenoten betrokken in een procedure van echtscheiding 
of van scheiding van tafel en bed op grand van bepaalde feiten, dan wordt 
de verplichting tot hulpverlening doorgaans geregeld door de voorzitter van 
de rechtbank, onder de vorm van voorlopige maatregelen (zie art. 268 B.W.). 

Maar quid wanneer de echtgenoten feitelijk gescheiden leven? Uit
gaande van de vaststelling dat de onderhoudsplicht in principe moet uit
gevoerd worden in de echtelijke verblijfplaats (Cass., 21 maart 1957, Pas., 
1957, I, 883;- Cass., 12 juni 1959, Pas., 1959, I, 6oo), wordt zeer terecht 
iedere rechtsvordering geweigerd aan de behoeftige echtgenoot aan wie de 
feitelijke scheiding te wijten is (Gent, II juni 1951, R. W., 1951-I952, 
455, met noot), en wordt zeer logisch van de echtgenoot-eiser het bewijs 
gevraagd dat de schuld bij de medeechtgenoot ligt (Lefere, F., De feitelijke 
scheiding der echtgenoten, 1945, blz. 33-34, nr 17 en blz. rro, nr 189; -
zie Cass., 21 maart 1957, gee.). Het ligt voor de hand dat, zo het om een 
minnelijke scheiding gaat, iedere aanspraak op levensonderhoud moet af
gewezen worden (in die zin ook De Page, I, 3de uitg., nr 705 bis, 2°); van 
welke echtgenoot de vordering ook moge uitgaan. 

52 - BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN HET HUWELIJK. 

a) Verplichting. - Ieder van de echtgenoten moet in de lasten van de 
huishouding bijdragen naar zijn vermogen en zijn staat (art. 218, eerste 
lid, B.W.). 

Het is een zeer begrijpelijke verruiming van de steunplicht (zie hoven, 
nr 51), voor het eerst ingevoerd bij artikel214 b B.W. ingevolge de wet 
van 20 juli 1932, en thans geregeld bij de artikelen 218-220 B.W. sinds de 
wet van 30 april 1958. Echtgenoten sluiten immers een levensgemeenschap, 
en het is daarom passend dat de ene echtgenoot de andere zou laten delen 
in zijn betere vermogenstoestand zonder het ogenblik af te wachten dat 
de medeechtgenoot in nood verkeert (Dekkers, I, nr 245). Die bijdrage
verplichting bestaat derhalve evenzeer wanneer de echtgenoten niet be
hoeftig zijn. 

Doch de omvang van de respectieve bijdragen van man en vrouw is 
integendeel wel geconditioneerd door de bepalingen van hun huwelijks
vermogenscontract (vgl. art. 1537 B.W., vervangen bij art. 2 van de wet 
van 22 juni 1959), en door de aard van de lasten. 

Wat dit laatste betreft werd terecht opgemerkt dat het begrip lasten 
van de huishouding te eng is en eerder zou moeten vervangen worden door 
lasten van het huwelijk (Hayoit de Termicourt, R., Mercuriale, dd. IS sep
tember 1938, P.P., 1939, 12; - De Page, I, 3de uitg., nr 705 ter, noot 2 op 
blz. 840-841 ; '- Kluyskens, VII, nr 391). Niet enkel de behoeften van het 
huishouden moeten gedekt worden, doch ook alle kosten van het gezins-
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leven; daaronder begrepen zijnde de kosten voor de verzorging en op
voeding van de gemeenschappelijke kinderen (zie art. 161 Ned. B.W.). 
Hieraan werd herinnerd door de rechtbank te Brussel (Rb. Brussel, 3 de
cember 1959, Ann. Not. Enreg., I96I, 58) en kort daarop door het hof van 
beroep te Brussel (Brussel, .16 december I959· ]. T., I96o, 170). 

Als lasten van het huwelijk werden o.m. beschouwd : de kosten voor 
dringende onderhoudswerken aan een eigen goed van een der echtgenoten 
dat door het gezin bewoond wordt (Vred. Lokeren, 14 oktober 1959, 
T. Vred., 1960, 20), of waarin de echtgenoten een appartement betrekken 
(Brussel, 16 december 1959, gee.); de kosten voor het onderhoud en de 
opvoeding van gemeenschappelijke kinderen, ook van meerderjarige die 
nog verder studeren (Rb. Brussel, 9 december I959, gee.; - Rb. Brussel, 
29 juni I96o, Rev. Dr. Fam., 196I, I Io; - Vred. Ukkel, 24 mei I96o, 
Rev. Dr. Fam., I96I, I09; - zie verder nr 128 d). 

Doch niet : het onderhoud van een inwonend meerderjarig kind dat 
niet bekwaam is om te werken; dat kind moet trouwens zelf een vordering 
tot levensonderhoud instellen (Rb. Nijvel, 30 maart 1960, Rec. jur. T. A. 
Nivelles, I 960, 90 ; zieverdernr I 30 en volg.) ; ook niet de grondbelastingen ver
schuldigd voor en de kosten der herstellingswerken aan persoonlijke goe
deren van echtgenoten die van goederen gescheiden zijn en die geen van 
die goederen betrekken (Brussel, I6 december I959, gee.). 

Dienen dus eigenlijk als lasten van het hU\velijk te worden beschouwd, 
al demt;a'Ven~nodig voor de lichamelljl<e, geesteli}ke enz~delijke ga~fheid 
en~ori:tplooiing"van de ledenvan het gezin. B~gevolg overspant artikd 2I8 
B:W:''ai:tikef ioj 'B:W: {in 'Clle' zln ook De Page, I, 3de uitg., nr 705 ter; -
Kluyskens, VII, nr 389; - Rb. Brussel, 3 december I959, gee.), en artikel 
212 B.W. (De Page, o. c., l. c.). 

Aan de andere kant moet ieder van de echtgenoten bijdragen naar 
zijn vermogen en zijn staat d.w.z. in acht genomen zijn financiele draagkracht 
en in acht genomen de stand van het gezin; principe dat correct toegepast 
werd door de rechtbank te Hasselt (Rb. Hasselt, 7 juni I961, R. W., I96I
I962, 1265). 

Tenslotte moet er met nadruk op gewezen worden dat de rechtspraak, 
gezien de draagwijdte van de wet van 30 april 1958, met recht en reden aan
vaardt, dat de verplichting van de man om bij te dragen in de lasten van 
het huwelijk naar vermogen en staat, voor zijn echtgenote het recht mee
brengt om te eisen dat zij de afgifte van die bijdrage zou ontvangen; 
zelfs indien haar man rechtstreeks alle uitgaven van het huwelijk moest 
bekostigen en haar wekelijks nog een soort drinkgeld moest bezorgen. 
De wet van 30 april I958 heeft de gehuwde vrouw een volwaardige plaats 
als huwelijkspartner willen geven (zie hoven nr 48). Bijgevolg moet als 
gelukkig worden beschouwd, het vonnis dat de vrouw een rechtsvordering 
toekent op een bijdrage, wanneer haar man de echtelijke samenleving 
onmogelijk maakt door in alle noden, hoe gering ook, zelf te willen voorzien 
(Vred. Leuze, 3 mei I96I, T. Vred., 1962, 14); want dank zij deze machti
ging wordt de vrouw bevrijd van iedere willekeur van de man in zake bij-
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drage in de gezinslasten, en wordt zij op voet van gelijkheid geplaatst 
met haar echtgenoot (Rb. Hoei, 17 januari 1962, f. T., 1962, 263). 

b) Wijze van uitoefenen. - Evenals de verplichting tot het verschaffen 
van hulp, moet de bijdrage in de lasten van het huwelijk in principe uit
gevoerd worden in de echtelijke verblijfplaats (Cass., 12 februari 1959, Pas., 
1959, I, 6oo; - Cass., 4 november 1960, R. W., I961-r962, 831; Pas., 
1961, I, 239; Rev. prat. Not., 1962, roo; Rev. dr. Fam., 1962, 222; -en 
v66r het in voege treden van de wet van 30 april 1958, toen art. 214 b B.W. 
nag gelding had: Cass., r8 oktober 1951, Pas., 1952, I, 85;- Cass., 21 maart 
1957, Pas., 1957, I, 883; -en zie hoven, nr 51 sub b). Wat meer is, de 
toepassing van artikel 218 B.W. onderstelt het bestaan van een huishouden 
(Renard, Cl., Examen de Jurisprudence, 1952-1955, R.C.].B., 1957, vooral 
blz. 69-70, nr r8; -Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, 
1956-r96o, R.C.].B., 1961, vooral blz. 497, nr 28; - Baeteman, G., et 
Lauwers, J.-P., Devoirs et droits des epoux, nr 241 ; - zie verder); doch de 
feitenrechter oordeelt vrij of er een huishouden bestaat of niet, zonder 
daarom te onderzoeken of de echtgenoten werkelijk samenleven (Rb. Hasselt 
7 juni 1961, R. W., I961-r962, 1265; - zie ook Ciselet, G., Commentaire 
de Ia loi du 20 juillet 1932 sur les droits et devoirs respectifs des epoux, blz. 44). 

c) Sancties. - Komt een van de echtgenoten zijn verplichting tot 
bestrijding van de lasten van het huwelijk niet na, dan kan de andere zich 
door de vrederechter van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woon
plaats van de tegenpartij doen machtigen, om, met uitsluiting van de in 
gebreke gebleven echtgenoot, van dezes inkomsten te ontvangen, alsook 
van zijn opbrengsten en van alle andere hem door derden verschuldigde 
geldsommen (art. 218, tweede lid, B.W.). 

Rechtsleer en rechtspraak zijn het eens geworden om die machtiging 
als een gerechtelijk mandaat te aanzien, waardoor de ene echtgenoot, ter 
vervanging en meteen ter uitsluiting van de andere, bevoegd is om gelden 
te ontvangen die normaal aan die echtgenoot toevallen, onder de voor
waarden en tot het bedrag door de rechter bepaald (Kluyskens, VII, 
nr 394; - De Page, I, 3de uitg., nr 706 quater, A; - Renard, Cl., Examen 
de jurisprudence, 1939-1948, R.C.].B., 1950, 158; - Baeteman, G., et 
Lauwers, J.-P., Devoirs et droits des epoux, nr 246;- Cass., 13 oktober 1938, 
Pas., 1938, I, 315; - Cass., 6 juni 1946, Pas., 1946, I, 236). De echtgenoot 
die de machtiging verkrijgt heeft enkel en alleen de bevoegdmaking be
komen om in de plaats van de andere echtgenoot betalingen te ontvangen. 
Terecht werd gevonnist, dat de derde-schuldenaar, aan wie van de verleende 
machtiging kennisgeving werd gedaan door de griffier op verzoek van de 
echtgenoot-eiser (art. 219, § 5, B.W.) - wat trouwens als een verzet 
wordt aangezien ten aanzien van de derde-schuldenaar - rechtsgeldig 
betaalt in handen van die echtgenoot; en dat de betaling die aan iemand 
anders werd verricht aan die echtgenoot-eiser niet tegenstelbaar is overeen
komstig art. 1242 B.W. (Rb. Nijvel, 30 juni 1959, Rec. jur. T. A. Nivelles, 
1960, 19). Maar meer uitwerking bezit die machtiging niet. 



Het is zeker dat die machtiging voor de echtgenoot-eiser geen enkel 
persoonlijk recht meebrengt tegen de echtgenoot-verweerder : het vonnis 
kent hem geen alimentatiegeld toe lastens de echtgenoot-schuldenaar 
(Luik, 28 januari I937, Pas., I938, II, 23); de machtiging moet daarom 
oak niet beperkt worden tot het in ontvangst nemen van hetgeen voor beslag 
vatbaar is, vermits het geen beslag is (Cass., 23 april I936, Pas., I936, 
I, 2I7); daarbij maakt het vonnis evenmin titel uit van een schuldvordering 
jegens de medeechtgenoot (Cass., 6 juni I946, Pas., I946, I, 236; - Rb. 
Brussel, 29 februari I96o, ]. T., I96o, 653) zodat wettelijke schuldverge
lijking tussen de echtgenoten uitgesloten is (Brussel, I4 oktober I953, 
Pas., I955, II, 43). 

Die machtiging brengt oak al geen wijziging in de verhouding tussen 
de echtgenoot-schuldenaar en de derde-schuldenaar. De echtgenoot die 
gemachtigd wordt om van de derde-schuldenaar betaling te ontvangen, 
bekomt dus geen vonnis van veroordeling van die derde-schuldenaar, 
Bijgevolg mag de derde-schuldenaar aan de gemachtigde echtgenoot al de 
procedure-excepties tegenwerpen die hij tegen de echtgenoot-schuldenaar, 
die zijn schuldeiser is, inroepen kan; immers, de gemachtigde echtgenoot 
heeft ten opzichte van de derde-schuldenaar geen andere rechten dan 
degene die zijn echtgenoot-schuldenaar bezit (Rb. Nijvel, 30 juni I959, 
gee.). Natuurlijk kan de gemachtigde echtgenoot de derde-schuldenaar 
vervolgen indien deze laatste weigert te betalen, juist zoals de echtgenoot
schuldenaar dit had kunnen doen; dus kan de echtgenoot-eiser zelfs tot 
een derden-beslag overgaan op de gehele wedde van de echtgenoot
schuldenaar (Brussel, II maart I96I, Pas., I962, II, I78). 

Tenslotte tast de door de vrederechter verleende machtiging niet de 
rechten aan van de derde-schuldeiser, aangezien deze machtiging gegeven 
wordt ,onverminderd de rechten van de derden" (art. 2I8, tweede lid, 
B.W.). Ieder schuldeiser van de echtgenoot-schuldenaar kan derhalve 
beslag leggen op het geld dat nag in handen is van de derde-schuldenaar 
en zelfs op hetgeen de gemachtigde echtgenoot reeds mocht ontvangen 
hebben. 

Maar indien de juridische aard van de machtiging aldus afgebakend 
werd, tach lijdt het geen twijfel dat de toekenning van de machtiging een 
zuivere feitenkwestie blijft : de vrederechter oordeelt immers onder welke 
voorwaarden en tot welk bedrag de machtiging moet verleend worden 
(art. 2I8, tweede lid, in fine, B.W.). Deze magistraat houdt rekening met 
de ernst van het verzuim om bij te dragen in de lasten van het huwelijk ; 
hij gaat het vermogen en de stand na van de echtgenoten (art. 2I8, eerste 
lid, B.W.); hij staat toe inkomsten van de echtgenoot-schuldenaar of in
komsten die deze krachtens het huwelijksgoederenrecht beheert te ont
vangen, alsook de opbrengst van dezes arbeid en aile andere hem door 
derden verschuldigde sommen (wat een belangrijke nieuwigheid is sinds 
de wet van 30 april I958 : zie Baeteman, G., et Lauwers, J.-P., Devoirs et 
droits des epoux, nr 248). Zo heeft de vrederechter te Lokeren toegestaan 
dat de door hem gemachtigde echtgenoot-eiser een sam mocht opnemen 
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van een spaarboekje van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, dat op naam 
van de beide echtgenoten ingeschreven was (Vred. Lokeren, 14 oktober 
1959, T. Vred., 1960, 20). 

Naast die civielrechtelijke sanctie moet nog gewezen worden op de 
penale sancties van art. 391 his en 391 ter S. W. Terecht werd aanvaard 
dat de echtgenote, die de machtiging had bekomen voorzien bij art. 218 
B.W., zich in het strafgeding burgerlijke partij mocht stellen om als 
schadeloosstelling de toekenning te bekomen van de sommen die zij had 
kunnen krijgen moest haar echtgenoot wei gewerkt hebben (Rb. Brussel, 
29 februari 1960, ]. T., 1960, 653). 

d) Verwikkelingen ingeval de echtgenoten niet samenwonen. - Vermits 
de verplichting om bij te dragen in de lasten van het huwelijk in principe 
moet uitgeoefend worden daar waar het echtpaar zijn verblijf heeft of 
hebben moet, hetgeen een huishouden onderstelt (zie hoven sub b), kan 
de machtiging niet meer verleend worden indien er in rechte geen gemeen
schappelijk huishouden meer bestaat; nl. wanneer man en vrouw uit de 
echt gescheiden zijn, of wanneer de echtgenoten gescheiden zijn van tafel 
en bed (Cass., 27 november 1941, Pas., 1941, I, 437; - Cass., 6 juni 1946, 
Pas., 1946, 11 236). Trouwens, artikel218 B.W. kan niet aangewend worden 
als maatregel van uitvoering van een voordien bij toepassing van de arti
kelen 301 en 303 B.W. verworven titel inzake onderhoudsgeld. Inderdaad, 
zoals hoger aangetoond Ievert de bij dit artikel toegestane machtiging geen 
eigen vorderingsrecht op tegen de mede-echtgenoot of· tegen de derde
schuldenaar; a .fortiori niet ten voordele van een ex-echtgenoot en van een 
echtgenoot die van tafel en bed gescheiden is (zie Renard, Cl., et Vieu
jean, E., Examen de Jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., 1961, biz. 495, 
nr 28, b). 

Wanneer de echtgenoten betrokken zijn in een procedure van echt
scheiding, of van scheiding van tafel en bed, op grond van bepaalde feiten, 
is de vrederechter al evenmin bevoegd om de machtiging te verlenen 
(Vred. Moeskroen, 24 november 1959, ]. T., 1960, 177); zelfs wanneer 
het rekwest tot echtscheiding werd ingediend na het neerleggen van een 
verzoekschrift tot het bekomen van de bij artikel 218 B.W. voorziene 
machtiging (Rb. Doornik, 8 november 1961, T. Vred., 1962, 247). Het is 
de voorzitter van de rechtbank die kennis neemt van al de voorlopige maat
regelen die zich in iedere stand van het geding opdringen (art. 268, eerste 
lid, B.W.) en die daarbij gebruik kan maken van dezelfde bevoegdheden als 
bij artikel 218 B.W. aan de vrederechter zijn toegekend (art. 268, tweede 
lid, B.W.); met dien verstande dat zijn beschikking ook nu ingeroepen kan 
worden tegen aile tegenwoordige of toekomstige derden-schuldenaars aan 
wie betekening ervan werd gedaan door een deurwaarder, die anderzijds 
ook optreedt om ten verzoeke van de meest gerede partij het nieuw bevel
schrift te betekenen waaruit blijkt dat de oude beschikking ophoudt ge
volgen te hebben (art. 268, derde lid, B.W.; waar art. 218, § 5, B.W. de 
kennisgeving voorziet door tussenkomst van de griffier). Doch het vonnis 
van de vrederechter, v66rdien gewezen op basis van artikel 218 B.W., 



blijft niettemin voorlopig uitvoerbaar wanneer naderhand een verzoek
sehrift tot eehtseheiding of tot seheiding van tafel en bed wordt ingediend, 
en wel tot aan de beslissing van de reehtbank of van de reehter in kort 
geding (art. 219, § 6, B.W.; - Rb. Antwerpen, 28 november 1960, R. W., 
1960-1961, 1297); maar logiseherwijze is de vredereehter na de indiening 
van de eis onbevoegd om de toegestane maehtiging op te heffen (Vred. 
Elsene, 12 oktober 1959, ]. T., 1960, 142; - Anders : Vred. Antwerpen, 
2 maart 1960, R. W., 1959-1960, 1565, die zieh ten onreehte bevoegd ver
klaarde omdat over de eis tot eehtseheiding reeds definitief beslist was 
geworden ten voordele van eiser die de opheffing van de maatregel vorderde ; 
immers, van zodra het besehikkende gedeelte van het vonnis van eeht
seheiding of seheiding van tafel en bed werd overgesehreven in het daartoe 
bestemde register van de burgerlijke stand, vervalt de bij toepassing van 
de artikelen 218, 221 of 268 B.W. bekomen maatregel: zie Rb. Antwerpen, 
28 november 1960, gee.). __ , 

Leven de eehtgenoten feitelijk geseheiden, dan toeh kan artikel)"218 \ 
B.W. toepassing krijgen indien blijkt dater nog een huishouden is (hetgeet'(

1 

de reehter in feite beoordeelt, zonder te moeten onderzoeken of de echt
genoten werkelijk samenwonen : zie Rb. Hasselt, 7 juni 1961, R. W., 
1961-1962, 1265; - zie hoven sub b). Doeh een huishouden, of water dan 
eenzijdig van in stand gehouden wordt, moet er zijn (zie Renard, Cl., et 
Vieujean, E., Examen de jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., 1961, blz. 5oo-
501, nr 30). Maar het bij artikel 218, tweede lid, B.W. toegekend voordeel 
mag aileen ingeroepen worden (door de eehtgenoot die zijn verpliehtingen 
naleeft of wil naleven) tegen de eehtgenoot die zijn verplichting om bij te 
dragen in de lasten van het huwelijk niet nakomt en aan de scheiding 
schuld heeft (Cass., 12 februari 1959, ]. T., 1959, 349; Pas., 1959, I, 6oo; 
- Cass., 4 november 1960, R. W., 1961-1962, 831); WiltE~-~chtgenoot-eiser 
bewijzen moet (Cass., 12 februari 1959, gee.; - Cass., 18 ol<tooer i9sr. 
P?is":;" r95271;"'8s). Duurt die feitelijke seheiding al een zekere tijd, dan nog 
moet bewezen worden dat de voortduring hiervan te wijten is aan de fout 
van de in gebreke blijvende eehtgenoot (Cass., 12 februari 1959, gee.; -
Cass., 4 november 1960, gee.); hetgeen zeer dikwijls tot een uitrafeling 
voert van feiten gebeurd tussen de dag van het uiteengaan van de echt
genoten en de dag van de ingeleide vordering, en hetgeen ook al tot zeer 
betwistbare beslissingen moet leiden, aangezien beide echtgenoten - in 
mindere of meerdere mate - doorgaans sehuld hebben aan het duurzaam 
worden van hun scheiding. Zo kan het best gebeuren dat het oorspronke
lijke slachtoffer achteraf sehuldige wordt, wanneer die echtgenoot bv. een 
oprecht ernstig aanbod tot het hernemen van het eehtelijk leven afwijst 
zonder gegronde redenen (Cass., 18 oktober 1951, Pas., 1952, I, 85); 
maar ook het omgekeerde is niet uitgesloten. Terecht is daarom gevonnist 
geworden dat echtgenoten die sinds jaren feitelijk gescheiden leven het 
voordeel van artikel 218 B.W. niet mogen inroepen, vooral niet wanneer 
er geen tekenen zijn die er zouden kunnen op wijzen dat de samenleving 
nog zal hervat worden (Rb. Dinant, 24 november 1960, ]ur. Liege, 1960-

379 



1961, 237; - zie ook reeds Rb. Verviers, 12 november 1947, Pas., 1948, 
III, 38; - Rb. Brussel, 4 april 1952, ]. T., 1952, 384), want dat vonnis 
strookt met de principes die werden uiteengezet. En in dezelfde zin zou 
uitspraak gedaan moeten worden, wanneer het om een gewilde feitelijke 
scheiding moest gaan (zie ook hoven, nr 51 sub d). 

e) Procedure. - Het is op mondeling of schriftelijk verzoek, uitgaande 
van de echtgenoot-eiser, dat de beide echtgenoten door de griffier worden 
opgeroepen om in persoon te verschijnen (zie Baeteman, G., et Lauwers, 
J.-P., Devoirs -a-Cl:Yoits d~s-ipo~~.·~n:r·'-2"5.5) voor de bevoegde vrederechter 
(art. 2 I 9· § I I B. w.). Aileen deze magistraat' is bev~egcl(Bruss~r; "26'april 
1960, Pas., 1961, II, 39); voor zover geen geding tot echtscheiding of tot 
scheiding van tafel en bed werd ingeleid (zie hoven sub d). 

Het verzet tegen een bij verstek gewezen vonnis moet, op straffe van 
verval, gedaan worden binnen vijftien dagen na de kennisgeving van het 
vonnis door de griffier, en kan in dezelfde vorm gedaan worden als de 
oorspronkelijke eis (art. 219, § 2); dus ook bij gewone brief (Vred. Sint
Joost-te-Noode, 20 juni 1962, T. Vred., 1963, 141; - vgl. Baeteman, G., 
et Lauwers, J.-P., o. c., nr 255 en 256). 

De oproepingen en kennisgevingen waarmee de griffier belast is, 
worden gedaan bij ter post aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs; 
de kennisgeving wordt, niettegenstaande enig tegenbewijs, vermoed te zijn 
verricht vijf dagen na de dag waarop het schrijven ter post is afgegeven 
(art. 226 B.W.). Terecht werd gevonnist dat artikel 226, tweede lid, B.W. 
een vermoeden juris et de jure bevat (Vred. Sint-Joost-te-Noode, 20 juni 
1962, gee.; - zie ook Baeteman, G., et Lauwers, J.-P., o. c., nr 32); al zou 
het juister zijn er aan toe te voegen : in het voordeel van de partij die de 
maatregel bekomen heeft. Blijkt het dat de andere partij vroeger kennis heeft 
gekregen van de gerechtsbrief en van de copie van het gewezen vonnis, 
en kan hiervan met zekerheid het bewijs aangebracht worden, dan is er 
geen reden om artikel 226, tweede lid, B.W. uitwerking te zien krijgen. 

53 - GROF VERZUIM VAN DE VERPLICHTINGEN ALS GEHUWDE. 

a) Grof verzuim. - Verzuimt een van de echtgenoten grovelijk zijn 
plicht, dan beveelt de voorzitter van de rechtbank de dringende en voor
lopige maatregelen die in het belang van de andere echtgenoot en van de 
kinderen geboden zijn (art. 221, § 1, aanhef, B.W.). 

Dat grof verzuim is een feitenkwestie (Voorz. Rb. Nijvel, 7 oktober 
1963, ]. T., 1964, 26), die moet aangeduid worden in het bevelschrift 
(Brussel, 20 juni 1958, Pas., 1959, II, 175), overgelaten aan de beoordelings
macht van de voorzitter. Het impliceert niet enkel een tekortkorning aan 
de echtelijke verplichtingen (tot samenwoning, getrouwheid, bijstand, 
hulp en bijdrage in de lasten van het huwelijk), doch gebeurlijk ook een 
niet naleven van aile andere verplichtingen die als echtgenoot, als ouder 
of zelfs als gewoon mens, moeten nageleefd worden om de andere echtge
noot of de kinderen zedelijk, financieel of familiaal, niet te schaden. Zo 
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verzuimt een echtgenoot grovelijk zijn plicht bij wangedrag; bij slecht 
financieel beheer ; of indien hij het inzicht koestert om genieenschaps
goederen te vervreemden ten einde de opbrengst te verduisteren (Baeteman, 
G., et Lauwers, J.-P., Devoirs et droits des epoux, nr 274; - Voorz. Rb. 
Nijvel, 7 oktober 1963, gee.). 

b) Bevoegdheid van de voorzitter. - Men is het eens om aan te nemen 
dat de voorzitter van de rechtbank een omzeggens onbeperkte discretionaire 
macht bezit ten aanzien van de geboden maatregelen bij grof plichtsverzuim 
(en hetgeen de voorzitter kan, kan insgelijks de rechtbank, vermits de 
rechtbank van eerste aanleg de volheid van rechtsmacht bezit en dezelfde 
bevoegdheid heeft als haar voorzitter : Rb. Charleroi, 22 oktober 1959, 
Rev. Dr. Fam., 1960, 12). Het discretionaire van zijn macht blijkt zeer 
duidelijk uit de redactie van artikel221, §I, B.W. (zie bepaaldelijk art. 22I, 
§ I, eerste lid, tweede zin). Dus zijn de te bevelen maatregelen overgelaten 
aan zijn goeddunken, want hij oordeelt volkomen soeverein. Hij kan bv. 
de verplichting tot samenwonen tijdelijk opschorsen (Brussel, 20 maart 
I959, R. W., 1958-1959, 20II, bevestigd door Cass., I april I96o, R. W., 
I959-I96o, I889; Pas., I96o, I, 894; ]. T., I96I, ISO; Rev. prat. Not., 
I96I, 2I8). Hij kan verbod opleggen aan de man de door zijn vrouw af
zonderlijk betrokken woning - alhoewel door beide echtgenoten samen 
gehuurd - te betreden. Hij kan de ouderlijke macht van een der echt
genoten regelen, en zelfs beperken (Rb. Bergen, 6 augustus I958, ]. T., 
I959, 98). Hij kan zelfs maatregelen bevelen waarom door de echtgenoot
eiser niet verzocht werd in zijn verzoekschrift ; en daardoor alleen eigent 
hij zich niet wederrechtelijk de bevoegdheden van een ander rechter toe 
en kent hij zich geen bevoegdheden toe die niet tot de rechterlijke macht 
behoren (Cass., I april I96o, gee.; - Gent, 28 november I962, R. W., 
1963-1964, 258). 

Toch is de bevoegdheid van de voorzitter in zake die dringende en 
voorlopige maatregelen niet volkomen onbeperkt. Hij mag inderdaad geen 
maatregelen bevelen welke de wetgever aan een andere rechter heeft 
willen voorbehouden (Cass., I april I96o, gee.). In principe bestaan er 
inderdaad niet verschillende procedures die naar willekeur kunnen aan
gewend worden. Aldus is de voorzitter van de rechtbank niet bevoegd om 
een echtgenoot machtiging te verlenen om van de inkomsten van de andere 
te ontvangen wanneer deze niet bijdraagt in de lasten van de huishouding, 
aangezien die bevoegdheid bij artikel 2I8 B.W. toegekend is aan de vrede
rechter (Brussel, 26 april I96o, R. W., I959-I96o, I704; Pas., I96I, II, 39; 
Rev. prat. Not., I962, II8; - Brussel, 7 juni 196I, R. W., I96I-I962, 99). 
Met verenigde kamers oordeelde het hof van beroep te Brussel, dat 
artikel 22I B.W. aan de voorzitter geen macht verleent om, weze het zelfs 
voorlopig, een onderhoudsgeld aan een van de echtgenoten toe te kennen : 
alleen zou de voorzitter gebeurlijk een bepaald bedrag kunnen toestaan in 
afwachting van een beslissing van de vrederechter (Brussel, 7 juni I96I, 
R. W., I96I-I962, 99); en het hofvan beroep te Gent besliste in dezelfde zin, 
vermits voor het toekennen van onderhoudsgeld normaal de vrederechter 



bevoegd is bij toepassing van art. 3, II 0 van de wet op de bevoegdheid, 
en dat de voorzitter slechts over dergelijke bevoegdheid beschikt in de 
procedure van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed overeen
komstig hetgeen artikel 268 B.W. voorziet (Gent, 28 november 1962, 
R. W., 1963-1964, 258), in welke procedure de bevoegdheid van devoorzitter 
uitgeoefend wordt door de voorzitter zetelende in kort geding met de hier
voor geldende procedure (De Page, I, 3de uitg., nr 7o8bis, D;- Kluyskens, 
VII, nr 403; - Luik, 4 februari 1947, Pas., 1947, II, 32). 

c) Aard van de maatregel. - In een vonnis van de rechtbankte Ant
werpen worden verschillende kenmerken van die maatregelen aangestipt 
(Rb. Antwerpen, 28 juli 1959, R. W., 1959-1960; 1658). Zij zijn dringend, 
want ieder uitstel zou de benadeling door de andere echtgen~'C;t--g;l~den 
nog verzwaren ; zij zijn voorlopig, omdat zij op ieder ogenblik kunnen 
gewijzigd worden:-"hetzi:raoor"ae voorzitter, hetzij door de partijen, en 
omdat de gevolgen ervan ophouden wanneer de gestelde termijn verlopen 
is; zij raken niet de grond va11 g~ .. ~flak en kunnen derhalve niet prejudi-
cieren";-'zD~'~t~~~~~fi,' ~r!?~--1~e,~ .-.!i~Ic!~!U,~e.Lm2E~J~ .~!1., ~a~m!!JS .. Pnl~n-£~.P:. van 
ee~ _g;~~i§ .. -t_l~LvriiW.<J,J:~n t~g~11.rnisb~t1ik~n.~ , 011~!C1tigh~d~_p .. of zw~_:e tekort
koiningen van -~~11 ger .~c:htt:rl~~c:len •.. ~et het oog;_ ?P l1_et herst~!l':.~an een 
gehfoken-'familiaal evenwicht. Doch eeri 'en ander vraagt niettemin ~om op 
punt' gesteld te worden: . " .. 

Dat deze maatregelen dringend geboden zijn vloeit voort uit het grof 
plichtsverzuim dat ze nodig maakt. Trouwens aileen dan kunnen ze 
gevorderd worden. Wanneer bijgevolg in een verzoekschrift om een 
deskundig onderzoek wordt gevraagd ten einde die grove tekortkomingen 
te laten vaststellen, dan blijkt hieruit tevens de onzekerheid van die tekort
komingen; zodat de vereiste spoed voor toepassing van artikel 221 B.W. 
niet voorhanden is (Rb. Brussel, 10 november 1959, Rev. Dr. Fam., 1960, 
16). Het dringend karakter blijkt ook wel hieruit, dat de voorzitter uitspraak 
doet binnen vijftien dagen na de datum van het verzoek (art. 221, § 2, 
B.W.); al werd gevonnist, en naar mijn gevoelen terecht, dat de eerbiediging 
van die termijn niet op straf van nietigheid voorgeschreven is (Brussel, 
20 maart 1959, R. W., 1958-1959, 20II; Pas., 1960, II, 59; doch het zou 
niet betamen dat de voorzitter zijn bevelschrift onbepaald zou uitstellen, 
in welk geval ook beroep moet mogelijk zijn), en al is het ook juist dat 
een uitstellen van de te nemen beslissing om de zaak volledig te kunnen 
onderzoeken (bv. na de verzoekende partij eerst opgedragen te hebben 
haar grieven te bewijzen met getuigen: Rb. Antwerpen, 21 november 1960, 
R. W., 1960-1961, uo3), niet betekent dat de gevorderde maatregel niet 
dringend zou zijn (zelfde arrest). 

Wanneer de wet zegt dat de voorzitter voorlopige maatregelen beveelt, 
dan is dit een manier van spreken. Deze maatregelen hebben eerder een 
bewarend karakter (De Page, I, 3de uitg., nr 708 bis, C;- Baeteman, G., 
et Lauwers, J.-P., Devoirs et droits des epoux, nr 278) en zoeken - zoals 
eertijds artikel 214 j B.W. - te verhelpen in een voorlopige toestand die 



van dag tot dag evolueren kan (Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de 
Jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., blz. 504-505, nr 32, c;- Baeteman, G., 
et Lauwers, J.-P., o. c., nr 278 en 28o;- Van de Velde-Winant, Les enigmes 
de l' article 214 j, ]. T., 1950, 301 en volg.). M.a.w. die maatregelen kunnen 
nooit op definitieve wijze de rechten van partijen, zoals die door het huwe
lijksrecht en het huwelijksvermogensrecht bepaald zijn, wijzigen. Zij 
kunnen altijd veranderd, aangepast en naar de duur beperkt worden door 
de voorzitter (Kluyskens, VII, nr 404). Doch dat impliceert daarom niet 
dat de bevolen maatregel slechts tijdelijk gelding zou mogen hebben en dus 
aileen als tijdelijke maatregel zou mogen uitgevaardigd worden : de uit
zonderingen die de wet kent niet te na gesproken (zie art. 221, § I, eerste lid, 
en art. 221, § 3, vierde lid), mag de voorzitter maatregelen bevelen zonder 
hun duur te bepalen (zie de geciteerde rechtsleer; - Anders : Brussel, 
20 april 1956, R. W., 1955-1956, 1732, waarvan de motivering ten onrechte 
voorhoudt dater machtsoverschrijding is vanwege de voorzitter vanderecht
bank die bij bevelschrift onderhoudsgeld. toekent voor onbepaalde duur, dan 
wanneer het in dat geval klaarblijkelijk gaat om onbevoegdheid: zie verder). 

Daarom gaat het niet op te beweren (zie nochtans Rb. Antwerpen, 
28 juli 1959, gee.) dat die maatregelen niet de grand van de zaak raken. 
Zeer duidelijk werd aangetoond dat de maatregelen die de voorzitter bij 
toepassing van artikel 221 B.W. beveelt maatregelen ten principale zijn, 
vermits het aan de ene kant mogelijk is dergelijke maatregelen te vorderen 
zonder een andere procedure ten grande te moeten inleiden, terwijl aan 
de andere kant iedere aanvechting van de gegrondheid van de maatregel 
in beroep uitgesloten is. Trouwens, de voorzitter van de rechtbank die 
krachtens artikel 221 B.W. statueert heeft werkelijk een exclusieve be
voegdheid (Baeteman, G., et Lauwers, J.-P., o. c., nr 279). Aileen is het 
zo, dat die maatregelen nooit definitief zijn en dat elk idee van kracht van 
gewijsde er vreemd aan is. Terecht zegt het hof van beroep te Gent dat 
de krachtens artikel 221 B.W. gewezen beslissing een eindbeslissing is, 
zij het ook van voorlopige en tijdelijke aard, om ertoe te besluiten dat de 
rechter in kart geding niet bevoegd is om de intrekking ervan te bevelen 
(Gent, 28 november 1962, R. W., 1962-1963, 258). 

Tenslotte is het niet volkomen juist het z6 te formuleren, dat de 
·voorzitter maatregelen zou mogen bevelen om de belangen van het gezin 
te vrijwaren tegen de misbruiken, nalatigheden of tekortkomingen van een 
der echtgenoten. De wet zegt dat maatregelen mogen gevorderd worden 
,.die in het belang van de andere echtgenoot en van de kinderen geboden 
zijn". Bijgevolg moet er een correlatie bestaan, ja zelfs een zekere ge
bondenheid, tussen het grof verzuim, het berokkend of te vrezen nadeel 
en de gevorderde maatregel (zie oak De Page, I, 3de uitg., nr 708 bis, C; 
- Voorz. Rb. Nijvel, 7 oktober 1963, ]. T., 1964, 26). Ennuis het wel zo 
dat de maatregelen dan uiteindelijk een familiaal karakter bezitten, en dat 
ze het gezin zuilen vrijwaren; doch dat is niet hun rechtstreeks doel. 
Pleegt een echtgenoot een tekortkoming die, alhoewel zeer zwaar, daarom 
niet van aard is om de medeechtgenoot of de kinderen rechtstreeks moreel, 



stoffelijk of familiaal te benadelen (bv. een zware diefstal) dan wil het me 
voorkomen dat de voorzitter niet bevoegd zou zijn om de gevraagde maat
regel (bv. tijdelijk verbod om de echtelijke verblijfplaats te betreden onder 
het voorwendsel van de opspraak en van de minachting voor de overige 
gezinsleden) te bevelen. Al zal het vaak zeer moeilijk zijn hier een juiste 
grenslijn te trekken, toch blijkt het inzicht van de wetgever zeer duidelijk 
wanneer men de artikelen 2I3, 2I5, 2I6 en2I7 B.W. enerzijds en artikel22I 
B.W. aan de andere kant met elkaar vergelijkt. 

Wat er oak van zij, de bij bevelschrift vastgestelde maatregel blijft 
(gedurende de voorziene termijn) gelding hebben, zelfs indien intussen een 
procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed werd ingeleid; 
indien partijen niet de nodige maatregelen nemen om de op grond van 
artikel 22I B.W. bevolen maatregel te doen wijzigen, blijft deze maatregel 
van kracht en vervalt hij niet automatisch door het inspannen van het 
geding tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Rb. Turnhout, 
30 maart I963, R. W., I962-I963, I958). 

d) Procedure. - De procedure werd door de wet van 30 april I958 
geregeld bij de artikelen 22I, § 2 en § 3, 222 B.W. en volgende (en zulks 
voor het eerst, want de wet van 20 juli I932 had niets voorzien). 

Zij begint met een schriftelijk verzoek, dat door een van de echtgenoten 
moet gedaan woraenTCass~·.-l-4}unT1949-. Pas., I949, I, 433); waarop beide 
echtgenoten door de griffier opgeroepe~, .. ~9.tden om voor de--voorzitt~r 
te ·. vefschij'iieii: Duif"is"lief een legensp~ekelijke procedure. Toch heeft de 
voorzitter van de rechtbank te Kortrijk, op enkel verzoek van de echtgenoot
eiser en v66r de verschijning van partijen, een boedelbeschrijving bevolen 
die anders dreigde doelloos te worden, omdat de schuldige echtgenoot 
schikkingen zou genomen hebben om de uitwerking van het bevelschrift 
te ontzenuwen (Voorz. Rb. Kortrijk, 27 mei I958, Pas., I959. III, 39). 

De voorzitter, vooraleer te beslissen, kan de verzoekende partij op
dragen haar grieven met getuigen te bewijzen (Rb. Antwerpen, 2I no
vember Ig6o, R. W., 1960-196I, I 103; - zie hoven sub c). Hij doet uitspraak 
binnen vijftien dagen na de datum van het verzoekschrift,~afisgeen"san~ctie 
van.· niet!gnei'd \~oorzien '"Ifid'l.eil'"het buiten die termijn moest geschieden 
(Brussel, 2omaart 1959, R. W., I958-I959, 20II ;-zie insgelijks bovensub c). 

e) Hoger beroep. - Het bevelschrift van de voorzitter, hcJUdende voor
lopige maatregelen, is uiteraard, als familiale procedure met dringend en 
voorlopig karakter, niet vatbaar voor hoger beroep (zie het verslag van de 
Comrnissie voor Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
Pasin., I958, 668; en zie de debatten, Pasin., 1958, 682). Hoger beroep kan 
aileen worden ingesteld, zoals vroeger toen artikel 2I4 j B.W. in voege 
was, in geval van onbevoegdheid of van machtsoverschrijding door de 
voorzitter (Cass., I april Ig6o, R. W., I959-I96o, I88g; Pas., Ig6o, I, 894; 
]. T., Ig6I, ISO; ter bevestiging van Brussel, 20 maart I959, R. W., I958-
I959, 20I I; Pas., Ig6o, II, 59; - Brussel, 20 juni I958, Pas., I959, II, I75; 
- Brussel, I3 februari I959, Pas., I959, II, 228; - Brussel, 26 april Ig6o, 



R. W., I959-I96o, I704; Pas., I96o, II, 39; Rev. prat. Not., I962, n8; -
Brussel, 7 juni I96I, R. W., I96I-I962, 99; - Brussel, 8 juni I962, R. W., 
I962-I963, 433; - Gent, 28 november I962, R. W., I963-I964, 258; -
Gent, 2I februari 1963, R. W., I962-I963, 2249). 

De onbevoegdheid van de voorzitter is manifest wanneer de wetgever 
een andere instantie bevoegdheid verleent (zie hoven sub b). De bevoegd
heid van de voorzitter moet daarom blijken uit de vaststelling in het 
bevelschrift van deze vereisten : het grof plichtsverzuim van een der 
echtgenoten en de noodzakelijkheid van een dringende maatregel (Brussel, 
26 april I960, R. W., I959-I960, I704; - Gent, 28 november I962, R. W., 
I963-I964, 258). Het is daarbij voldoende dat de voorzitter het grof 
verzuim vaststelt, zonder juist te preciseren waarin dat verzuim bestaat 
(Brussel, 20 maart I959, Pas., I96o, II, 59), als het maar impliciet blijkt 
uit het bevelschrift (Brussel, 7 juni I96I, gee.); en het hof van beroep is 
zelfs niet bevoegd om na te gaan of de door de voorzitter aangehouden 
feiten het grof verzuim uitmaken dat de voorzitter van de rechtbank erin 
meende te zien, want dat impliceert een onderzoek van het geschil en dat 
blijft uitsluitend voorbehouden aan de voorzitter (Brussel, 20 maart I959, 
gee.; - Cass., 1 april 1960, gee.). 

Machtsoverschrijding zou daarentegen, volgens het hof van cassatie, 
bestaan, wanneer de voorzitter zich bevoegdheden moest toeeigenen die 
niet tot die van de rechterlijke macht behoren (Cass., I april I96o, gee.); 
hetgeen in de lijn ligt van de jurisprudentie van ons hoogste gerechtshof 
(zie Cass., I2 november I942, Pas., I942, I, 284;- Cass., 20 september I937, 
Pas., I937, I, 239; - doch vgl. Cass., 20 februari I950, Pas., I950, I, 490) 
maar wat van aard is om een hierop gesteund hager beroep als praktisch 
uitgesloten te beschouwen (zie ook Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen 
de jurisprudence, I956-I96o, R.C.].B., I961, blz. so6-5o7, nr 32, e). 

De termijn voor het instellen van het hoger beroep bedraagt vijftien 
dagen (vanaf de kennisgeving door de griffier), zoals bij kort geding; 
de algemene beroepstermijn van twee maanden zou aan deze procedure 
haar dringend karakter ontnemen (Gent, 28 november I962, R. W., 
I963-1964, 258). Inderdaad, juist zoals voor het eigenlijk kort geding, 
waarvan de procedure bij toepassing van artikel 221 B.W. weliswaar 
onderscheiden is, wil de ratio legis een zelfde verkorte beroepstermijn 
(zie trouwens de voorbereidende werken, Parlem. Besch., Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 1958-I959, nr 8II, 4, lid I en 2;- Baeteman, G., 
et Lauwers, J.-P., Devoirs et droits des epoux, nr 306). 

§ 5. - Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. 

A. WET VAN 20 ]ULI 1962. 

54 - GRONDTREKKEN VAN DE WET. -De wet van 20 juli I962 heeft een 
reeks belangrijke innovaties meegebracht. 

Vooreerst is er de invoering van de scheiding van tafel en bed door 
onderlinge toestemrning (de nieuwe artikelen 306 en 307 B.W.). Vervolgens 



heeft de wetgever de mogelijkheid tot omzetting van de scheiding van tafel 
en bed - op grond. van bepaalde feiten of door onderlinge toestemming 
-in echtscheiding, veralgemeend(de nieuwe artikelen310 en 310 his B.W.). 

De wet is dus veel meer dan een aanpassing van de scheidingspro
cedures aan de bij de wet van 30 april 1958 ingevoerde juridische hande
lingsgelijkheid en -bekwaamheid van de gehuwde vrouw; al werden, waar 
nodig, de beginselen van gelijkheid en wederkerigheid ook in de scheidings
procedures toegepast. Zo is bv. iedere partij voortaan gehouden het bewijs 
te leveren van haar verblijf in het aangewezen huis, zo dikwijls als zulks 
van haar gevorderd wordt (nieuw artikel 269 B.W.); en bij echtscheiding 
door onderlinge toestemrning moet vooraf vastgesteld worden in welk huis 
ieder van de beide echtgenoten verblijf zal moeten houden gedurende de 
proeftijd (nieuw artikel 280, 2°, B.W.). 

Tenslotte heeft de wet van 20 juli 1962 grotelijks vereenvoudiging en 
gelijkschakeling van de verschillende procedures weten te bewerken. 
Aldus is thans in alle gevallen de scheiding slechts definitief door de overc 
schrijving van het beschikkende gedeelte van het vonnis of arrest dat de 
echtscheiding of de scheiding van tafel en bed toelaat, in de daartoe be
stemde registers van de ambtenaar van de burgerlijke stand (nieuwe 
artikelen 264, 294, 307 B.W.; - zie verder de studie van Mallie, J., De la 
transcription des decisions de divorce et de separation de corps,]. T., 1963, 381 ;
en de omzendbrief van het Departement van Justitie, dd. 7 augustus 1962; 
- vgl. nog Rb. Doornik, 27 juni 1962, ]. T., 1963, 389). 

55 - INWERK1NGTREDING. - Het invoeren van deze nieuwe wet - die 
geen overgangsbepalingen bevat - gaf aanleiding tot een reeks uitspraken 
in verband met de vraag van haar toepassing op de hangende en vroeger 
ingeleide procedures. 

Bij arrest van 22 oktober 1962 heeft het hofvan beroep te Gent beslist, 
dat de nieuwe wet, die van openbaar en algemeen belang is, toepasselijk is 
op de huidige gevolgen van rechtstoestanden die onder het stelsel van de 
oude wetgeving zijn ontstaan (Gent, 22 oktober 1962, R. W., 1962-1963, 
897; ]. T., 1963, 168). Dit arrest sluit aan bij de thans gevestigde rechtsleer 
en rechtspraak met betrekking tot de draagwijdte van artikel 2 B.W., 
overeenkomstig hetwelk een nieuwe civiele wet in de regel alleen beschikt 
voor het toekomende en geen terugwerkende kracht heeft ; in die zin, dat 
de wet alleen uitzonderlijk kan retroageren indien zulks de zekere wil van 
de wetgever is geweest, zonder dat die wil daarom met zoveel woorden in 
de wettekst moet uitgedrukt zijn (Cass., 18 januari 1924, Pas., 1924, I, 141; 
- Cass., 28 november 1939, Pas., 1939, I, 495; - Cass., 12. september 1940, 
Pas., 1940, I, 215; - Cass., 17 januari 1944, Pas., 1944, I, 172; - Cass., 
18 maart 1960, ]. T., 1960, 667), doch dat zoniet de toestanden die onder 
de oude wet hun beslag hebben gekregen behouden blijven al was de 
nieuwe wet dan nog van openbare orde (Cass., 12 september 1940, gee.), 
terwijl de nieuwe wet onmiddellijk geldt voor de huidige en toekomstige 
gevolgen van reeds voorheen gestelde rechtshandelingen of geschapen 



rechtstoestanden (zie De Page, I, 3de uitg., nr 228, 231, 328; - Dekkers, 
I, nr 17; - en voor de theorie : Roubier, P., Le droit transitoire. Conflits 
des lois dans le temps, 2de uitg., Paris, 1960;- Level, P., Essai sur les conflits 
des lois dans le temps, Paris, 1959; - en zie Brussel, 25 juni 1958, ]. T., 
1958, 494; Pas., 1959, II, 133; Ann. Not. Enreg., 1959, 6o; - Rb. Ant
werpen, 28 november 1960, R. W., 1960-1961, 1301). Doch het arrest is 
eerder ongelukkig gesteld, wanneer men in de overwegingen (de trouwens 
overbodige beschouwing) leest, dat de nieuwe wet ,als dusdanig terugwerkt 
in de mate waar zij geen verworven rechten schaadt; want het is zeker 
dat de nieuwe wet geen retroactief effect bezit, en dat de theorie van de 
verworven rechten werd verlaten (zie de geciteerde rechtsleer). 

Bijgevolg werd zeer juist gevonnist dat de termijn van drie jaren, 
vereist voor de omzetting in echtscheiding van een op grand van bepaalde 
feiten toegestane scheiding van tafel en bed, overeenkomstig de nieuwe 
wet slechts een aanvang neemt vanaf de overschrijving van het beschikkende 
gedeelte van het vonnis of arrest dat de scheiding toelaat (zie art. 310 B.W., 
sinds de wet van 20 juli 1962), maar dat, ten aanzien van een onder de oude 
wetgeving toegestane scheiding van tafel en bed - toen de overschrijving 
van het beschikkende gedeelte van het vonnis of arrest niet was voorzien -
het vertrekpunt van de aangehaalde termijn van drie jaren de dag is waarop 
de beslissing, die de scheiding van tafel en bed toestond, betekend werd 
aan de andere echtgenoot om dan naderhand in kracht van gewijsde te 
treden (Gent, 22 oktober 1962, gee.; - en in dezelfde zin : Brussel, 4 juni 
1963, Pas., 1963, II, 238; - Rb. Gent, 23 februari 1963, ]. T., 1963, 241; 
- vgl. voor de oude wetgeving : De Page, I, 3de uitg., nr roii, 2°, en de 
aldaar aangehaalde verwijzingen; - Kluyskens, VII, nr 520, 2°). 

En het is eveneens terecht dat de nieuwe wet toepasselijk werd ver
klaard op vorderingen die v66r het in voege treden van de wet waren 
ingeleid (Rb. Brussel, 19 november 1962, ]. T., 1963, 154). 

B. ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN. 

I. Gronden tot echtscheiding 

56 - ALGEMENE BESCHOUWINGEN. - Uitgaande van de overweging dat 
de onverbreekbaarheid van het huwelijk tot de grondslagen behoort van 
onze sociale orde (zie Cass., 3 mei 1958, R.C.].B., 1959, 229), kent onze 
wetgeving de echtscheiding op grand van bepaalde feiten aileen als sanctie 
voor de vrijwillige, erge en beledigende schending van de huwelijks
verplichtingen door de echtgenoten. 

Daarom - en oak niet het minst om willekeur of fantasie van de 
rechter te voorkomen (Kluyskens, VII, nr 437)- worden de in aanmerking 
komende gronden op beperkende wijze opgesomd in de artikelen 229, 230 
en 231 B.W. Het zijn, zoals gekend, overspel door de vrouw; overspel door 
de man indien hij zijn bijzit in de gemeenschappelijke waning gehouden 
heeft; gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen door de ene 



jegens de andere echtgenoot gepleegd. Andere gronden zijn van geen tel; 
zo zijn een slecht karakter, jaloersheid, steriliteit of onmacht, ziekte, enz ... 
op zichzelf geen gronden tot echtscheiding, al kunnen ze een echtscheidings
grond worden indien ze het karakter krijgen van belediging van erge aard 
(zie verder nr 59). 

57- OvERSPEL DOOR DE VROUW. - Dat de eenvoudige lezing van artikel 229 
B. W. totaal kan misleiden, blijkt uit de toepassing van dat artikel dat de 
man toelaat echtscheiding te vorderen op grand van overspel door zijn 
vrouw gepleegd. Want volgens de Belgische rechtsleer ~lJ. r~chtspraak, 
anders dan de Franse, is ove;8p-er~ai1''d:e~vrou\\73Ife~~~d~~ ~~;~-;,rdo-ende 
grand tot echtscheiding, indien vooraf door de rechter is uitgemaakt 
geworden dat haar o.Y~E~RI:!~-.J~~!~9JS~.~g)s voor haar man, d.w.z. een voor 
haar man beledigende miske!lning""vah de plicht tot getrouwheid heeft 
(Kluyskens, VII, nr 437, kl. tekst; -De Page, I, 3de uitg., nr 853, 3° en 
854, B; - Pierard, A., Divorce et separation de corps, I, nr 94 en volg.; -
Pasquier, A., Precis du divorce et de la separation de corps, Brussel, 1959, 
nr 35; -Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, 1956-1960, 
R.C.].B., 1962, 77 en volgende, nr 39;- zie verder Legros, R., L'adul
tere est-il une cause peremptoire de divorce et de separation de corps?, Ann. 
Not. Enreg., 1953, 78; - Cass., 30 januari I936, ]. T., 1936, 151; Pas., 
1936, I, 137; -en zie voor de laatste jaren : Gent, 22 oktober 1955, R. W., 
1955-1956, 1291; - Brussel, 19 november 1955, Pas., 1957, II, 45; -
Brussel, 18 december I957, ]. T., I958, I47; - Brussel, IO december I958, 
Pas., I959, II, I70;- Anders : Laurent, III, nr 214;- Brussel, I I november 
1846, Pas., 1846, II, 319;- Mayne, M., noot onder Cass. fr., 26 maart I948, 
]. T., I948, 525;- Rb. Oudenaarde, 22 november I96o, R. W., I960-I961, 
1054). Ten aanzien van die grand tot echtscheiding behoudt de rechter 
het vermogen om, ongeacht de ernst van het feit zelf, de beledigende aard 
te beoordelen die het in de gegeven omstandigheden voor de andere 
echtgenoot heeft. Dit al dan niet beledigend karakter van het overspel is 
inderdaad overgelaten aan het discretionair oordeel van de feitenrechter 
(Cass., 30 januari 1936, gee.). Hij moet het uitmaken, en zijn uitspraak 
daaromtrent behoorlijk motiveren ; eenvoudig zeggen dat het door de vrouw 
gepleegd overspel een afdoende grand is tot echtscheiding laat onzeker 
of de rechter daarmee bedoelt dat het overspel op zichzelf een afdoende 
grand is tot echtscheiding die hij, ongeacht de omstandigheden waarin het 
gepleegd werd, moet toestaan, ofwel dat hij, rekening houdende met de 
omstandigheden, dit overspel als beledigend heeft beschouwd voor de 
andere echtgenoot zodat de echtscheiding moest worden toegestaan (Cass., 
17 oktober I963, ]. T., 1964, 5). 

In de lijn van deze stevig gevestigde rechtsleer en rechtspraak zijn 
weerom een ganse reeks vonnissen en arresten te vermelden. Zo heeft het 
hof van cassatie bevestigd, dat het door de vrouw gepleegd overspel zijn 
beledigend karakter voor de man kan verliezen ook al is er aan de oorsprong 
van het overspel in hoofde van de man geen koppelarij noch tussen de man 



en zijn overspelige vrouw een geheime en bedrieglijke verstandhouding 
geweest (Cass., 24 december I959, Pas., I96o, I, 485). Hiermee reageert 
bet hof tegen de neiging die in zekere recbtspraak tot uiting is gekomen 
om de niet-beledigende aard van bet overspel uitsluitend te beperken tot 
bet geval van de bedrieglijke verstandhouding en enscenering, hierbij 
uitsluitende het geval van het geduld of uitgelokt overspel (zie bv. Rb. 
Brussel, 20 mei I959, ]. T., I96o, 85; -en meer genuanceerd, omdat toch 
aanvaard werd dat, zij het in uitzonderlijke omstandigheden, het uit
gelokt overspel eveneens zijn beledigend karakter kan verliezen : Luik, 
25 maart I959, Pas., I96o, II, 57; fur. Liege, I959-I96o, 33; - Brussel, 
I I maart I9SO, ]. T., 1950, 425). 

Beboudens collusie en bedrieglijk ensceneren van het overspel, komen 
dus gebeurlijk oak in aanmerking om het beledigend karakter aan het 
overspel te ontnemen : aanzetting door de man tot overspel (Cass., 30 ja
nuari 1936, gee.); bet uitlokken, begunstigen of dulden van het overspel 
(Brussel, 22 maart I963, ]. T., 1963, 192); bet .. dwingen tot overspel om 
van de aldus verworven verdiensten te profit~en (vgl. Rb. Antwerpen, 
22 maart 1962, R. W., 1961-I962, 1616); het ,.uit louter amorele beweeg~ 
redenen dwingen tot overspel (vgl. Corr. Uergen, 31 mei 1961, J. T., 
1961, 459); bet kennen en door daden inste

1
tnmen met het overspel (Rb. 

Antwerpen, 22 maart 1962, gee.). Docb er.\verd ook gevonnist : dat het 
feit dat de man het overs pel van zijn vrouw geduld beeft nag niet betekent 
dat bij er niet door beledigd zou zijn (Luik, 25 maart 1959, gee.); terwijl 
een vage en algemene goedkeuring of aansporing tot het plegen van overspel 
niet volstaat als recbtvaardiging om bet niet-beledigend karakter voor te 
houden (Rb. Antwerpen, 22 maart 1962, gee.). 

De recbtbank te Antwerpen herinnert er in haar hogervermeld vonnis 
van 22 maart 1962 aan, dat het gezag van gewijsde van een strafvonnis, 
gewezen in een geval van overspel waarbij de andere echtgenoot als burger
lijke partij schadeloosstelling bekwam, niet beduidt dat bet overspel 
noodzakelijk beledigend is geweest voor die ecbtgenoot (zie oak Brussel, 
19 november 1947, R. W., 1947"1948, 416; - Brussel, 19 november 1955, 
Pas., 1957, II, 45; - Brussel, 21 juni 1958, R.G.A.R., 1959, nr 6345, 
bevestigd door Cass., 8 december 1958, Pas., 1959, I, 354; - Anders : 
Brussel, 18 december 1957, ]. T., 1958, 147;- Brussel, 10 december 1958, 
Pas., 1959, I, 170). Want de strafrecbtbank beoordeelt bet overspel uit
sluitend binnen bet raam van artikel 387 S.W., als fenomeen van sociale 
wanorde ingevolge de inbreuk tegen de instelling van het buwelijk die, 
naar Belgiscb recbt, de uitsluitende en monogame huwelijkstrouw eist, 
zelfs zonder dat de toestemming of provocatie als redenen van verschoning 
kunnen gelden (- doch anders : Corr. Bergen, 31 mei 1961, gee. -); 
terwijl in een ecbtscheidingsgeding het overspel integendeel beoordeeld 
wordt als familiaal conflict tussen echtgenoten, waarbij bier nag steeds het 
beledigend karakter van bet overspel t.o.v. de medeechtgenoot moet 
onderzocbt worden. En voor de toekenning van schadevergoeding aan de 
burgerlijke partij in een strafgeding uit hoofde van overspel, gelden alleen 



de voorwaarden gesteld hij de artikelen I382 en I383 :S.W.; doch zonder 
dat deze toekenning het heledigend karakter van het gepleegd overspel 
hewijst t.o.v. de andere echtgenoot, vermits de geringste schade volstaat 
als grand tot toekenning van de vergoeding, zonder dat de strafrechthank 
de draagwijdte van het gepleegd overspel ten aanzien van de echtgenoten 
onderling onderzoekt, a fortiori niet vermeldt dat de schadeloosstelling 
taegekend werd wegens helediging. 

58 - OvERSPEL DOOR DE MAN.- Overspel door de man gepleegd is slechts 
dan grand tot echtscheiding indien hij een hijzit in de gemeenschappelijke 
waning gehouden heeft (art. 230 B.W.); al kan een afzonderlijke daad 
van overspel van de man, in acht genomen de omstandigheden, een grove 
helediging voor zijn echtgenote uitmaken (Cass., 23 fehruari I962, Pas., 
1962, I, 7I8;- Cass., IS april I897, Pas., I897, I, I45;- zie verder nr 59). 

In aansluiting bij een gevestigde rechtspraak werd opnieuw voorop
gezet, dat het houden van een hijzit veronderstelt dat de met herhaalde 
vleselijke gerneenschap gepaard gaande overspelige verhauding tussen de 
man en een zelfde vrouw gedurende een zeker verloop van tijd zou hehhen 
hestaan (Cass., 4 mei I959. Pas., I959, I, 890; - Cass., I9 oktober I896, 
Pas., I896, I, 29I), en dit in de gemeenschappelijke woning (Cass., I7 ok
tober I960, Pas., I96I, I, I74;- Brussel, 29 april I96I, Pas., I962, II, 20I; 
-en zie reeds vroeger : Cass., 1 I oktober I957, Pas., I958, I, 122; R. W., 
I958-I959. 12II). . . 

Ook hier is vereist dat het houden van de bijzit een beledigend karakter 
zou hebben vaor de medeechtgenaot (De Page, I, 3de uitg., nr 853, 3° 
en 854; - zie ook hoven nr 57), hetgeen in penale zaken, bij veroordeling 
wegens onderhoud van bijzit (art. 389 S.W.) en toekenning van schadeloas
stelling aan de andere echtgenoot die zich burgerlijke partij stelde, niet van 
node is; want de tekortkoming van de vrouw aan haar echtelijke verplich
tingen (a.m. aan de huwelijkstrouw) kan het delict van onderhoud van 
bijzit niet rechtvaardigen (Brussel, I9 december I962, ]. T., I963, 229; -
en zie hoven nr 57), evenmin als haar toestemming of welkdanige andere 
houding die er zouden op wijzen dat ze zich door die overspelige verhouding 
niet gekrenkt kan voelen. 

Met betrekking tot het begrip echtelijke waning, vervat in artikel 389 
S.W. dat onderhoud van bijzit strafbaar stelt, werd verschillende keren 
door het hof van cassatie bevestigd, dat de wet van 30 april I958 betreffende 
de wederzijdse rechten en verplichtingen van de echtgenaten niets aan dat 
begrip veranderd heeft voor het hestaan van het wanhedrijf. Want enerzijds 
blijkt uit de tekst en uit de parlementaire voorhereiding van de wet van 
30 april I958, dat, al wordt de plicht van samenwoning der echtgenoten 
normaal in de echtelijke woning uitgeaefend, de man en de vrouw allebei 
het recht behouden ontvangen te worden in iedere waning van hun echt
genoat (zie hoven nr 44), al was het een gelegenheidswoning; en, anderzijds, 
werd uitdrukkelijk verklaard in de loop van die parlementaire voorbereiding 
dat het wanhedrijf van onderhoud van bijzit in de echtelijke waning mag 
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worden vastgesteld zoals voorheen, overeenkomstig de draagwijdte die de 
jurisprudentie aan die woorden gegeven heeft (Cass., 4 januari 1960, 
R. W., 1960-1961, 689; Pas., 1960, I, 494; ]ur, Liege, 1959-1960, 201; -
Cass., 31 oktober 1960, R. W., 1961-1962, 377; Pas., 1961, I, 226). Nog 
steeds moet dan als echtelijke waning in de zin van artikel 389 S.W. worden 
aangezien, iedere plaats ,waar de man kan beschouwd worden als zich te 
zijnent bevindend" (Cass., 4 januari 1960, gee.;- Cass., 31 oktober 1960, 
gee.), of waar de medeechtgenoot het recht heeft om ontvangen te worden 
al was die waning dan nog een gelegenheidswoning (Cass., 17 oktober 1960, 
Pas., 1961, I, 174; - Cass., 31 oktober 1960, gee.). 

In het licht van die rechtspraak kan derhalve ook de ruime zienswijze 
van het hof van cassatie gehandhaafd worden, dat insgelijks als echtelijke 
waning moet worden beschouwd : de plaats waar de vrouw op het vervullen 
van de huwelijksplichten van haar man aanspraak mag maken en waar zij 
bijgevolg het recht heeft te komen, al was het zelfs het huis van de bijzit 
waar de man naar goeddunken verblijft (Cass., 22 februari 1932, Pas., 
1932, I, 179; - Cass., 8 oktober 1945, Pas., 1945, I, 237;- Anders : Luik, 
27 oktober 1961, ]. T., 1962, 241); of een waning waar andere vrouwen niet 
het recht hebben in te wonen (bv. de verblijfplaats van de man gedurende 
de procedure tot echtscheiding : Cass., 12 juni 1944, Pas., 1944, I, 387; -
impliciet : Cass., 4 januari 1960, gee.), of een zelfde hotelkamer die geregeld 
enkele uren per dag benomen wordt en aldus als echtelijke waning kan 
doorgaan in de zin van artikel 389 S.W. (zie Cass., 21 oktober 1957, Pas., 
1958, I, 161; R. W., 1958-1959, 1601;- Brussel, II juli 1956, ].T., 1957, 
240; - Gent, 27 maart 1958, R. T., 1958, 265; - Anders : Brussel, 25 fe
bruari 1959, ]. T., 1959, 599). 

59 - GROVE BELEDIGINGEN. - Indien de wetgever, zoals g~zegd, de 
gronden tot echtscheiding heeft beperkt om willekeur of fantasie van de 
rechter te voorkomen (zie boven nr 56), toch heeft hij een poortje open
gelaten door te bepalen dat op grond van grove beledigingen, door de ene 
echtgenoot jegens de andere gepleegd, ieder van de echtgenoten de echt
scheiding kan vorderen (art. 231 B.W.). Die poort staat thans wagewijd 
open, zoals een onderzoek van de rechtspraak uitwijst (zie ook verder). 

Toch past het dat vooraf zou herinnerd worden aan een aantal principes 
die hier gelding hebben. 

Vooreerst mag niet uit het oog verloren worden dat het moet gaan om 
grove beledigingen. Hetgeen op zijn minst meebrengt dat dit begrip en een 
erge tekortkoming aan de huwelijksverplichtingen onderstelt en tevens een 
intentioned element om te beledigen vereist (zie boven nr 56; - zie ook 
De Page, I, 3de uitg., nr 864). Met dien verstande dat het voorhanden zijn 
van het een en het ander element overgelaten is aan het discretionair 
oordeel van de feitenrechter (Cass., 31 december 1896, Pas., 1897, I, 56), 
die zulks zelfs ambtshalve moet nagaan (vgl. Cass., 24 april 1902, Pas., 
1902, I, 21 1) en die voor de vaststelling van de wil om te beledigen, -
d.w.z. de animus injuriandi- niet alleen de opzettelijk gestelde beledigende 
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gedragingen in aanmerking neemt doch ook de onrechtstreekse beledigingen 
met een grof karakter, zoals bv. gewoonlijke en ergerniswekkende dronken
schap (Cass., 2 juni I882, Pas., I882, I, 250;- Rb. Nijvel, I8 oktober I96I, 
Rev. Dr. Fam., I962, 224; - Rb. Brussel, 3 mei I962, Rev. Dr. Fam., 
I962, 228). 

Maar vervolgens, indien de rechter en de ernst van het materieel feit 
en de animus injuriandi in concreto moet onderzoeken, ligt het ook voor de 
hand dat de beledigende gedraging van een echtgenoot en de grove aard 
ervan niet uitsluitend blijken uit de tekortkoming zelf aan de verplichtingen 
van het huwelijk, doch dat ze moeten beoordeeld worden in het licht van 
al de in de zaak voorkomende omstandigheden en van het opzet om te 
beledigen waarvan die omstandigheden doen blijken (Cass., I februari I957, 
Pas., I957, I, 647). M.a.w. de grove, intentioned gestelde, belediging op 
zichzelf is geen afdoende grond tot echtscheiding (zie ook De Page, I, 
3de uitg., nr 865); al evenmin als overspel door de vrouw of onderhoud 
van bijzit door de man (zie hoven nr 57 en 58). Dat is bv. het geval wanneer 
een echtgenoot de verplichting tot getrouwheid heeft overtreden ; want, 
in de lijn van zijn arrest van I februari 1957 (gee.) en van zijn traditionele 
jurisprudentie, heeft het hof van cassatie te verstaan gegeven dat de over
treding van de vetplichting tot getrouwheid niet noodzakelijk een grove 
belediging is, ook al heeft er geen koppelarij, geheime verstandhouding 
of enige andere bedrieglijke daad van die aard bestaan (Cass., 24 december 
I959, Pas., 1960, I, 485).Telkeris moet dus in concreto uitgemaakt worden 
of de grove belediging wel bestaat. 

T enslotte mag· niet uit het oog veri oren worden, dat de Belgische 
rechtsleer en rechtspraak de compensatie der gepleegde fouten of grove 
beledigingen van de hand wijzen (zie Luik, I9 oktober 1950, fur. Liege, 
I950-51, 73; - Brussel, I2 december 1953, ]. T., 1954, II9; - Brussel, 
I8 december 1957, ]. T., I958, I47; - Brussel, 24 september I958, Rev. 
Dr. Fam., 1959, 420; - Rh Brussel, 16 januari 1963, ]. T., I963, 282). 
Nochtans, waar het de rechter is die, over alle elementen beschikkende, 
vrij oordeelt of de aangevoerde grond kan weerhouden worden als werkelijk 
ernstig, kan hij vanzelfsprekend ook de houding van de andere echtgenoot 
in aanmerking nemen. Wanneer de rechter aldus vaststelt dat de beledi
gingen door de andere echtgenoot werden uitgelokt, stelt hij daardoor 
tevens vast dat die beledigingen niet van zo grove aard zijn als vereist is 
door de wet om grond tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed te 
zijn (Cass., 25 februari I954, Pas., 1954, I, 553; en zie ook de overwegingen 
van Brussel, 25 januari 1963,]. T., I963, 240 : de feiten verliezen hun erg 
karakter indien ze werden uitgelokt door de houding van de medeechtgenoot 
tenzij die feiten buiten verhouding erg moesten zijn; - zie ook Brussel, 
25 mei 1957, Rev. Dr. Fam., I957, 252; -Brussel, 24 september 1958, Rev. 
Dr. Fam., I959, 420). Het hof van cassatie heeft die zienswijze nog eens beves
tigd, met aan te nemen dat het wangedrag van de echtgenoot, eiser in echt
scheiding, de fouten van de andere echtgenoot kan milderen en de aard van 
grove belediging ervan kan wegnemen (Cass., ro mei 1963; Pas., 1963, I, 964). 
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Dit gezegd zijnde, zou het nu onbegonnen werk zijn om de vele 
gevallen aan te stippen waarin de rechtbanken al dan niet een grove bele
diging hebben menen te zien. Hierna volgt een greep uit deze massa von
nissen en arresten. 

a) Overspel van de man dat een voor zijn vrouw smadelijk karakter 
heeft en daarom als een grove belediging kan worden aangezien (Cass., 
23 februari 1962, Pas., 1962, I, 718; - en zie ook Cass., 15 april 1897, 
Pas., 1897, I, 145; - Rb. Nijvel, 9 april 1957, Rec. jur. T. A. Nivelles, 
1957. 12). 

Maar overspel van de vrouw, dat, zo het een beledigend karakter bezit, 
een eigen grond tot echtscheiding oplevert (art. 229 B.W.), mag niet als 
grove belediging (art. 231 B.W.) aangevoerd worden; tenminste wann.eer 
dat overspel bewezen is en het enige feit is dat tot grondslag van de vordering 
client. De man heeft immers geen enkele ernstige reden noch enig recht
matig belang daartoe; integendeel, in zo'n geval kunnen er geen andere 
redenen zijn om de eis op grove beledigingen te steunen, dan de wil van 
eiser om zijn echtgenote te laten ontsnappen aan de gevolgen van de 
echtscheiding op grond van overspel toegestaan (Rb. Oudenaarde, 22 no
vember 1960, R. W., I960-196I, 1054). Inderdaad, wil die vrouw her
trouwen met de medeplichtige van haar overspel, dan zou zij drie jaren 
moeten wachten te rekenen van de echtscheiding (art. 298 B.W.); terwijl, 
gecamoufleerd als grove belediging, zij aan die sanctie zou kunnen ont
snappen. 

b) Dubbelzinnige houding in zake het naleven van de verplichting tot 
huwelijkstrouw. Dit is het geval wanneer de man, wetende dat iedereen 
zijn secretaresse als zijn minnares aariziet, toch blijft verder gaan met haar 
openlijk bezoek te brengen en aldus zijn vrouw voor een bedrogen echt
genote doet doorgaan (Cass., 20 januari 1961, Pas., 1961, I, 537). 

c) Verlaten van de echtelijke verblijfplaats door een vrouw die haar 
oude moeder (meer dan tachtig jaar oud en impotent) niet heeft willen in 
de steek laten, waar haar man erom verzocht had dat zijn schoonmoeder 
de echtelijke woonst zou verlaten (Brussel, 16 februari 1963, ]. T., 1963, 
402). Het feit dat de vrouw haar moeder verkiest hoven haar man, is voor 
hem een grove belediging, aangezien de samenwoning van man en vrouw 
tot het wezen van het huwelijk behoort. 

d) Verlating van familie en hierbij aansluitende veroordeling van een 
man, wegens het zich koppig onttrekken aan de betaling van onderhouds
geld (Rb. Antwerpen, 21 november 1960, R. W., I960-196I, 998). 

e) Gemis aan bijstand is als grove belediging aan te houden in hoof de 
van een man die nalaat zijn geopereerde vrouw te gaan bezoeken in de 
kliniek, en die bovendien zo hard is om de paasgeschenken die zij de kin
deren had gezonden te weigeren en terug te sturen (Luik, 31 maart 1961, 
R. w., 1962-1963, 271). 

Dit client ook gezegd van een vrouw die zich uiterst onverschillig 
toont voor haar echtgenoot, en die er voor uitkomt dat ze liever haar kat 
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ziet dan hem; derwijze dat de man er zijn gezondheid bij verliest en graat
mager wordt (Brussel, 13 september 1961, Pas., 1963, II, 156). Weliswaar 
werd geopperd dat haar houding eerder te wijten was aan een karakter
gebrek, maar het hof stelt dat indien gebreken in het karakter van de 
echtelieden op zich zelf geen grand tot echtscheiding kunnen opleveren 
(zie hoven nr 56), dit wei het geval is wanneer deze gebreken een vrij
willige en bewuste beledigende houding tegenover de andere echtgenoot 
uitmaken (zelfde arrest). 

f) Gewoonlijke en ergernisgevende dronkenschap (Rb. Nijvel, 18 oktober 
1961, Rev. Dr. Fam., 1962, 224; - Rb. Brussel, 3 mei 1962, Rev, Dr. Fam., 
1962, 228; - zie Cass., 2 juni 1882, Pas., 1882, I, 250). 

g) Veroordeling wegens een politiek feit kan ook grand tot echtscheiding 
zijn, indien blijkt dat het feit, dat tot deze veroordeling aanleiding gaf, de 
opvattingen van de medeechtgenoot diep gekrenkt heeft en door deze 
werd afgekeurd (Brussel, r8 december 1961, Pas., 1963, II, 156); alhoewel 
hier steeds met grate omzichtigheid moet geoordeeld worden. 

h) Feiten die dateren van v66r het huwelijk komen insgelijks in aanmer
king als grove beledigingen, indien deze feiten verheeld werden bij het aan
gaan van het huwelijk en indien zij na het sluiten van het huwelijk blijven 
voortduren (De Neef, A., Studie van de rechtspraak over feiten daterende van 
v66r het huwelijk als rechtsgrond tot echtscheiding, R. W., 1959-1960, 1873). 

Dit is zo bij het verzwijgen van een natuurlijke onmacht tot cohabitatie, 
waarvan de gevolgen voortduren na het huwelijk en die uit dien hoofde 
een beledigende toestand voor de medeechtgenoot veroorzaakt (Brussel, 
10 juni 1959, R. W., 1959-196o, 340; Pas., 1960, II, 94; - Rb. Antwerpen, 
7 december 1960, R. W., 1960-61, 1579; - en zie ook Rb. Antwerpen, 
21 januari 1957, R. W., 1957-1958, 231). Trouwens, het na het aangaan 
van het huwelijk weigeren van geneeskundige behandeling om in de on
geschiktheid tot het vervullen van de huwelijksplicht te verhelpen, kan 
insgelijks als grove belediging jegens de andere echtgenoot worden opgevat 
(Brussel, ro juni 1959, R. W., 1959-1960, 340). 

Ook het bij het sluiten van het huwelijk verzwijgen dat men aan een 
venerische ziekte lijdt, kan onder de voormelde voorwaarden een grove 
belediging zijn in de zin van artikel231 B.W. (Rb. Hasselt, 26 oktober 1960, 
fur. Liege, I961-1962, 99). 

Nochtans, het perfied bedrog bij het verzwijgen van bepaalde erge 
gebreken (die de man bv. ongeschikt maken tot het vervullen van de 
echtelijke plicht) zou voor de andere echtgenoot eerder als een wilsgebrek 
bij de huwelijkstoestemming moeten gelden (zie Dekkers, R., En mariage il 
trompe qui peut, R. W., 1957-1958, II77). Hetzelfde is waar wanneer tot 
na het huwelijk verzwegen wordt dat men aan een zeer ernstige ziekte 
geleden heeft ; want wanneer na het aangaan van het huwelijk die ziekte 
niet meer voortduurt is er geen grand om artikel 231 B. W. toepassing te 
laten krijgen (zie de correcte toepassing in het vonnis van de Rb. Dinant, 
15 mei 1957, fur. Liege, 1957-1958, 22). 
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II. Procedure 

60 - }URIDISCH KARAKTER VAN DE VORDERING. -De eis tot echtscheiding 
is een vordering tot wijziging van staat. Bijgevolg bezit qe vordering tot 
echtscbeiding al de karakteristieken van om bet even welke vordering van 
staat : zij raakt de openbare orde, en is persoonlijk, onv~rbaildelbaar en 
onverjaarbaar. __ ,,....... .. . ...... --. '"'······· .J 
.. , ..... 1Yoordat de eis tot ecbtscbeiding van openbare orde is, is iedere vrij

willige scbeiding verboden en kunnen daaromtrent geen geldige overeen
komsten gesloten worden om er de voorwaarden van vast te stellen (Brussel, 
5 februari 1960, Rev. prat. Not., 1960, 287). 

Vermits de eis ook persoonlijk is, kan bet openbaar ministerie de 
procedure niet zelf inspannen in de plaats van de beledigde echtgenoot 
(De Page, I, 3de uitg., nr 849, 3°), maar heeft het recht om tussen te 
komen, bij toepassing van artikel 46 van de wet van 20 april 181o, wanneer 
de openbare orde in het gedrang komt, eens dat de eis werd ingeleid. 
Aldus kan het openbaar ministerie een rekwest-civiel inleiden om een 
vonnis of arrest dat echtscheiding toestaat te herroepen (Art. 480 Rv. ; -
Cass., 3 mei 1958, ]. T., 1959, 257; R.C.].B., 1959, 229, met beamende 
noot de Harven, P., Requete civile formulee d'office en matiere de divorce 
par le ministere public, R.C.].B., 1959, 233 en volg.; - Brussel, Verenigde 
Kamers, 19 januari 1960, ]. T., 1960, 447; - Rb. Brussel, 10 juli 1931, 
P.P., 1931, 224;- Anders : Laurent, III, nr 249;- Braas, Precis de procedure 
civile, II, nr 1476; - Pierard, A., Divorce et separation de corps, II, nr 516, 
615 en 616; - Brussel, 10 februari 1934, Pas., 1934, II, 85; - Brussel, 
23 oktober 1934, B.]., 1935, 146). 

Wegens het onverhandelbare van de vordering zijn ongeoorloofd : 
elke dading, elk compromi:;;, iedere berusting in het vonnis of iedere afstand 
van beroep wanneer de echtscheiding werd toegestaan (zie hiervoor o.m. 
Gent, 17 januari 1959, R. W., 1958-1959, 2064; - Brussel, 4 juni 1960, 
]. T., 1960, 524; - Brussel, 24 januari 1962, Pas., 1963, II, 194). Doch zijn 
wei geoorloofd omdat ze het huwelijk niet in het gedrang brengen : de 
berusting in een vonnis dat de eis tot echtscheiding afwijst (Cass., 12 ja
nuari 1956, ]. T., 1956, 214), en ook de berusting in een vonnis dat een 
verzoek tot verlenging van het aan gang zijnde getuigenverhoor afwijst, 
aangezien dat geen berusting is in een vonnis dat de echtscheiding toelaat, 
noch de verbreking van de huwelijksband in het vooruitzicht stelt (Cass., 
12 juni 1959, ]. T., 1959, 633; Pas., 1959, I, 1043). 

Omwille van de onverjaarbaarheid van de vordering ten slotte, kan 
de eis tot echtscheiding nog worden ingeleid meer dan dertig jaar nadat 
het feit gepleegd werd dat grond oplevert om de echtscheiding te vorderen 
(Brussel, 14 januari 1959, Pas., 1959, II, 194; R. W., 1958-1959, 1216; -
bevestigd door Cass., 8 januari 1960, R. W., 1959-1960, 1597; Pas., 1960, 
I, 509; Rev. prat. Not., 1961, 103). Het betrof in casu een overspel. In strijd 
met de rechtsleer, die over het algemeen aanneemt dat geen echtscheiding 
op grand van bepaalde feiten mogelijk is wanneet dertig jaren verlopen zijn, 
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omdat de echtgenoot die stil is blijven zitten geacht moet worden zich te 
hebben verzoend met de andere echtgenoot of dan toch tenminste zijn 
vordering verzaakt heeft (De Page, I, 3de uitg., nr 904; - Pasquier, A., 
Precis de divorce et de separation de corps, nr 219;- Laurent, III, nr 215), 
neemt het hof van cassatie de andere stelling in. Het hof is van mening dat 
artikel 2262 B.W., volgens hetwelk alle rechtsvorderingen, zowel zakelijke 
als persoonlijke, verjaren door verloop van dertig jaren, niettegenstaande 
zijn algemene bewoordingen niet van toepassing is wanneer het gaat om 
een zaak of om een recht dat buiten de handel is ; welnu, de echtscheiding 
en het recht deze te vorderen zijn buiten de handel, dus onverjaarbaar. 
Bovendien voert het hof aan dat geen enkele wetsbepaling betreffende de 
echtscheiding op grond van bepaalde feiten; uitdrukkelijk noch stilzwijgend 
een verjaringstermijn voor de vordering tot echtscheiding heeft bepaald 
(en in die zin ook: Pierard, A., Divorce et separation de corps, II, nr 511;
R.P.D.B., Tw. Divorce et separation de corps, nr 301 ; - Rb. Luik, 7 mei 1952, 
]. T., 1952, 542). Deze zienswijze, die zeer recent nogmaals werd bijge
treden door het hof van beroep te Brussel (Brussel, 13 juni 1962, Pas., 
1963, II, 161) is logisch, wanneer men vooropzet dat de vordering tot echt
scheiding, zoals iedere vordering van staat, onverjaarbaar is ; maar zij is 
vatbaar voor kritiek, indien men aanneemt dat deze regel alleen maar geldt 
voor de vorderingen van staat stricto sensu, d.w.z. degene die er toe strekken 
de ware staat van een persoon te doen vaststellen, doch niet tot doe! hebben 
die staat te wijzigen zoals echtscheiding (De Page, I; nr 257 en 904-; -
Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., 
1962, blz. 85-87, nr 43). Toch lijkt de zienswijze van het hof van cassatie 
mij juist. Want het wil me voorkomen dat alle vorderingen van staat 
onverjaarbaar zijn zolang de wet niet anders beschikt, en dat hier (in 
tegenstelling tot zekere vreemde wetgevingen : zie bv. art. 137, 138, 140 
en 141 Zwitsers Z.G.B.,) een lacune bestaat in onze wetgeving die daaren
tegen wel - en zelfs zeer korte - verjaringen kent voor zekere andere 
vorderingen van staat die gerekend worden tot de vorderingen van staat 
lato sensu die (volgens De Page, I, 3de uitg., nr 258) onverjaarbaar zouden 
zijn (zie bv. de vordering tot vernietiging van het huwelijk wegens wettelijke 
onvolwassenheid : art. 185 B.W.; en zie de vorderingen tot vernietiging 
van het huwelijk voorzien bij art. 181 en 183 B.W.). Al is die leemte in 
onze wetgeving dan betreurenswaardig ; want het niet bestaan van een 
verjaringstermijn ten aanzien van de feiten die als grond tot echtscheiding 
mogen aangevoerd worden - waardoor de mogelijkheden om echtscheiding 
te vorderen onbeperkt openblijven- is strijdig met de aard zelf van de echt
scheidingsregeling die de echtscheiding zoveel mogelijk zoekt te beperken. 

61 - BEVOEGDE RECHTSMACHT. -De eis tot echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten wordt ingesteld voor de rechtbank van het arrondissement 
waar de echtgenoten hun laatste echtelijke verblijfplaats hadden, of waar 
de verweerder zijn woonplaats heeft (art. 234 B.W., aldus vervangen bij 
de wet van 30 april 1958). 



Die regel aangaande de bevoegdheid ratione loci houdt geen verband 
met de openbare orde (Cass., 19 maart 1925, Pas., 1925, I, 179; - en 
hierbij aansluitend: Gent, 13 mei 1959, R. W., 1959-1960, 449; - Rb. 
Bergen, 18 mei 1961, ]. T., 1962, 194). Het gaat om een betrekkelijke 
bevoegdheid. De onbevoegdheid ratione loci moet dus op straffe van laat
tijdigheid opgeworpen worden in limine litis, dit wil zeggen in de eerste 
conclusie, v66r de exceptie van nietigheid van de dagvaarding, wanneer 
het debat ten gronde begint (Kluyskens, VII, nr 441; - Pierard, A., 
Divorce et separation de corps, II, nr 464; - Pasquier, A., Precis du divorce 
et de la separation de corps, nr 165; - Rb. Brussel, 18 januari 1963, R. W., 
1963-1964, 4II; - Brussel, 4 maart 1961, ]. T., 1962, 682; - Anders : 
op het ogenblik van de verschijning van beide partijen voor de voorzitter 
van de rechtbank, in uitvoering van de beschikking van deze magistraat 
opgemaakt bij toepassing van de artikelen 237 en 238 B.W. : De Page, I, 
3de uitg., nr 884 en 9II; - Rb. Bergen, 18 mei 1961, ]. T., 1962, 194; -
zie ook Rb. Doornik, 14 maart 1957, Pas., 1958, III, 33). Inderdaad, naar 
Belgisch recht impliceert het limen litis de aanvang van de geschilprocedure, 
zijnde de dag waarop de dagvaarding tot verschijnen voor de rechtbank 
wordt betekend; in een procedure tot echtscheiding net zo goed als in 
een gewone procedure. Trouwens in een procedure tot echtscheiding is 
de inleidende procedure die van een loutere verzoening (zie De Page, 
I, 3de uitg., nr 916), en hebben de beschikkingen die v66r de dagvaarding 
werden gewezen geen voorbereidend karakter en kunnen ze ook geen 
enkele partij benadelen. 

Anderzijds heeft het hof van cassatie zich uitgesproken over de juiste 
draagwijdte van het begrip laatste echtelijke verblijfplaats. Op grond van 
de voorbereidende werken van de wet van 30 april 1958, hadden recht
banken aangenomen dat onder die woorden diende te worden verstaan de 
plaats waar de echtgenoten het laatst hadden samengeleefd (Rb. Brussel, 
27 november 1959, ]. T., 1960, 415; - zie ook het verslag voor de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers uitgebracht door de heer Tahon, Pasin., 
1958, 66o). Volgens het hof van cassatie echter laat niets in de tekst van 
artikel 234 B.W. toe aan de woorden echtelijke verblijfplaats slechts de 
betekenis te geven van laatste verblijfplaats bij overeenstemming door de 
echtgenoten vastgesteld of deze van de laatste plaats waar de echtgenote 
erin toegestemd heeft met haar man te wonen. Als laatste echtelijke verblijf
plaats geldt ook de plaats die, bij gebreke aan overeenstemming tussen de 
echtgenoten, door de man bepaald is geworden, en waarheen de echtgenote 
weigert zich te begeven, hetzij zonder zich overeenkomstig artikel2r3 B.W. 
tot de rechtbank te wenden, hetzij met miskenning van een gerechtelijke 
beslissing die het door haar aangewend rechtsmiddel verwerpt (Cass., 
22 december 1961, R. W., 1961-1962, 1653; ]. T., 1962, 296; Pas., 1962, 
I, 497; - ter bevestiging van Brussel, 26 januari 1961, ]. T., 1962, 682; -
zie ook Rb. Brussel, 18 januari 1963, R. W., 1963-1964, 4II). En terecht, 
want de voorbereidende werken van de wet van 30 april 1958 Iaten niet toe 
er de conclusie uit te halen als zou de wetgever een tegenstrijdigheid hebben 

397 



willen in het Ieven roepen tussen artikel 234 B.W. en artikel213 B.W., 
allebei nieuw sinds de wet van 30 april 1958. De wetgever heeft enkel de 
termen ,waar de echtgenoten hun woonplaats hebben" (oud artikel 234 
B.W.) vervangen door ,waar de echtgenoten hun echtelijke verblijfplaats 
hebben" (nieuw artikel 234 B.W. in overeenstemming gebracht met het 
nieuw artikel 213 B.W.). 

De toestand is natuurlijk gans verschillend, wanneer de man op 
bedrieglijke wijze verandert van woonplaats om de vordering tegen te 
werken (zie Gent, 22 juni 1953, R. W., 1953-1954, 1074), of wanneer de 
man zelf de plicht tot samenwonen niet is nagekomen en door zijn schuld 
de feitelijke scheiding tussen de echtgenoten heeft veroorzaakt (vgl. Cass., 
4 november 1960, R. W., 1961-1962, 831; Pas., 1960, I, 239;- zie boven 

\'" nr 49). Dat is zeer begrijpelijk, omdat de man die er zo maar van doorgaat 
\ zonder zich om zijn gezin te bekommeren, en elders gaat wonen, aldaar 
\ niet de echtelijke verblijfplaats vaststelt bij gebreke aan overeenstemming 
\_(Brussel, 4 maart 1961, ]. T., 1962, 682). 

Omgekeerd is het ondenkbaar dat een gehuwde vrouw die op een 
plaats een verlofperiode doorbrengt zonder haar echtgenoot en zonder 
dezes goedkeuring, op datzelfde adres eigenmachtig de echtelijke verblijf
plaats zou mogen vaststellen (Rb. Brussel, 18 januari 1963, R. W., 1963-
1964, 41 1). 

62 - VERZOEKSCHR1FT. - De eis tot echtscheiding wordt ingesteld door 
mid del van een verzoekschrift, waarin op bondige wijze de· feiten worden 
uiteengezet. Aileen op de hierin geformuleerde gronden mag de echtschei
ding worden toegestaan : de rechter mag geen andere grond, zelfs als die 
bewezen mocht zijn, in de plaats stellen van degene die in het verzoek
schrift werden aangevoerd (Cass., 4 maart 1954, Pas., 1954, I, 575). Hij mag 
daarom ook geen nieuwe feiten in aanmerking nemen, andere dan deze 
vermeld in het verzoekschrift, wanneer die feiten als nieuwe grond voor 
de hangende procedure tot echtscheiding zouden gelden (zie Cass., 10 mei 
1963, ]. T., 1963, 572; - en zie ook Cass., 18 november 1954, Pas., 1955, 
I, 216). 

Maar nieuwe feiten die met de in het inleidend rekwest aangehaalde 
feiten (in casu grove beledigingen) nauw verbonden zijn, zonder daarom 
een nieuwe echtscheidingsgrond op te leveren, mogen bewezen en in 
overweging genomen worden (Brussel, 10 juni 1959, R. W., 1959-1960, 
340; - Brussel, 5 juni 1961,]. T., 1961, 525); dus op voorwaarde dat die 
nieuwe feiten niet beschouwd worden als op zichzelf een eigen grond 
uitmakende tot echtscheiding, doch mits alleen opgevat in verband met 
een of meer in het rekwest gedetailleerde feiten (Cass., 10 mei 1963, 
]. T., 1963, 572; -in die zin ook Rb. Brussel, 29 januari 1963, ]. T., 1963, 
422). 

63 - BEW1JS VAN DE AANGEVOERDE FElTEN. ~ Meestal is op het ogenblik 
van de dagvaarding de echtscheidingsgrond nog niet bewezen, oftoch niet 



zo duidelijk bewezen uit de bij de dagvaarding overgelegde stukken, dat 
de rechtbank de echtscheiding de plano zou kunnen toestaan. Doorgaans 
zal dat bewijs nag in de loop van de procedure moeten geleverd worden, 
door aanwending van al de verschillende bewijsmiddelen die de wet kent 
vermits het om het bewijs gaat van feitelijkheden. 

a) Brieven die tussen de echtgenoten gewisseld werden kunnen voor 
de rechtbank het bewijs aanbrengen van de aangetijgde feiten, als uit de 
omstandigheden van de zaak maar blijkt dat er geen collusie is tussen de 
partijen (Rb. Brussel, I3 april I962, Rev. Dr. Fam., 1962, 258). 

Oak werd opnieuw bevestigd dat de gedingvoerende partijen brieven 
mogen overleggen die tussen de tegenpartij en derden gewisseld werden, 
mits zij niet op delictuele, onrechtmatige of oneerlijke wijze in het bezit 
ervan gekomen zijn (Brussel, 28 november I96o, R. W., I96I-I962, 2550; 
- Rb. Antwerpen, 15 februari I96o, R. W., I960-I96I, II98, met noot 
G. Baeteman; - zie ook boven nr 48, en verder : Rb. Dinant, 5 december 
I956, fur. Liege, 1956-I957, I94; - Rb. Brussel, 30 januari I953. ]. T., 
I953· 690). 

Voor het inroepen van onrechtmatig verkregen brieven, ingevolge 
diefstal, en daarom als bewijs geweerd : zie Brussel, 28 november I 9 5 I, 
]. T., I953, 105, met noot W. Bourgaux; Pas., 1952, II, 39· 

b) Getuigenbewijs is ongetwijfeld het meest aangevoerd bewijsmiddel. 
Het moet evenwel normaal gebezigd worden. Zo werd gevonnist dat 

de termijn om het getuigenverhoor te houden niet onbegrensd mag ver
lengd worden, al is er dan nag geen termijn bij de wet voorzien (zie Brussel, 
ro januari I964,]. T., 1964, 206, met noot, dat de door het beroepen vonnis 
toegestane verlenging te niet doet omdat de belanghebbende partij ruim 
de tijd had gehad om haar verhoor te houden; - zie oak Brussel, 6 december 
I957, Pas., I959, II, 2I; - Luik, 23 juli 1912, Pas., I9I3, I, 67;- vgl. Rb. 
Brugge, 26 juni I959. ]. T., 196I, 189). Inderdaad, de verlenging van een 
getuigenverhoor is een uitzonderlijke maatregel die slechts om gegronde 
redenen aangewend mag worden. 

Zijn echter niet als getuigenbewijs te beschouwen, de gegevens uit 
een getuigenverhoor in een procedure op grand van artikel 22I B.W. 
Het proces-verbaal dat dan werd opgemaakt !evert naar de inhoud aileen 
ernstige vermoedens met betrekking tot het bewijs van de ingeroepen 
grieven (Rb. Antwerpen, 2I november 1960, R. W., 1960-I961, no3). 
Uit het vonnis blijkt duidelijk dat de verwerende partij niet voldoende 
tijd was gelaten (gezien de dringendheid van de binnen het raam van 
art. 22I B.W. geboden procedure) om een deugdelijk tegenverhoor te 
houden. 

c) Bekentenis van de aangetijgde grieven wordt- zij het uitzonderlijk 
-oak als een, op zichzelf voldoende, bewijsmiddel aanvaard (vgl. in straf
zaken voor het bewijs van overspel : Cass., 3 januari I955, Pas., 1955, I, 
442; - Cass., 24 juni 1957, Pas., 1957, I, 1279), indien de bekentenis 
tenminste afdoende en iedere collusie pour les besoins de la cause uitge-
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sloten is, zodat ze als waar en oprecht voorkomt (Brussel, 25 juni I96o, 
J. T., 1960, 543, met noot Gueulette; Rev. prat. Not., I963, I90;- Brussel, 
I3 juni I962, Pas., 1963, II, 16I; - Rb. Brussel, 19 juni 1963, ]. T., I963, 
5 II; - en zie ook al vroeger Rb. Antwerpen, 24 december I954, ]. T., 
1955. I43). 

De regel is anders. Ter zake van echtscheiding levert de gerechtelijke 
bekentenis geen volle bewijskracht op (Cass., I2 januari 1933, Pas., I933, 
I, 7I); ook niet de buitengerechtelijke bekentenis. Dit toelaten zou gelijk
staan met het afschaffen van de echtscheiding op grond van bepaalde 
feiten, en zou leiden tot gecamoufleerde willekeurige echtscheidingen door 
onderlinge toestemming zonder formaliteiten of voorwaarden (Kluyskens, 
VII, nr 448; -De Page, I, 3de uitg., nr 875, 2°, blz. 997). Alleen wordt 
aangenomen dat de bekentenis normaal in overweging mag worden ge
nomen, wanneer ze, behoudens aan iedere bedrieglijke verstandhouding 
vreemd te zijn, ook nog door andere gegevens aangevuld wordt (zie Kluys
kens, o. c., l. c.,; - Rb. Charleroi, 2 februari I897, Pas., 1897, Ill, 8I; -
Rb. Brussel,3 januari 1903, Pas., 1903, III, I 55 en 157; -Rb. Brussel, I7 juni 
I914, Pas., 1914, III, 2I2; - Rb. Kortrijk, 2I januari I955, R. W., I955-
I956, 404). 

Het wil me nochtans voorkomen dat, mits de rechter bij het aanvaarden 
van de bekentenis zeer voorzichtig blijft, de nieuwe rechtspraak niet 
aanvechtbaar is. Met dien verstande echter dat enkel volle bewijskracht 
zou toegekend worden aan de buitengerechtelijke bekentehis -waaraan 
collusie vreemd is ; evenwel niet aan een gerechtelijke bekentenis (zomin 
trouwens als aan het resultaat van een verhoor op · feiten en vraagpunten, 
of van een beslissende eed : zie Kluyskens, VII, nr 448, kl. tekst, blz. 419), 
omdat hier precies het bedrieglijk manreuver in de hand wordt gewerkt. 

d) Vermoedens kunnen insgelijks het bewijs bijbrengen van de gestelde 
feiten (Rb. Brussel, 19 juni I963, ]. T., 1963, 5 I I), en mogen trouwens uit 
al de gegevens van de zaak gehaald worden (Cass., I4 oktober I948, ]. T., 
1949, 86, met noot M. Mayne). 

Zo mag het overspel van de vrouw vermoed worden, wanneer ze van 
een kind is bevallen op het ogenblik dat haar man in een strafinrichting 
was opgesloten en dat, bij ontstentenis van enig bezoek aldaar door zijn 
vrouw gebracht gedurende de ganse duur van de wettelijke conceptietijd, 
wel moet aangenomen worden dat de opgesloten echtgenoot gedurende die 
tijdspanne in de onmogelijkheid verkeerde met zijn vrouw gemeenschap 
te hebben gehad; hiervoor komen de · wetsbepalingen op het stuk van de 
ontkenning van vaderschap niet in aanmerking (Gent, 30 juni I96o, R. W., 
I960-I96I, 893). 

Moet evenwel uit de debatten geweerd worden, de vaststelling van 
een om redenen van inschikkelijkheid voorgewend onderhoud van bijzit 
(Rb. Brussel, 7 juni 1963, ]. T., I964, I I). 

64 - TEGENVORDERINGEN. - Overeenkomstig artikel 25I B.W. kunnen 
tegenvorderingen tot echtscheiding bij eenvoudige conclusie worden 
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ingesteld. Wanneer de wetgever de tegenvorderingen tot echtscheiding op 
die manier laat geschieden, dan is het omdat hij partijen wil ontslaan van 
de voorafgaande verzoeningsfase die geen zin meer heeft eens dat de 
eigenlijke procedure ingezet is. 

Vereist is daarom dat de oorspronkelijke eis regelmatig ingesteld zou 
zijn (Rb. Charleroi, 21 maart 1960, Rev. Dr. Fam., 1960, 38); in die zin, 
dat de oorspronkelijke eis in de gedingbeslissende fase is getreden, maar 
onverschillig of die vordering ongegrond of zelfs niet ontvankelijk zou 
dienen verklaard te worden wegens een tussen de feiten en de eis tussen
gekomen verzoening (Brussel, 7 december 1962, Pas., 1963, II, 148; ]. T., 
1963, 6o8). Want in zake echtscheiding heeft de tegenvordering niet, zoals 
in het gemeen recht, een louter defensief, incidenteel en bijkomend karakter 
als verweer op de hoofdvordering, vermits ook die tegenvordering ertoe 
strekt de echtscheiding te bewerken doch dan ten nadele van de mede
echtgenoot die eisende partij is. Dus is het een van de oorspronkelijke eis 
onderscheiden eis, zodat de niet-ontvankelijkheid van de oorspronkelijke 
eis niet noodzakelijk de niet-ontvankelijkheid van die tegenvordering 
meebrengt (Cass., 5 december 1963, ]. T., 1964, 185, ter bevestiging van 
Brussel, 7 december 1962, gee.). In voormeld geval had de man een eis 
tot echtscheiding ingespannen, waarvan zijn vrouw opwierp dat hij niet 
ontvankelijk was omdat de echtgenoten zich verzoend hadden nadat de 
feiten zich voordeden die door eiser waren aangevoerd tot staving van 
zijn eis. Maar van haar kant had de vrouw, bij eenvoudige conclusie in 
dezelfde procedure, een tegenvordering tot echtscheiding ingesteld op 
grond van grove beledigingen door haar man jegens haar, dit na de ver
zoening waarvan sprake. En de eis van de man werd niet-ontvankelijk 
bevonden, doch die van de vrouw wel en bovendien ook gegrond. De 
jurisprudentie van het hof van cassatie lijkt me onaanvechtbaar (Anders : 
De Page, I, 3de uitg., nr 888). 

Maar indien de hoofdvordering en de tegenvordering dan onder
scheiden eisen zijn, is het evenzeer logisch dat het instellen van een tegen
vordering niet het beslechten van de hoofdvordering opschorsen kan, 
noch vertragen of verhinderen mag (Rb. l3russel, 20 mei 1959, ]. T., 
1960, 85;- Rb. Brussel, 16 januari 1963, ]. T., 1963, 282;- vgl. Pasquier, A., 
Precis du divorce et de la separation de corps, nr 16o). 

Er werd ook gevonnist dat het niet nodig is dat die conclusie betekend 
wordt van pleitbezorger tot pleitbezorger (Rb. Brussel, 16 januari 1963, 
]. T., 1963, 282); maar het moet minstens aan de persoon of aan de woon
plaats geschieden (Rb. Luik, I juli 1937, P.P., 1938, 9). 

Anderzijds kunnen tegenvorderingen voor het eerst in beroep worden 
ingesteld, zonder dat zij als nieuwe eisen worden beschouwd (art. 262 B.W.), 
doch niet meer na de overschrijving van het beschikkende gedeelte van het 
vonnis dat op de hoofdeis statueert (Brussel, 6 december 1957, Pas., 
1959, II, 21). 

Ook de bijkomende eisen die samengaan met de tegenvordering tot 
echtscheiding - zoals deze betreffende de hoede over de kinderen en 
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omtrent het onderhoudsgeld voor de echtgenoot die de tegenvordering 
instelt - mogen voor het eerst in hager beroep ingesteld worden (Brussel, 
7 april 1961, Pas., 1962, II, 82). Maar een tegenvordering tot betaling van 
schadevergoeding, voor het eerst ingesteld in hager beroep, is niet ont
vankelijk (Brussel, 25 januari 1961, Pas., 1962, II, 128). 

Tenslotte werd eens te meer bevestigd, dat, zo de hoofdvordering 
slechts strekt tot scheiding van tafel en bed, de tegenpartij niet een tegen
vordering tot echtscheiding kan · insteilen bij eenvoudige conclusie (zie 
art. 876 Rv.; - Brussel, 12 november 1961, Pas., 1963, II, 179). 

65 - HoGER BEROEP.- Hoger beroep is slechts ontvankelijk voor zover het 
ingesteld wordt binnen de termijn bepaald bij de wet (art. 262, eerste lid, 
B.W.). Het moet, indien het een hoger beroep betreft tegen een vonnis 
waarbij echtscheiding wordt toegestaan, op straffe van verval binnen acht 
dagen na de dag waarop het hoger beroep is ingesteld, bij deurwaarders
exploot ter kennis gebracht worden van de griffier van de rechtbank die de 
bestreden beslissing heeft gewezen (art. 262, vijfde lid, B.W.); tenzij dit 
beroep aileen beperkt is geworden tot de beschikkingen van het vonnis 
dat een bepaalde notaris aanduidt, want het verval van artikel 262 B.W. 
slaat aileen op de beschikkingen die de echtscheiding toestaan (Brussel, 
5 april 1963, ]. T., 1963, 474). 

Doch eens dat het hoger beroep geldig ingesteld werd, kan er, overeen
komstig een vaste rechtspraak, geen afstandvan gedaan worden. De afstand 
van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding heeft toegestaan 
ten nadele van appellant, is niet ontvankelijk. lmmers, aldus het hof van 
beroep te Brussel, de afstand van hoger beroep van een vonnis dat de 
echtscheiding toestaat is van onwaarde aangezien deze vordering de open
bare orde raakt, en dienvolgens niet ontvankelijk daar hierdoor in werke
lijkheid berust wordt in het vonnis. De afstand toelaten zou voor gevolg 
hebben echtscheiding te bewerken door de wil van partijen, wat strijdig is 
met de wet (vgl. De Page, I, 3de uitg., nr 875, 2°, blz. 998; - Brussel, 
4 juni 1960, ]. T., 1960, 524; - Brussel, 24 januari 1962, Pas., 1963, II, 194; 
- zie boven nr 6o). 

Wanneer de oorspronkelijk eisende partij in hoger beroep als geinti
meerde verstek maakt bij gebreke aan conclusies, is het niet zeker of die 
partij in haar vordering volhardt. In dat geval verzendt het hof de oor
spronkelijke vordering naar de algemene rol, doch beslist over de tegen
vordering die in hoger beroep werd ingesteld (Brussel, 12 december 1961, 
Pas., 1963, II, 170). 

Het hof van beroep dat geroepen is om uitspraak te doen over het 
bestreden vonnis dat beslist heeft op ·grond van enkwesten, client vanzelf
sprekend ook kennis te krijgen van aile processen-verbaal omtrent de 
verschillende enkwesten die zowel de hoofdvordering als de tegenvordering 
betreffen. In zake echtscheiding zijn de op hoofdvordering en op tegen
vordering gehouden getuigenverhoren immers nauw met elkaar verbonden 
(Brussel, 23 januari 1962, Pas., 1963, II, 187). 



Quid wanneer het hager beroep tergend of roekeloos moest zijn ? 
Herhaaldelijk werd de laatste jaren door de hoven van beroep bevestigd 
dat, zo het recht om hager beroep in te stellen aan ieder rechtzoekende 
gewaarborgd is (Brussel, 27 juni I963, R. W., I963-1964, 48; ]. T., I963, 
510), er van dat recht geen misbruik mag gemaakt worden door slechts in 
hager beroep te komen om de procedure te vertragen ; en voor de schade 
die de ge:intimeerde aldus berokkend wordt client een passende vergoeding 
te worden toegekend (Brussel, 30 juni I96o, ]. T., I96I, 45; - Brussel, 
22 maart I962, ]. T., I963, I92; - zie oak nag : Brussel, I I oktober I958, 
]. T., I959, 95; Pas., I959, II, I 58; - Gent, I5 december I956, R. W., 
I956-I957, 2043; - en zie de studie van Pollet, P., Des dommages-interets 
pour procedures temeraires et vexatoires, ]. T., I96I, 2I). 

66 - VERZOENING. - De eis tot echtscheiding is niet ontvankelijk wanneer 
partijen zich verzoend hebben, hetzij na de feiten die deze vordering 
hadden kunnen rechtvaardigen, hetzij na het instellen van de eis (art. 272 
en 273 B.W.). Deze wetsbepalingen zijn van openbare orde (Rb. Dinant, 
4 juli I956, fur. Liege, I959-I96o, I89). 

Het hof van cassatie heeft duidelijk gemaakt dat die verzoening niet 
bestaat in de eenzijdige daad van de beledigde echtgenoot, maar dat zij 
volgt uit de overeenstemming van de wil der beide echtgenoten : de be
ledigde echtgenoot moet vergiffenis verlenen, en de schuldige echtgenoot 
moet die aanvaarden, tevens blijk gevend van het voornemen niet meer 
terug te keren naar de vroegere fouten (Cass., I4 mei I954, Pas., I954, 
I, 785). Er moet dus een effectieve animus reconciliandi bestaan in hoofde 
van man en vrouw. In die zin werd sindsdien gevonnist, dat het opnieuw 
samenleven van man en vrouw, ja zelfs geslachtelijke omgang met elkaar, 
daarom niet noodzakelijk wijst op verzoening, omdat er andere motieven 
kunnen spelen (Rb. Brussel, I8 november I958, ]. T., I959, 6; - en zie 
Cass., I6 mei I935, Pas., I935, I, 249); en dat de vergiffenis die door de 
beledigde echtgenoot werd geschonken geconditioneerd is door het houden 
van zijn belofte door de schuldige medeechtgenoot, zodat elk idee van 
verzoening vervalt indien de schuldige medeechtgenoot in de boosheid 
volhardt (Rb. Kortrijk, 26 april I957• R. W., I957-I958, 908). 

In de lijn van het cassatie-arrest herinnert de rechtbank van Brussel 
er aan, dat er in de grond slechts dan verzoening is, indien er een zodanige 
toenadering tussen de echtgenoten is tot stand gekomen dat eruit mag 
afgeleid worden dat zij de oude grieven hebben laten varen, en dat zij het 
inzicht hebben gehad het echtelijk leven te hernemen (Rb. Brussel, I5 no
vember 1960, Rev. Dr. Fam., I96I, I3o). En terecht, want in het begrip 
echtelijk leven gaan alle huwelijksverplichtingen schuil : samenwonen, 
getrouwheid, bijstand, hulp, bijdrage in de lasten van het huwelijk. 

Maar indien, na verzoening, de eis op de oude rechtsgronden niet 
meer ontvankelijk is, toch kan de eiser die een nieuwe vordering instelt 
op grand van feiten die zich na de verzoening hebben voorgedaan alsdan 
van de oude feiten gebruik maken om zijn nieuwe eis te staven (art. 273 



B.W.); zelfs al zouden de nieuwe feiten op zichzelf geen echtscheiding 
wettigen (Cass., 14 december 1911, Pas., 1912, I, 38). Nochtans moeten 
de nieuwe feiten voor bewijs vatbaar en toelaatbaar zijn : oude feiten die 
door de verzoening gedekt waren kunnen zo maar niet herleven door het 
louter aanvoeren van nieuwe feiten waarvan het bewijs niet mogelijk is 
(Brussel, 7 december 1962, ]. T., 1963, 6o8); net zo min als wanneer de 
nieuwe feiten niet bewezen werden, of geen graad van ernst bezitten (De 
Page, I, 3de uitg., nr 902). 

67 - VoNNIS DAT EEN PROEFTIJD OPLEGT. - In zake echtscheiding moet 
het de rechters steeds voor ogen staan partijen te verzoenen. Zo kan de 
rechtbank, wanneer de eis tot echtscheiding is ingesteld op grond van 
gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen, en al is de eis gegrond, 
de echtscheiding niet dadelijk toestaan (art. 259 B.W.), en een proeftijd 
van ten hoogste een jaar opleggen (art. 260 B.W.), in de hoop dat partijen 
zich herenigen; dit onder de bij artikel 259 B.W. gestelde voorwaarden. 

Het gebeurt evenwel zelden. lmmers, de rechtbank maakt van ambts
wege praktisch geen gebruik van de door artikel 259 B.W. geboden moge
lijkheid ; wat kan betreurd worden. En, aangezocht door de verwerende 
partij, gaat de rechtbank alleen in op het verzoek van de verwerende partij, 
indien blijkt dat er ernstige kansen op verzoening voorhanden zijn. Het is 
hetgeen waaraan de rechtbank te Brussel in een recent vonnis herinnert, 
er aan toevoegend dat de echtgenoot die er om verzoekt ·reeds te voren 
zekere bewijzen moet hebben gegeven van de ernst van zijn bedoelingen 
(Rb. Brussel, 26 april 1963, ]. T., 1963, 420). Deze zienswijze is wellicht 
te strak; maar bij nader onderzoek van de feiten die de rechtbank de ver
zoekende echtgenoot voorwerpt, kan men wel de negatieve houding van 
de rechtbank begrijpen, en dan meteen ook verklaren waarom in eerder 
radicale termen gesteld werd dat er kansen moeten bestaan op een duurzame 
verzoening met behoud van de waardigheid van de beledigde echtgenoot. 

68 - 0VERSCHRIJVING VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE VAN HET VONNIS 
DAT ECHTSCHEIDING TOESTAAT. - Om de door de rechtbank toegestane 
echtscheiding definitief te maken, moet de echtgenoot in wiens voordeel 
de echtscheiding is toegestaan bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
of arrest binnen twee 111aanden het beschikkende gedeelte van het vonnis 
of arrest 6~tek;~;'D.';·~;;f t~ge~ ontvangstbewijs ter hand stellen, aan de 
bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand, die binnen de daarop vol
gende maand voor overschrijving zorgt in zijn daartoe bestemde registers 
(art. 264 B.W.; - zie ook de circulaire van de Minister van Justitie, dd. 
20 juli 1962, Belg. Staatsbl. van 7 augustus 1962, en de kritiek van Mallie, J., 
De la transcription des decisions de divorce et de separation de corps, ]. T., 
1963, 381 en volg.). 

Het is enkel op de dag van de overschrijving van het beschikkende 
gedeelte van het vonnis dat de echtscheiding definitief wordt en dat het 
huwelijk dus ontbonden is; niet op de dag van de betekening, of terhand-



stelling aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (Rb. Doornik, 27 juni 
1962, f. T., 1963, 389; - zie ook Brussel, 16 juni 1951, ]. T., 1951, 452). 

Maar wanneer het vonnis de echtscheiding toestaat en ten voordele 
en ten nadele van beide echtgenoten, en dat het beschikkende gedeelte 
ervan op verzoek van een van die echtgenoten werd overgeschreven, heeft 
de andere partij er geen enkel belang meer bij een nieuwe overschrijving 
te vorderen (Rb. Doornik, 27 juni 1962, gee.). 

III . V o o r I o p i g e m a a t r e g e I e n 

69 - BEVOEGDE RECHTSMACHT. -De voorlopige maatregelen worden, op 
vraag van partijen, genomen door de voorzitter van de rechtbank zetelende 
in kort geding (art. 268 B.W.); op voorwaarde dat de eis tot echtscheiding 
werd ingesteld en dat het proces-verbaal werd opgesteld waarvan sprake 
in artikel237 B.W. (Luik, 22 februari 1921, Pas., 1921, II, 168). Maar ook 
de rechtbank is bevoegd (Brussel, 12 november 1960, ]. T., 1961, 66; -
Brussel, 24 januari 1962, Pas., 1963, II, 194; - Gent, 6 december 1955, 
R. W., 1955-1956, 1971;- en zie Cass., 20 maart 1953, Pas., 1953, I, 551; 
- Anders : Brussel, 29 maart 1958, Pas., 1958, II, 105). Daarom mogen 
insgelijks, als incidentele vordering, voorlopige maatregelen gevraagd 
worden bij conclusie in de procedure die in hoger beroep voor het hof 
hangt (Brussel, 12 november 1960, gee.). Doch de door de rechtbank of het 
hof bevolen maatregelen hebben insgelijks maar een voorlopig karakter. 

Deze laatste zienswijze lijkt mij juist. Niet alleen omdat het verslag 
aan de Koning, voorafgaand aan het K.B. nr 239, dd. 7 februari 1936, 
hier een argument voor oplevert (zie Pasin., 1936, 71); maar vee! meer 
omdat de rechtbank - voor dewelke de zaak hangende is en waarvan de 
voorzitter deel uitmaakt, - de volheid van jurisdictie bezit, terwijl geen 
enkele wettekst de voorzitter van de rechtbank uitsluitende bevoegdheid 
toekent. 

Toch client de voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend in kort 
geding, als de gewone rechter te worden aangezien (De Page, I, 3de uitg., 
nr 944, biz. 1041 ; - Kluyskens, VII, nr 459, blz. 429; - Brussel, 24 april 
1959, Pas., 1960, II, 75;- Brussel, 16 februari 1961, Pas., 1962, II, 16o). 
En is het wijs dat de rechtbank, voor dewelke bij hoofdeis of bij incidentele 
eis voorlopige maatregelen zouden gevorderd worden, partijen naar de 
voorzitter in kort geding zou verwijzen als dat mocht aangewezen zijn (zie 
Gent, 6 december 1955, gee.). 

In elk geval is de voorzitter bevoegd om in iedere stand van het geding 
kennis te nemen van de gevorderde voorlopige maatregelen (art. 268, 
eerste lid, B.W.). Bij toepassing van dat beginsel werd gevonnist dat hij 
zelfs bevoegd bleef als over de eis uitspraak was gedaan, en de echtscheiding 
definitief was geworden, doc:h dat nog geen uitspraak geschiedde over de 
tegenvordering (Kort ged. Mechelen, 2 februari 1960, R. W., 1959-1960, 
1557; - Brussel, 23 juni 1962, ]. T., 1962, 624). Evenwel ten onrechte, 



zoals met reden opgemerkt wordt in het arrest van het hof van beroep te 
Brussel, dd. 17 september 1963 (]. T., 1963, 662). lmmers, de voorlopige 
maatregelen vinden hun rechtvaardiging in het nemen van tussentijdse 
maatregelen ten aanzien van de rechten en verplichtingen van de echt
genoten voorzien bij de artikelen 212 en volg. B.W. (zie verder, nr 70), 
en deze rechten en verplichtingen vallen precies weg wanneer de echt
scheiding definitief is geworden. lndien achteraf ook de tegenvordering 
(of de oorspronkelijke vordering ingeval de echtscheiding al was toegestaan 
en definitief geworden op tegenvordering vooraleer over de hoofdvordering 
uitspraak werd gedaan) met succes bekroond wordt, zal de rechtbank in 
haar laatste vonnis de gevolgen van de beide echtscheidingen tussen par
tijen op punt zetten. 

Tenslotte weze er aan herinnerd dat het de voorzitter is van de recht
bank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats van de 
echtgenoten, of van de woonplaats van verweerder, die ratione loci bevoegd 
is (argument : art. 234 B.W.); m.a.w. de voorzitter van de rechtbank waar 
het geding aanhangig moest worden gemaakt. Doch aangezien de voorzitter 
niet mag oordelen over de vraag of de rechtbank wei bevoegd is ratione loci 
om van de vordering kennis te nemen, stelt zich maar een vraag : werden 
de maatregelen gevorderd voor de voorzitter van de rechtbank waar de 
zaak ten grande hangende is? (zie in deze zin: Brussel, 16 februari 1961, 
Pas., 1962, II, 160; - Gent, 22 januari 1955, R. W., 1954-55, 1858). 

70 - }URIDISCHE AARD VAN DE MAATREGELEN. -De door de voorzitter te 
bevelen maatregelen, die betrekking hebben op de persoon en op de goe
deren van de in geding zijnde partijen en van hun gemeenschappelijke 
kinderen, zijn uiteraard voorlopig. Ze beogen tijdens de procedure tot 
echtscheiding te verhelpen in behoeften die zich gedurende deze speciale 
toestand, die tijdelijk en van voorbijgaande aard is, opdringen, zonder 
eventueel een langere duur te mogen hebben dan degene die de normale 
duur is van een echtscheiding. En dus mag de voorzitter de stopzetting 
van onderhoudsgeld bevelen vanaf een bepaalde datum, indien blijkt dat 
de procedure ten grande door vertragende manceuvers geremd wordt enkel 
en alleen om nog Ianger alimentatiegeld te trekken (Brussel, 20 oktober 
1962, ]. T., 1962, 711, ter bevestiging van Kart ged. Bergen, 25 januari 1962, 
]. T., 1962, 712; - zie ook de vordering tot schadeloosstelling wegens 
tergend en roekeloos beroep : hoven nr 65). 

Als voorlopige maatregel kan evenwel niet bevolen worden een be
staande handel stop te zetten (Kart ged. Brussel, 31 juli 1962, ]. T., 1962, 
531). 

Vanzelfsprekend zijn die voorlopige maatregelen steeds vatbaar voor 
herziening en aanpassing, bij wijziging van de omstandigheden die tot de 
beslissing hebben geleid. Maar eens dat de echtscheiding definitief is 
geworden, door overschrijving van het beschikkende gedeelte van het 
vonnis in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand, vervallen 
de rechten en verplichtingen van de gehuwden, en vervalt ook de grand 



die de rechtvaardiging was van de voorlopige maatregelen. Dus vervalt dan 
het bevelschrift tot uitkering van alimentatiegeld (Brussel, 24 november 
1958,]. T., 1960, 140; - Luik, 19 februari 1924, ]ur. Liege, 1924, 172); 
en hetzelfde is waar wanneer nog geen uitspraak werd gedaan over de 
tegenvordering (zie hoven nr 69; - Brussel, 17 september 1963, ]. T., 
1963, 662; - Rb. Brussel, 24 december 1956, ]. T., 1957, 390; - Rb. Brussel, 
19 oktober 1956, ]. T., 1957, 572; - Rb. Aarlen, 27 februari 1958, ]. T., 
1958, 349 met noot Goffinet; - Anders : Brussel, 23 juni 1962, ]. T., 1962, 
624; - Kort ged. Mechelen, 2 februari 1960, R. W., 1959-1960, 1557). 

71 - 0VERZICHT VAN DE VOORLOPIGE MAATREGELEN. 

a) Verblijf in het aangewezen huis. -De echtgenoten genieten enkel de 
gunst van een afzonderlijke verblijfplaats, mits er geen misbruik van te 
maken. Daarom mag de ene echtgenoot steeds eisen dat de andere het 
bewijs zou leveren van het effectief verblijven in het aangewezen huis; 
bij gebreke van dergelijk bewijs kan de andere echtgenoot weigeren de 
provisionele uitkering tot onderhoud te verstrekken, en, als verweerder, 
de eisende partij niet-ontvankelijk doen verklaren in de voortzetting van 
haar eis (art. 269 B.W.). 

Doch wanneer de vrouw het recht verkregen heeft om afzonderlijk 
verblijf te houden gedurende de procedure tot echtscheiding, maar omwille 
van beroepsbedrijvigheid van verblijf verandert, begaat zij geen misbruik 
van recht en blijft haar eis tot echtscheiding ontvankelijk indien haar nieuw 
verblijf behoorlijk is (Rb. Nijvel, 27 februari 1962, Rec. jur. T. A. Nivelles, 
1962, 46). 

b) Voorlopige maatregelen nopens de kinderen. - Het voorlopig bestuur 
over de kinderen blijft bij de man, eiser of verweerder in het geding, tenzij 
de rechtbank in het belang van de kinderen in andere zin beschikt (art. 267 
B.W.); daarvoor neemt de voorzitter kennis van de voorlopige maatregelen 
die zouden kunnen gevorderd worden (art. 268 B.W.; zie Delva, J., 
Le controle judiciaire en matiere de garde des enfants, ]. T., 1961, 621 en volg., 
vooral 628 en volg.). 

Deze maatregelen betreffen in de regel alleen het hoederecht in de 
enge zin; d.w.z. de materiele hoede (De Page, I, 3de uitg., nr 954). 

Doch dat geldt slechts voor minderjarige kinderen. Een vordering 
bij toepassing van artikel 268 B.W. ingeleid om het voorlopig bestuur te 
krijgen over en een onderhoudsgeld voor een meerderjarig kind, is niet 
ontvankelijk (vgl. Brussel, 21 oktober 1960, Pas., 1961, II, 274; - Rb. 
Brussel, 27 december 1960, Rev. Dr. Fam., 1961, 113). 

En dat geldt ook alleen voor gemeenschappelijke kinderen, aangezien 
het hoederecht slechts een bestanddeel is van de ouderlijke macht. Zodat 
hieromtrent ook al geen juridische moeilijkheden te vrezen zijn gedurende 
de procedure tot echtscheiding tussen de man, die het kind adopteerde, 
en zijn echtgenote, die aan dit kind vreemd is, ten aanzien van de vordering 
van de vrouw om voorlopige hoedemaatregelen te bewerken : haar vordering 



is niet-ontvankelijk (Brussel, I I rnei I961, ]. T., 1962, 372); al kan het 
belang van het kind eisen dat het voorlopig bestuur over dat kind haar zou 
toegewezen worden, toch is de vrouw zelf niet ontvankelijk in haar eis. 

Ook vervalt de voorlopige maatregel omtrent het voorlopig bestuur 
over de kinderen wanneer de echtscheiding definitief wordt, zelfs indien 
nog geen uitspraak werd gedaan over de tegenvordering (zie hoven nr 69 en 
70;- Anders: Kort ged. Mechelen, 2 februari 1960, R. W., 1959-1960, 1557). 

c) Onderhoudsgeld en andere geldelijke uitkeringen. - Het uit te keren 
onderhoudsgeld en de provisie ad litem hebben tot grondslag de hulp
verlening door de ene aan de andere echtgenoot, voorzien bij artikel 212 
B.W. (zie reeds hoven nr 69; - Cass., 6 maart 1958, Pas., 1958, I, 741); 
dus moet rekening gehouden worden met de behoeften van de echtgenoot 
die vordert, en met de middelen van de andere echtgenoot (Cass., 6 maart 
1958, gee.; - vgl. Cass., 18 juni 1954, Pas., 1954, I, 894, met noot). En het 
ontbreken van behoeften is een feitenkwestie die kan blijken uit de laat
tijdigheid van de vordering, het niet zoeken van een winstgevend baantje, 
een inactief leven bij de ouders (Brussel, 30 april 1960, Rev. Dr. Fam., 
1961, 172). 

Ook is alimentatiegeld tot onderhoud en opvoeding van de minder
jarige kinderen verschuldigd; echter niet voor de meerderjarige die de 
eisende echtgenoot bij zich heeft (Cass., 28 februari 1958, R. W., 1958-
1959, 165o; Rev. prat. Not., Ig6o, 9-; - Rb. Brussel; 27 december 1960, 
Rev. Dr. Fam., 1961, 113). Die uitgaven worden in beginsel niet opgelegd 
door de wet en zijn vreemd aan de behoeften van de vrouw. 

De uitkering van het alimentatiegeld vervalt evenwel, wanneer de 
echtscheiding definitief is geworden na overschrijving van het beschikkende 
gedeelte van het vonnis in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke 
stand (zie hoven nr 69 en 70); want dan kan de echtgenoot in wiens voordeel 
de echtscheiding werd toegestaan aanspraak maken op het bij artikel 301 
B.W. toegekend levensonderhoud (Brussel, 24 november 1958, ]. T., 
1960, 140). Dat is eveneens waar al werd nog geen uitspraak gedaan over 
de tegenvordering (zie hoven, nr 69 en 70; - Brussel, I7 september 1963, 
]. T., 1963, 662; - Rb. Brussel, 24 december 1956, ]. T., I957, 390; -
Rb. Brussel, 19 oktober 1956, ]. T., 1957, 572; - Rb. Aarlen, 27 februari 
1958, ]. T., 1958, 349, met noot Goffinet; -Anders : Brussel, 23 juni 1962, 
]. T., 1962, 624). 

De betaling mag anderzijds stopgezet worden wanneer de hoofd
vordering bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis werd verworpen; 
zelfs achterstallen mogen dan niet meer gevorderd worden (Cass., 7 no
vember 1946, R. W., 1947-I948, 795). 

De rechtbanken staan ook het stopzetten van iedere betaling van 
alimentatiegelden toe, wanneer de eisende partij talmt met het instellen 
van de procedure ten gronde (Gent, 24 oktober 1961, R. W., 1962-1963, 70); 
of wanneer de procedure gerekt wordt door het aanwenden van allerhande 
rechtsmiddelen die op een misbruik van recht wijzen, aangezien de enige 



bedoeling is de procedure te rekken om zolang mogelijk alimentatiegeld 
op te strijken (Brussel, 20 oktober 1962, ].T., 1962,711, ter bevestiging 
van Kort ged. Bergen, 25 januari 1962, ]. T., 1962, 712). Maar van rekken 
van procedure zal gebeurlijk geen sprake zijn, wanneer een partij, die in 
de voorgaande procedures nooit verstek maakte, in hoger beroep komt 
tegen een in haar nadeel gewezen vonnis van echtscheiding : het uitoefenen 
van een recht van beroep, dat een gewoon middel is dat de wet voorziet, 
is daarom nog geen misbruik van recht (Brussel, 27 juni 1963, R. W., 
1963-1964, 48; ]. T., 1963, 510; - waardoor hervormd werd : Kort ged. 
Antwerpen, 21 mei 1963, ]. T., 1963, 512), al is het aangehaald arrest 
Ininder genuanceerd gesteld (voor eventueel misbruik van recht: zie hoven 
nr 65). Van misbruik van recht kan zeker geen gewag gemaakt worden, 
wanneer tijdens de echtscheidingsprocedure een onderhoudsgeld en een 
provisie ad litem gevorderd worden; ook al werden voordien al twee ver
zoeken van de eisende partij afgewezen, respectievelijk ingediend op basis 
van de artikelen 221 en 213-217 B.W. Zoals het hof van beroep heeft 
gezegd, zijn, enerzijds, deze laatste vorderingen vreemd aan de eis tot 
echtscheiding, en is, anderzijds, iedere partij gerechtigd om bij toepassing 
van artikel 268 B.W. voorlopige maatregelen te vragen die onafhankelijk 
zijn van de tekortkomingen van de ene of van de andere echtgenoot (Gent, 
24 oktober 1961, R. W., 1962-1963, 70; - zie ook De Page, I, 3de uitg., 
nr 957, 4°; - en zie verder : Brussel, 27 juni 1958, Pas., 1959, II, 149; -
Luik, 28 februari 1944, Pas., 1944, II, 27). 

Quid wanneer de echtgenoot die een alimentatiegeld bekwam, en in 
wiens voordeel de echtscheiding werd toegestaan, de echtscheiding niet 
definitief laat worden ? Zolang de einduitspraak niet definitief is geworden 
door de overschrijving van het beschikkende gedeelte van het eindvonnis 
in de registers van de burgerlijke stand, blijft het onderhoudsgeld lopen 
en dikken rentegelden aan waartegen aileen de vijfjarige verjaring zou 
kunnen tegengeworpen worden ; en uitvoeringsmaatregelen zijn mogelijk 
(vgl. : Cass., 31 januari 1952, Pas., 1952, I, 304). Dat is ook nog zo, zegt 
het hof van beroep te Gent, wanneer de vordering (van de man) tot echt
scheiding werd afgewezen; doch dan enkel tot op het ogenblik van het in 
kracht van gewijsde treden van de uitspraak. En wanneer voordien al door 
de vrouw een aanvang werd gemaakt met een gedwongen uitvoerings
procedure, ten einde de vervallen rentetermijnen op te vorderen, kan zij 
deze procedure nog na het in kracht van gewijsde treden van het eind
vonnis doordrijven - ook al is zij gehuwd met wettelijke gemeenschap 
van goederen- indien althans de staat van behoefte, waarom precies de 
rente in handen van de vrouw betaalbaar werd gesteld, niet heeft opge
houden te bestaan (Gent, 19 december 1959, R. W., 1959-1960, 1395; 
Pas., 1962, II, 22). In casu hadden de echtgenoten door de schuld van de 
man (die zijn geding tot echtscheiding verloor), het echtelijk leven niet 
hernomen. 

Quid wat de aanrekening van dat onderhoudsgeld en provisie ad litem 
betreft ? Al deze betalingen gelden als voorschot op liquidatietegoeden 



van de echtgenoot die ze bekwam, of gebeurlijk als liquidatieschulden van 
de echtgenoot die ze ten onrechte bekwam of van degene die ze ten onrechte 
niet uitbetaalde (zie Lambrechts, W., Het probleem van de teruggave der 
genoten onderhoudspensioenen bij vereffening na echtscheiding, R. W., 1959-
1960, 1049). Principieel client dit voorschot aangerekend te worden op de 
interesten van de terugnemingen, op de vruchten en andere periodieke 
inkomsten van de echtgenoot die ze bekomt; slechts uitzonderlijk gebeurt 
het op het kapitaal dat die echtgenoot toekomt (in die zin : Gent, 7 juni 
1961, Pas., 1962, II, 61; - en zie studie Lambrechts, W., o. c.). 

d) Machtiging om van de inkomsten van de medeechtgenoot in ontvangst 
te nemen, alsook van dezes opbrengsten en van de hem door derden verschul
digde kapitalen (art. 268, tweede en derde lid, B.W.). - Het betreft een 
nieuwe voorlopige maatregel, ingevoerd bij de wet van 30 april 1958; 
zodat de eisende echtgenoot nu kan kiezen tussen een onderhoudsgeld 
en de machtiging waarvan sprake. 

Maar die machtiging is geen uitvoeringsmiddel om de betaling te 
vervolgen van een bij een vroeger bevelschrift toegekend onderhouds
geld (Kart ged. Brussel, 18 juni 1958, ]. T., 1959, 99). Zie hoven 
nr 52, d. 

e) Maatregelen tot bewaring van de rechten van de vrouw. - Aangezien 
artikel 268 B.W. in algemene termen is gesteld, en dat artikel 270 B.W. 
niet limitatief is, nemen de voorzitters van de rechtbanken kennis van de 
meest diverse voorlopige maatregelen. · 

Zo heeft een in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw machtiging 
bekomen om een van de gemeenschap afhangende handelszaak te voeren 
(Gent, 14 april 1960, R. W., 1959-1960, 1945). 

Een andere vrouw vermocht, bij wijze van voorlopige maatregel, een 
inschrijving te nemen van een wettelijke hypotheek op onroerende goederen 
van de gemeenschap (Kart. ged. Antwerpen, 10 oktober 1961, R. W., 
1961-1962, 543). 

Oak werd een beslag onder derden, ten laste van haar man verricht 
door een in gemeenschap van goederen gehuwde vrouw die haar rechten 
wou vrijwaren, geldig bevonden omdat zij een zekere en vaststaande schuld 
had ; al werd er aan toegevoegd dat, zo de omstandigheden het vereisten, 
de vanwaardeverklaring van dat beslag mag uitgesteld worden tot bij de 
vereffening van de gemeenschap (Brussel, 10 juni 1959, Pas., 1960, II, 91). 

Door de voorzitter van de rechtbank te Luik werd gezegd dat, ofschoon 
artikel 270 B.W. enkel stelt dat de in gemeenschap van goederen gehuwde 
vrouw, eiseres of verweerster in het geding tot echtscheiding, tot bewaring 
van haar rechten kan vorderen dat de roerende goederen van de gemeen
schap verzegeld worden, niets er zich nochtans tegen verzet dat zodanige 
maatregel ook genomen wordt voor een vrouw die onder een ander 
stelsel is gehuwd, wanneer zij hiertoe ernstige redenen aanvoert die de 
rechter beoordeelf (Kart ged. Luik, 28 oktober 1957, fur. Liege, 1959-1960, 
171). 
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IV. Gevolgen van de echtscheiding op grond 
van bepaalde feiten 

72 - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE PERSOON VAN DE ECHTGENOTEN.

Aangezien het huwelijk enkel definitief verbroken is na overschrijving 
van het beschikkende gedeelte van het eindvonnis, of van het eindarrest, 
in de registers van de burgerlijke stand (zie art. 263, 264, 266 en 266 bis 
B.W.), vallen aileen op dat ogenblik alle verplichtingen en rechten weg 
ten aanzien van de persoon van de gehuwden. 

Bijgevolg is de getrouwheid voor ieder echtgenoot een huwelijksplicht 
die voortduurt zolang de verbreking van het huwelijk niet is bewerkt 
geworden (vgl. in geval van echtscheiding door onderlinge toestemming : 
Cass., 4 januari 1960, R. W., 1960-61, 689; Pas., 1960, I, 494; Ann. Not. 
Enreg., 1960, 309; fur. Liege, 1959-1960, 201; zie verder nr 82); maar kan 
geen enkele veroordeling op grond van overspel of op grond van onderhoud 
van bijzit nog worden uitgesproken na het definitief worden van de echt
scheiding, al dateerden de feiten van v66rdien : immers, deze misdrijven 
zijn klachtdelicten, en na het definitief worden van de echtscheiding kan 
geen klacht meer neergelegd worden noch gehandhaafd blijven (Cass., 
2 maart 1959, ]. T., 1959, 349; - Cass., 26 november 1906, Pas., 1907, 
I, 52). 

73 - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN.

Het is hier niet de plaats om uit te weiden over de vermogensrechtelijke 
aspecten wanneer de echtgenoten gehuwd waren met een gemeenschap 
van goederen (art. 1463 B.W.}. Dat zal gebeuren in het overzicht van de 
rechtspraak met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht. 

Verder moge het volstaan meter op te wijzen, dat, zo het eindvonnis 
of het eindarrest dat de echtscheiding toestaat wat zijn gevolgen tussen de 
echtgenoten betreft ten aanzien van hun goederen terugwerkt tot op de 
dag van de eis (art. 266 bis B.W.), dieterugwerking insgelijks geldt ingeval 
de echtscheiding wordt toegestaan op tegenvordering; maar dan slechts 
tot op de dag waarop de tegenvordering in conclusie werd gesteld (Rb. 
Brugge, 2 juni 1961, R. W., 1960-1961, 2069). 

Daarentegen is er, weerom, een overvloedige rechtspraak aan te 
stippen in verband met de problemen die rijzen naar aanleiding van de 
uitkering tot levensonderhoud ten voordele van de echtgenoot die de 
echtscheiding verkregen heeft (art. 301 B.W.). 

a) Aard van de uitkering; -Men weet dat de betwisting over de aard 
van de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding, ten gunste van 
de onschuldige echtgenoot toegekend, aanhoudt. 

De rechtsleer is verdeeld. Sommigen houden het bij het idee van een 
schadeloosstelling, van een weliswaar bijzondere aard maar niettemin in 
toepassing van artikel 1382 B.W. toegestaan (De Page, I, zde uitg., nr 978 
en 979 ; - doch zie de meer genuanceerde stelling van deze auteur in de 
3de uitg. en in het bijzonder nr 978 bis). Anderen zetten voorop dat de uit-
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kering voorzien bij artikel 301 B.W. een werkelijk onderhoudspensioen is 
dat de wezenstrekken heeft van een kraehtens steunplieht versehuldigd 
alimentatiegeld, omdat het moet worden aangezien als een eenzijdige 
voortzetting van de steunplieht die bij toepassing van artikel 212 B.W. 
tussen de eehtgenoten bestond (Laurent, III, nr 310; -Thiry, I, nr 377; 
- Dekkers, R., Over het jaargeld tot onderhoud na echtscheiding toegekend, 
R. W., 1935-1936, 369; en zie insgelijks Dekkers, I, nr 301; - Dabin, J., 
Le systeme de la pension alimentaire apres divorce, Rev. trim. dr. civ., 
1939, 885 en volg.; - Kluyskens, A., Karakter van het pensioen dat na 
echtscheiding op grand van artikel JOI van het Burgerlijk Wetboek aan de 
onschuldige echtgenoot kan toegekend worden, T. Not., 1941, 161 en volg. ;
en zie ook Kluyskens, VII, nr 493). Terwijl de stelling verdedigd werd 
dat die uitkering enkel te besehouwen is als een tijdelijke steun die voor
lopig kan - niet moet - toegekend worden aan de eehtgenoot die de 
eehtseheiding verkregen heeft, wat niet hetzelfde is als de onsehuldige 
eehtgenoot (Spilman, R., La pension alimentaire, prevue par l' article 301 
du Code civil, est-elle transmissible passivement d cause de mort?, R.C.].B., 
1955, 203 en volg.). En naar gelang van de ingenomen stelling komt men 
tot de meest tegenstrijdige gevolgtrekkingen. 

Die eontroverse vindt vanzelfsprekend ook haar uitdrukking in de 
reehtspraak. De dominante noot is hier evenwel aangegeven door het hof 
van eassatie, dat op standvastige wijze aan het kraehtens artikel 301 B.W. 
toegestaan levensonderhoud het . karaktei toe£ent van eeii scli.adeloos= 
stelling (Cass., 27 oktober 1927, Pas., 1927, I, 316;- Cass., 18 oktober 1934, 
Pas., 1935, I, 20;- Cass., 4 mei 1944, Pas., 1944, I, 337;- Cass., 22 oktober 
1954, Pas., 1955, I, 153; R.C.].B., 1955, 202; - Cass., 5 juli 1957, Pas., 
1957, I, 1331; - Cass., 4 april 1963, Pas., 1963, I, 853). In die zin werd 
opnieuw gevonnist (Rb. Brussel, 20 mei 1960, ]. T., 1960, 575;- Rb. Brussel 
30 mei 1960, Bull. Av., 1960, 7; - Rb. Meehelen, 17 mei 1960, R. W., 
1961-1962, 278; - Rb. Nijvel, 3 januari 1962, Rec. ]ur. T. A. Nivelles, 
1962, 40), en voorgehouden dat indien die indemniteit moet vastgesteld 
worden in aeht genomen de toestand van de eehtgenoten op het tijdstip 
van het vonnis dat de eehtseheiding heeft toegestaan (zie Cass., 18 oktober 
1934, gee.;- Cass., 5 juli 1957, gee.) (1), waarbij de feitenreehter soeverein 
oordeelt over de behoeften van de onsehuldige eehtgenoot en over de in
komsten van de sehuldenaar van dit pensioen (zie Cass., 5 juli 1957, gee.), 
het ook zo is dat de reehtbank op objeetieve wijze rekening zal houden 
met de normale inkomsten van de renteschuldenaar (Cass., 4 april 1963, 
gee.; - Gent, 13 oktober 1960, R. W., 1960-1961, 945; - Rb. Brussel, 
20 mei 1960, ]. T., 1960, 575) doch niet met uitgaven die de gerechtigde 

(1) AI zal dit bedrag gebeurlijk slechts bepaald worden na de definitieve vereffening 
van de gemeenschap ; in dat geval kan een voorlopige uitkering tot onderhoud worden 
toegekend tot afkorting van het pensioen, indien vaststaat dat het verschuldigd is aan 
de echtgenoot (zie Brussel, 18 juni 1962, Pas., 1963, II, 163; - Brussel, 1 februari 1956, 
Pas., 1956, II, 223), doch niet wanneer nog een tegenvordering hangende is die niet als 
tergend of roekeloos voorkomt (zie Luik, 27 november 1952, Pas., 1953, II, 76). 
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gedaan heeft of zinnens is te doen in het belang van meerderjarig geworden 
kinderen vermits dergelijke uitgaven niet wettelijk verplicht zijn en vreemd 
blijven aan de behoeften van deze partij (Cass., 28 februari 1958, Rev. 
prat. Not., 196o, 9; Rev. Dr. Fam., 1960, 5); dat die uitkering- behoudens 
de gebeurlijke intrekking ervan, voorzien bij hetzelfde artikel 301 B.W. 
in fine, als ze niet meer nodig is - onveranderlijk is en dus niet vatbaar 
voor aanpassing (Gent, 20 november 1961, R. W., 1962-1963, 221; -
zie ook al Cass., 27 oktober 1927, gee.; - Cass., 18 oktober 1934, gee.), 
zelfs niet wanneer de onschuldige echtgenoot naderhand een nieuw huwe
lijk sluit, want het tweede huwelijk is op zichzelf geen reden tot intrekking 
van die indemniteit (Gent, 13 oktober 1960, R. W., 1960-1961, 945; -
Gent, 20 november 1961, gee.;- Rb. Bergen, 16 juni 1960, ]. T., 1960, 670) 
al kunnen andere omstandigheden de wijziging rechtvaardigen (zie Gent, 
20 november 1961, gee.;- Rb. Bergen, 16 juni 1960, gee.); dat die uitkering 
ook verschuldigd is vanaf de overschrijving van het beschikkende gedeelte 
van het eindvonnis of eindarrest in de registers van de burgerlijke stand, 
zonder dat de vordering binnen een bepaalde tijdspanne moest worden 
ingesteld (Brussel, 20 januari 1962, ]. T., 1962, 713; -en zie reeds Brussel, 
29 december 1958, ]. T., 1959, no), doch zonder dat aan de uitspraak 
terugwerkende kracht zou kunnen gegeven worden (Brussel, 9 april 1952, 
R. W., 1952-1953, no) tenzij het moest gaan om opvordering van reeds 
voorheen vaststaande bedragen. Waar uitgegaan wordt van de zienswijze 
dat die uitkering een indemniteit is, moet natuurlijk ook aanvaard worden 
dat de gewezen echtgenoten hieromtrent geldige overeenkomsten kunnen 
sluiten, ja zelfs bij wijze van dading, en dat ze dus a fortiori kunnen be
dingen dat dit pensioen onveranderlijk zal zijn (Brussel, 14 oktober 1960, 
Pas., 1960, II, 273; Rev. Dr. Fam., 1960, 93; - zie ook Brussel, 19 oktober 
1960, Rev. prat. Not., 1963, 234; -en reeds vroeger : Brussel, 2 april 1955, 
]. T., 1955, 677) of niet meer verschuldigd (anders, en zeker vatbaar voor 
kritiek wat de motivering betreft : Brussel, 7 april 1960, ]. T., 1960, 758); 
al zou dergelijke overeenkomst, gesloten v66r dat de echtscheiding werd 
toegestaan, ongeldig zijn, niet omdat ze strijdig zou zijn met het beginsel 
van de onveranderlijkheid van de huwelijksvermogensregeling dat van 
openbare orde is (anders nochtans, doch ten onrechte : Brussel, 9 maart 
1959, Pas., 1960, II, 131), doch wel omdat op die manier ofwel de toe
stemming zou kunnen afgekocht worden om uit de echt te scheiden (Rb. 
Brussel, 17 januari 1962, ]. T., 1962, 208; -Renard, Cl., Examen de ]uris
prudence, 1949-1951, R.C.].B., 1953, blz. 157, nr 27) ofwel de imperatieve 
voorschriften aangaande de begroting van het onderhoudspensioen zouden 
kunnen omzeild worden (Dabin, }., o. c., blz. 934; - Renard, Cl., et Vieu
jean, E., Examen de Jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., blz. 99, nr 47). 

Maar het hof van beroep te Gent, van zijn kant, kent aan de door 
artikel 301 B.W. voorziene uitkering tot onderhoud een dubbel karakter 
toe : enerzijds is ze een vergoeding - wat voor de schuldenaar een last is 
die passief wordt overgedragen op zijn erfgenamen, - maar anderzijds 
is ze een betaling met alimentair karakter, waardoor de uitkering dan 



onderworpen is aan de regels inzake onderhoudsgelden (Gent, 27 juni 1959, 
R. w., 1960-1961, 590). 

Dit laatste arrest verdient bijzondere aandacht zolang artikel301 B.W. 
niet gewijzigd is geworden de lege ferenda (zie hiervoor nog de recente 
suggestie van Eeckhout, J., Pour un regime unique de la pension alimentaire, 
]. T., 1963, 689 en volg.), omdat het van aard is om veel onrecht op te vangen 
dat in de te strakke leer van de uitkering - schadeloosstelling of uitkering 
- alimentatiegeld schuil gaat. Aan de ene kant blijft de indemniteits-idee 
dan gehandhaafd als sanctie (nauw verwant met de sancties vervat in de 
artikelen 299, 300 en 386 B.W.), en aan de andere kant bekomt de echt
genoot die de echtscheiding verkreeg op die manier de kans om in veran
derde levensvoorwaarden (devaluatie van de munt, betere vermogens
toestand van de schuldenaar) zich gunstiger bestaansmogelijkheden te 
verzekeren; hetgeen volkomen strookt met de Nederlandse rechtsleer en 
rechtspraak (zie art. 280 Ned. B.W.; - Asser, 9de uitg., I, biz. 351; -
H.R., 22 juli I942, N.j., I942, nr645;-H.R., I juli I953, N.J., I953, nr 596). 

b) Bevoegde rechtsmacht. - Indien de rechtbank die zich uitspreken 
moet over de vordering tot echtscheiding tevens ook gevat werd voor de 
kwestie van de uitkering tot levensonderhoud, en zij haar jurisdictie niet 
heeft uitgeput, is er geen probleem : die rechtbank blijft bevoegd. 

Indien de rechtbank evenwel haar rechtsmacht uitgeput heeft en er 
naderhand, bij toepassing van artikel30I B.W., een vordering moet worden 
ingesteld, zouden de gewone bevoegdheidsregels van toepassing moeten 
zijn ; en insgelijks wanneer de vordering strekt tot wijziging of in trekking 
van de uitkering : het gaat dan om een nieuwe eis (Pierard, A., Divorce et 
separation de corps, II, nr 502;- Pasquier, A., Du divorce et de la separation 
de corps, Nov., Droit Civil, II, nr 1430, I435, I461;- Brussel, 26 februari 
1958, Pas., I958, II, I04; - Luik, 26 juni 1957, fur. Liege, I957-I958, 25; 
- Rb. Verviers, 3 februari I958, fur. Liege, I958, I95; - Rb. Brussel, 
30 mei I96o, Bull. Av., I96I, 7). 

Over het algemeen wordt echter gevonnist dat die vordering client 
gebracht te worden voor het rechtscollege dat de echtscheiding heeft toe
gestaan (Cass., I december I932, Pas., I933, I, 37, motieven; - Brussel, 
I6 mei I941, Pas., 194I, II, 6I;- Brussel, 20 april I955, R. W., I954-I955, 
1760; - Brussel, 27 juni I958, Pas., 1959, II, 176; - Gent, I3 oktober I96o, 
R. W., 1960-196I, 945;- Rb. Brussel, I8 november 1959, ]. T., 1959, 719; 
- Rb. Doornik, 29 juni I959, ]. T., I959, 67I), al was het voor het eerst in 
beroep (Brussel, 8 maart 1924, Pas., I925, II, 70; - Gent, 20 november 
196I, R. W., I962-1963, 22I); en dat de vordering daarom ook vatbaar is 
voor beroep, al bedraagt de gevorderde som minder dan 25.000 F (Brussel, 
20 januari I962, ]. T., I962, 7I3). Als argument wordt aangevoerd, dat deze 
vordering het best kan beoordeeld worden door de rechtbank die de 
echtscheiding toestond, omdat dit rechtscollege het best geplaatst is om 
met kennis van zaken de vermogenstoestand van beide partijen nate gaan 
op de dag van de echtscheiding (De Page, I, 3de uitg., nr 892). Doch dat 



argument is een drogreden, .en trouwens een goedkope affirmatie van iets 
dat niet bewezen is. Ook wordt aangehaald, dat het een accessorium of 
aanvulling is van de vordering tot echtscheiding (De Page, o. c., l. c.; -
Kluyskens, I, nr 493), en dus neerkomt op de voortzetting van een voorheen 
gevoerd echtscheidingsgeding (Gent, 20 november I96I, gee.). Maar dat is 
evenmin waar indien voorheen over de echtscheiding werd gevonnist en 
de rechtbank haar jurisdictie uitputte. Trouwens als dat waar moest zijn 
valt niet te begrijpen waarom de wetgever, in artikel 3, I I0 , van de wet op 
de bevoegdheid, toelaat dat de latere vordering tot levensonderhoud ten 
behoeve van de kinderen die aan de onschuldige echtgenoot werden toe
vertrouwd mag worden ingeleid voor de vrederechter, want dat is tach 
ook een accessorium of aanvulling van de ingevolge echtscheiding tussen 
man en vrouw nieuw-geschapen familiale toestand. En beweren dat de 
vordering die er toe strekt de uitkering van het onderhoud te wijzigen of op 
te heffen neerkomt op een vordering omtrent de uitvoering van een voor
heen bevolen maatregel (De Page, o. c., l. c.) lijkt me onjuist, want het 
gaat om een nieuwe (gewijzigde) maatregel; niet om een uitvoeringsincident. 

Zou er echter, de lege ferenda, niet kunnen aan gedacht worden om 
alle vorderingen tot uitkering van alimentatiegelden, inbegrepen de uit
kering op basis van artikel30I B.W., en ongeacht het bedrag dat gevorderd 
wordt, in de bevoegdheid te leggen van de vrederechter ? Daartoe zou een 
lichte aanvulling van artikel 3, I I0

, van de wet op de bevoegdheid volstaan. 
c) Strafsanctie. - Wie de uitkering tot onderhoud, waartoe hij veroor

deeld werd, niet betaalt, is strafbaar bij toepassing van artikel 39I bis S.W. 
(Gent, 27 juni I959. R. W., I960-I96I, 590). 

74 - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE KINDEREN. 

a) Hoederecht. - In geval van echtscheiding blijven de ouderlijke 
rechten en verplichtingen, die een gevolg zijn van de afstamrning (zie 
verder, nr 126 en I30), bestaan. Doch de wetgever heeft moeten zorgen voor 
een harmonische regeling, waar het huwelijk van de ouders nu verbroken is ; 
hetgeen hij betracht heeft in de artikelen 302, 303 en 386 B.W. Zo is het 
wet dat de kinderen worden toevertrouwd aan de echtgenoot die de echt
scheiding verkregen heeft ; tenzij de rechtbank hiervan, op verzoek van 
degenen die daartoe mogen optreden, in het belang van de kinderen afwijkt 
(art. 302 B.W.). 

Terecht werd gevonnist, dat, indien de kinderen dan in de regel 
toevertrouwd moeten worden aan de echtgenoot die de echtscheiding 
verkregen heeft, zulks niet op te vatten is als straf voor de schuldige echt
genoot - want de schuldige is daarom nog geen slechte ouder - en 
evenmin als beloning voor de onschuldige ; alleen bestaat voor de wetgever 
het vermoeden dat de onschuldige echtgenoot het best geschikt is om in het 
meerder belang van de kinderen . over hun persoon te waken (Rb. Gent, 
I9 december I959, R. W., I959-196o, I66o). 

Het neemt echter niet weg, dat het ontzeggen van het hoederecht aan 
de onschuldige echtgenoot voor deze ouder als een blaam zou kunnen 
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worden aangezien. Daarom was de rechtbank te Brussel van oordeel, dat 
de aangewezen solutie in het haar onderworpen geval rechtvaardigde dat, 
enerzijds, het juridisch aspect van het hoederecht aan ·de onschuldige 
echtgenoot werd gelaten, en dat, anderzijds, de materiele hoede werd toe
vertrouwd aan een derde die het kind reeds vroeger in hoede nam (Rb. 
Brussel, 8 maart I963, Ann. Not. Enreg., 1963, zoo). 

Eveneens werd, in aansluiting bij een gevestigde rechtspraak, ge
vonnist, dat zo de rechtbank in het belang van de kinderen mag bevelen 
dat zij aile, of enkele van hen, zullen worden toevertrouwd aan de zorgen 
van de andere echtgenoot of van een derde persoon, de rechtbank dit aileen 
mag op verzoek van de familie (d.w.z. de familieraad van die kinderen, 
die regelmatig vergaderd heeft en hiervoor een beslissing nam : zie Brussel, 
IS juni I962, Pas., 1963, II, 20S; -en Cass., 26 maart 1914, Pas., 1914, 
I, IS9) of van de Procureur des Konings, doch niet op verzoek van de 
echtgenoot tegen wie de echtscheiding werd toegestaan (Brussel, 20 de
cember 1961, R. W., 196I-1962, I290; - zie reeds Cass., 7 oktober 1943, 
Pas., 1943, I, 380; - Cass., 3 I oktober I9S7, Pas., 1958, I, 221; ]. T., 
I9S8, 88; - Cass., 27 juni I9S8, Pas., I9S8, I, 1209). De vordering die van 
de schuldige echtgenoot uitgaat is niet-ontvankelijk (zie de voormelde 
rechtspraak); zelfs dan niet indien het openbaar ministerie zich naderhand 
bij die vordering moest hebben aangesloten of als tussenkomende partij 
moest opgetreden zijn (anders : Luik, 13 januari 1960, ]. T., 1960, 171 ;
doch blijkbaar ten onrechte : Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de 
Jurisprudence, 19S6-r96o, R.C.].B., I962, blz. 99-100, nr 48). Is evenmin 
ontvankelijk, de vordering ingesteld door de schuldige echtgenote die 
nochtans een uitgifte overlegt van de beraadslaging van de familieraad, 
eenparig genomen, waaruit blijkt dat het kind beter aan haar zelf toever
trouwd wordt dan aan de andere partij aan wie het overeenkomstig de wet 
moet toevertrouwd worden; want dat is nog niet ,op verzoek van de 
familie", aangezien hiervoor ook nodig is dat de persoon zou optreden die 
door de familieraad met de uitvoering van zijn beslissing werd gelast 
(Brussel, IS juni 1962, gee.; - en zie ook Brussel, 25 juni I956, Pas., 
I9S7. II, I 55; - Rb. Brussel, 24 februari 1959, ]. T., 1959, 290; Rev. prat. 
Not., I9S9. 343). Doch niets belet de rechtbank de behandeling van de 
zaak uit te stellen, om toe te laten dat de familieraad, hetzij het openbaar 
ministerie, rechtstreeks zou optreden als hoofdpartij door middel van een 
dagvaarding; echter niet als tussenkomende partij (anders : Kluyskens, 
VII, nr 496; -Gent, 9 juli r887, Pas., I888, II, 46; - Rb. Luik, 13 januari 
1960, gee.). Maar is dat alles wel gezond? 

Uitgaande van de termen waarin artikel 302 B.W. is gesteld, kan 
bezwaarlijk een andere zienswijze gevolgd worden : het is ,op verzoek van 
de familie of van de procureur des Konings" dat, in het belang van de 
kinderen, de rechtbank een andere hoederegeling kan bevelen. Zodat de 
rechtbank ook niet het recht heeft om de hoede over de kinderen van 
ambtswege aan de ene of aan de andere partij, hetzij aan een derde, toe te 
kennen, indien daaromtrent niets moest gevorderd zijn door hen die hiertoe 



het recht bezitten (De Page, I, 3de uitg., nr 986, blz. 1074; - Kluyskens, 
VII, nr 496; -en zie Cass., 31 oktober 1957, Pas., 1958, I, 221;- Anders : 
Brussel, 21 november I96o, Pas., I962, II, I); het geval uitgezonderd dat 
de echtscheiding ten nadele van de beide echtgenoten werd toegestaan, 
omdat artikel 302 B.W. dan geen toepassing krijgt (De Page, I, 3de uitg., 
nr 985, blz. 1073; - Kluyskens, VII, nr 495, kl. tekst; - Rb. Luik, 18 juni 
I959. fur. Liege, 1959-1960, I2;- Rb. Brussel, I4juni 1963, ]. T., 1963, 663). 
Doch indien het best is de rechtbank de lege ferenda geen beslissingsrecht 
van ambtswege toe te kennen, wil het mij anderzijds voorkomen dat 
artikel 302 B.W. wel zou moeten gewijzigd worden in die zin dat de recht
bank ook gevat zou kunnen worden door de schuldige echtgenoot. Waarom 
niet ? Vermits het hoederecht toch ook een kwestie is van ouderlijke macht 
en dat die echtgenoot niet per se een slechte ouder is (zie hoven) ? Zou de 
rechtbank daarom niet in het belang van de kinderen vonnissen ? En zou 
het niet bijdragen tot behoorlijke voorlichting van de rechtbank? 

Vanzelfsprekend moet de echtgenoot die de echtscheiding verkregen 
heeft doch niet het hoederecht, en die daarom na verloop van tijd een 
wijziging van het vonnis wil bekomen, niet vrezen dat zijn vordering 
niet ontvankelijk zal worden verklaard. Want in dat geval is de rechtbank 
niet gebonden aan het dwingende karakter van artikel ;302 B.W., dat een 
verzoek van de familie of van de Procureur des Konings eist (Rb. Antwerpen 
23 januari I959. R. W., 1959-I96o, 452; - Brussel, 8 juni I96o, Pas., 
I96I, II, 186). 

Overeenkomsten tussen de uit de echt gescheiden echtgenoten omtrent 
de hoede over de kinderen, zijnjuridisch waardeloos (Brussel, IS juni I962, 
Pas., I962, II, 205), vermits alles wat de inrichting van de ouderlijke macht 
betreft van openbare orde is. In rechte kan er dus steeds een einde aan 
gesteld worden. T och gebeurt het meer dan eens dat de echtgenoot aan 
wie de kinderen werden toevertrouwd (hetzij door de rechtbank, hetzij 
zelfs van rechtswege buiten elk vonnis om : zie ook Renard, Cl., et Vieu
jean, E., Examen de Jurisprudence, I956-I96o, R.C.].B., I962, blz. IOI, 
nr 48; - Rb. Charleroi, 20 december I957• Rev. Dr. Fam., I958, I 53; -
Rb. Charleroi, 2I maart 1959, ]. T., 1959, 288; Rev. Dr. Fam., 1959, 394; 
- Anders : De Page, I, 3de uitg., nr 993; - Brussel, 21 februari 1958, 
R. W., 1957-1958, 2013) een of meer, indien niet alle, kinderen bij de andere 
echtgenoot laat, of bij een derde. Schiet die echtgenoot dan niet te kort 
in zijn ouderlijke plicht? De rechtbank te Antwerpen meent van niet 
(Rb. Antwerpen, 3 december 1959, R. W., 1960-1961, 294), al had die 
vraag in de haar onderworpen zaak slechts een theoretisch belang : er 
moest immers alleen onderzocht worden of de uit de echt gescheiden 
vader van een minderjarig meisje, dat een verkeersongeval veroorzaakt, 
burgerlijk aansprakelijk kon worden verklaard op basis van artikel 1384, 
tweede lid, B.W., waar het kind, dat aan zijn hoede was toevertrouwd, in 
werkelijkheid bij zijn gewezen echtgenote inwoonde (en vermits het vast
stand dat het meisje effectief bij haar moeder inwoonde, kon, op grond 
van artikel I384, tweede lid, B.W., haar vader niet burgerlijk aansprakelijk 



worden verklaard). Doch al is de door de rechtbank in casu gegeven op
lossing dan nog juist, de theoretische stellingname is onjuist, of toch op 
zijn minst betwistbaar, zolang niet blijkt dat het kind in zijn meerder 
belang verbleef bij die ouder aan wie het hoederecht ontzegd werd. Onge
twijfeld is het zo dat de echtgenoot aan wie de kinderen niet toevertrouwd 
worden toch bet recht behoudt om op het onderhoud en de opvoeding 
van de gemeenschappelijke kinderen toe te zien (art. 303 B.W.), en dat die 
echtgenoot in casu dus niet van de ouderlijke macht ontzet was, noch 
beroofd van de attributen daaraan verbonden (zodat bij het overlijden van 
de echtgenoot aan wie de hoede toevertrouwd is geworden, de ex-medec 
echtgenoot zelfs van rechtswege de ouderlijke macht uitoefent en tevens 
wettelijk voogd wordt: zie ook Rb. Antwerpen, 29 december 1961, R. W., 
1962-1963, 276). Maar dat is bier van geen belang, want het optreden 
van die gewezen echtgenoot, of van een derde, rechtvaardigt nog niet het 
verzuim van de echtgenoot die aan zijn hoedeplicht tekort komt. Deze 
begaat een persoonlijke fout die in bepaalde omstandigheden aanleiding 
kan geven tot schadeloosstelling. Bovendien is het een reden om het hem 
bij vonnis of arrest. toegekend hoederecht te herroepen of te wijzigen; want 
een herziening dringt zich blijkbaar op. 

Het feit dat het hoederecht aan de ene echtgenoot wordt toevertrouwd, 
brengt voor de andere echtgenoot, die een recht van toezicht behoudt op 
de bewaking en de opvoeding van de kinderen (art. 303 B.W.), een bezoek
recht mee; zodat het voor bet eerst in boger beroep kan worden gevorderd, 
daar dit recht eigenlijk moet. worden beschouwd als een verbrokkeling van 
bet aan de andere echtgenoot toegekend hoederecht (Gent, 23 oktober 1958, 
R. W., 1958-1959, 1264). Doch de rechtbank te Brussel houdt het bij de 
zienswijze dat het bezoekrecht zijn enige grondslag vindt in de natuurlijke 
banden die tussen ouders en kinderen bestaan (zie De Groote, W., A.P.R., 
Tw. Bezoekrecht, nr 22 en volg.), om ertoe te besluiten dat hoederecht en 
bezoekrecht twee onderscheiden zaken zijn, en dat zij bevoegd blijft om 
bet bezoekrecht te regelen al was dan nog bij arrest van bet hof van beroep 
uitspraak gedaan over de modaliteiten waaronder bet hoederecht diende 
uitgeoefend te worden (Rb. Brussel, 27 januari 1960, Rev. Dr. Fam., 
1960, 21). De door de rechtbank ingenomen stelling, wat men er theoretisch 
ook mage voor voelen, is te eng : de ruimere zienswijze van het hof van 
beroep te Gent verdient ongetwijfeld de voorkeur (zie ook De Page, I, 
3de uitg., nr 989; - Pasquier, A., Du divorce et de la separation de corps, 
Nov., Droit Civil, II, nr 1536). 

Dit bezoekrecht voor de andere echtgenoot impliceert dat de echt
genoot die bet hoederecht bezit over het hem toevertrouwd kind, dat kind 
psychologisch zou voorbereiden opdat het bij zijn andere ouder op bezoek 
zou gaan (Rb. Doornik, 29 oktober 1959, Pas., 1961, III, 41; - vgl. ook 
Rb. Antwerpen, 20 november 1958, R. W., 1959-1960, 415); blijft die 
ouder in gebreke derwijze dat bet kind dat niet doet, dan kan er grand 
zijn om artikel 369 his S.W. toe te passen (Rb. Doornik, 29 oktober 1959, 
gee.). --~ 



b) Levensonderhoud. - De beide uit de echt gescheiden ouders zijn 
verplicht om naar evenredigheid van hun middelen bij te dragen tot het 
onderhoud en de opvoeding van hun kinderen (art. 303 B.W.); hetgeen in 
de grand een hernemen is van de bij de artikelen 203 en 208 B.W. geregelde 
verplichting (zie verder, nr 126 en volg.). 

Ook nu werd opnieuw gevonnist dat alle overeenkomst tussen de 
ex-echtgenoten, strekkende tot vaststelling van het onderhoudsgeld voor 
hun minderjarig kind, volstrekt nietig is als in strijd met de openbare orde 
(Brussel, 7 april 1960, Pas., 1960, II, 264; ]. T., 1960, 758; Rev. prat. Not., 
1961, 179). 

c) Bevoegde rechtsmacht. - Wanneer de rechtbank voor dewelke de 
vordering tot echtscheiding werd ingesteld zich ook nog moet uitspreken 
over het hoederecht, of over het onderhoudsgeld voor de minderjarige 
kinderen, blijft die rechtbank natuurlijk bevoegd indien ze haar rechts
macht niet heeft uitgeput. 

Maar quid wanneer de rechtbank haar jurisdictie wel heeft uitgeput, 
doch zonder zich uit te spreken over een van beide kwesties ? Of indien 
zich een wijziging of zelfs de opheffing van· de maatregel opdringt ? 

Wat het hoederecht betreft zou bevoegd blijven : de rechtbank, 
gebeurlijk het hof van beroep, die de echtscheiding heeft toegestaan 
(Pasquier, A., Precis du divorce et de Ia separation de corps, nr 466 en 468; 
-De Page, I, 3de uitg., nr 993; - Luik, 23 juli 1896, Pas., 1897, II, 34; -
Brussel, 26 juli 1902, Pas., 1903, II, 175). Doch hiervoor kan geen enkele 
wettekst worden aangevoerd. Wel wordt gezegd dat het in geval van wijzi
ging of opheffing van de maatregel gaat om de uitvoering van een door die 
instantie getroffen beslissing ; doch dat lijkt me niet juist, vermits het om 
een nieuwe maatregel gaat. Daarom zou, naar mijn gevoelen, de zaak 
moeten aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank van eerste aanleg 
(want het is een kwestie die de staat van de personen raakt en die trouwens 
ook al niet voor begroting vatbaar is) van de plaats waar het hoederecht 
moet uitgeoefend worden (vgl. art. 42 van de wet op de bevoegdheid; en 
zie ook voor het bezoekrecht : De Groote, W., A.P.R., Tw. Bezoekrecht, 
nr 8g). 

Wat daarentegen het onderhoudsgeld voor de kirideren betreft, en 
hoe groot het gevorderd bedrag ook moge wezen, is de vrederechter bevoegd 
(art. 3, II0 , van de wet van 25 maart 1876 op de bevoegdheid). De recht
spraak staat vast (zie Cass., 25 mei 1961, R. W., 1962-1963, 216; Pas., 
1961, I, 1023; ]. T., 1962, 222; - Cass., 29 maart 1957, Pas., 1957, I, 929; 
- Brussel, 7 april 1960, ]. T., 1960, 758; -Gent, 20 november 1961, R. W., 
1962-1963,221; -Rb. Antwerpen, 21 februari 1962, R. W., 1962-1963,225; 
- Rb-Brussel, 26 januari 1961, ]. T., 1961, 505;- Rb. Antwerpen, 18 juni 
1959, R. W., 1959-1960, 213; - zie insgelijks De Page, I, 3de uitg., nr 990; 
- Pasquier, A., o. c., nr 472). 



C. ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING. 

I. Vereisten 

75 - WrJZIGINGEN SINDS DE WET VAN 20 JULI 1962. - Deze wet heeft de 
eehtseheiding door onderlinge toestemming zeer vergemakkelijkt, doordat 
de eehtgenoten die uit de echt willen seheiden nu geen maehtiging meer 
nodig hebben van hun aseendenten (ingevolge de opheffing van de arti
kelen 278 en 283, 3°, B.W., bij de artikelen 5 en 9 van de wet van 20 juli 
1962). De andere vereisten werden gehandhaafd (zie de artikelen 275, 
276, 277 en 279 B.W.) of lichtjes gewijzigd om man en vrouw met be
trekking tot de voorafgaande maatregelen op gelijke voet te plaatsen 
(zie artikel 280 B.W., waarvan het 2° en 3° vervangen werden bij artikel 6 
van de wet van 20 juli 1962). 

Het is aan de notarissen, die bij dergelijke eehtseheidingen optreden 
(zie artikel 281 B.W. en volg.) gelegen, er over te waken dat de wettelijke 
vereisten vervuld zijn op de dag van de eerste versehijning v66r de voor
zitter van de rechtbank ( op straf van nietigheid van de eehtseheiding : 
Luik, 22 december 1949, Pas., 1950, II, 41), zoniet zijn zij gebeurlijk aan
sprakelijk (zie bv. Rb. Brussel, 29 oktober 1957, Rev. Dr. Fam., 1959, 376, 
bij miskennen van artikel 277 B.W. dat eehtseheiding door onderlinge 
toestemming niet meer toestaat na twintig jaar huwelijk). 

76 - BOEDELBESCHRIJVING EN SCHATTING VAN DE GOEDEREN DER ECHT
GENOTEN. - In aansluiting bij oudere jurisprudentie heeft het hof van 
beroep te Luik er aan herinnerd, dat het opmaken van de boedelbesehrijving 
en van de schatting, voorzien bij artikel 279 B.W., de openbare orde raakt 
en dat die formaliteiten daarom op straf van nietigheid van de eehtseheiding 
door onderlinge toestemrning moeten nagekomen worden (Luik, 13 sep
tember 1960, fur. Liege, 1960-1961, 68; - en zie vroeger al Rb. Luik, 
25 november 1952, Pas., 1953, III, 6o; - Rb. Luik, 24 maart 1953, ]. T., 
1953, 413; -en verder : Brussel, 30 januari 1952, ]. T., 1952, 150; - Luik, 
26 maart 1942, Pas., 1942, II, 84). De wet maakt geen verschil tussen het 
geval dat de echtgenoten kinderen hebben of niet, en houdt evenmin 
rekening met de huwelijksvermogensregeling waaronder zij gehuwd zijn 
(Rb. Luik, 13 september 1960, gee.; -en ook Luik, 26 maart 1942, gee.; 
- Brussel, 30 januari 1952, gee.). 

Die inventaris moet daarbij volledig zijn (d.w.z. al hun goederen be
vatten), en getrouw. Zo werd gevonnist dat indien de partijen nalaten een 
eigen goed te vermelden en te sehatten, de bij de wet gestelde formaliteiten 
niet zijn nageleefd en dat de eehtseheiding niet kan worden toegestaan 
(Rb. Luik, 13 september 1960, gee.); wat dan a fortiori ook zo moet zijn 
indien verzuimd werd in de inventaris een gemeenschappelijk goed op te 
nemen (Rb. Nijvel, 18 april 1956, ]. T., 1957, 131). 

Maar indien een inventaris moet opgemaakt worden die volledig is 
en niet vals, ten einde aldus o.m. een behoorlijke basis te hebben voor 
toepassing van artikel3o5 B.W. (dat de eigendom van de helft der goederen 
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van beide echtgenoten van rechtswege doet overgaan op de uit hun huwelijk 
geboren kinderen), toch moet dat artikel een redelijke toepassing krijgen. 
Daarom vernietigde het hof van beroep te Gent een door de rechtbank te 
Brugge gewezen vonnis, dat de echtscheiding door onderlinge toestemming 
niet had toegestaan ,om reden dat de wijn, in de boedelbeschrijving, 
opgemaakt ter voldoening aan het voorschrift van artikel 279 B.W., 
in globo werd gewaardeerd en niet per soort, en dat de echtgenoten impliciet 
verklaard hebben geen gerede geldsommen te bezitten". Wat de eerste 
reden betreft voert het hof van zijn kant aan dat, zo in de notariele praktijk 
en gebruiken de wijn doorgaans beschreven wordt per soort en per aantal 
:!lessen, de globale waardering van een wijnkelder niet strijdig is met enig 
wettelijk voorschrift en dus aanvaardbaar is wanneer de inventaris klaar
blijkelijk volledig en niet bedrieglijk opgemaakt voorkomt; en wat de tweede 
reden betreft zegt het hof, dat zo de echtgenoten ,impliciet verklaard 
hebben" dat zij geen gerede geldsommen bezaten, toch niet blijkt dat zulks 
niet met de werkelijkheid zou overeenstemmen. En waar de overige 'bij 
artikel289 B.W. gestelde voorwaarden vervuld bleken, stond het hof terecht 
de echtscheiding door onderlinge toestemming toe (Gent, 3 oktober 1963, 
R. W., 1963-1964, 970; T. Not., 1963, 201). Hetzelfde hof heeft trouwens, 
in een kort daarop gewezen arrest, bevestigd, dat het niet opgaat de echt
scheiding door onderlinge toestemming te weigeren wanneer in de inven
taris vermeld is dat partijen geen gerede gelden bezitten, omdat dusdanige 
inventaris niet per se onvolledig of vals zou zijn. Het hof merkt verder op 
dat de partijen eenvoudige bedienden zijn die hun verdiensten verleven, 
en dat de geringe geldsom die ieder van hen mogelijks ter beschikking had 
om tot het einde van de week of van de maand rond te komen niet moet 
beschouwd worden als gerede gelden op te nemen in de inventaris (Gent, 
II oktober 1963, R. W., 1963-1964, 972). Doch dat arrest komt me minder 
gelukkig voor : het gaat in de motivering een gevaarlijke weg op. Onge
twijfeld is de redenering in de grand juist : wanneer partijen verklaren dat 
zij geen gerede gelden bezitten- of daaromtrent geen de minste verklaring 
doen wat op hetzelfde neerkomt - dan betekent dat daarom nog niet dat 
de inventaris vals of onvolledig zou zijn. Maar het hof gaat te ver met voorop 
te zetten, dat de geringe geldsommen waarover ieder van de partijen 
mogelijks had kunnen beschikken om tijdelijk rond te komen, niet als 
gerede gelden moeten opgenomen worden in de boedelbeschrijving. 
Want als er geld is moet het vermeld worden; of het veel of weinig is 
doet er niet toe. Aileen dan zal blijken indien de bedragen juist voldoende 
zijn om aan de levensbehoeften het hoofd te bieden. Is dat het geval, dan 
zou de helft van die bedragen, naar rnijn gevoelen, niet mogen overgaan 
naar de kinderen; want artikel 305 B.W. doelt manifest op kapitalen deel 
uitmakend van het vermogen van de echtgenoten; niet op bedragen die 
strikt noodzakelijk zijn voor het onmiddellijk levensonderhoud en die niet 
voor beslag vatbaar zijn (vgl. artikelen 581 en 592 Rv.). 

De rechtbank te Luik heeft er tenslotte de aandacht op getrokken, dat 
zo partijen bij de inventarisverrichtingen vertegenwoordigd zijn door een 
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gevolmachtigde derde, deze laatste als mandataris niet de eed mag afleggen 
dat geen goederen werden geheeld (Rb. Luik, 2 juni 1959, Rev. prat. Not., 
1960, 42). 

77 - REGEL1NG VAN DE WEDERZ1JDSE VERMOGENSRECHTEN. - lndien de 
wet voorschrijft dat partijen gehouden zijn vooraf, d.w.z. v66r alle proce
dure, hun wederzijdse rechten te regelen- waaromtrent het hun evenwel 
vrijstaat een vergelijk te treffen (zie art. 279 B.W.) - dan gebeurt dat 
onder de opschortende voorwaarde dat de echtscheiding door onderlinge 
toestemming definitief wordt. In die zin de rechtbank te Gent (Rb. Gent, 
29 november 1961, R. W., 1962-1963, 440). 

Die regeling- die insgelijks van openbare orde is (Gent, 29 juni 1950, 
T. Not., 1950, 198; en zie boven nr 76) -is onherroepbaar en voor geen 
wijziging vatbaar; tenzij v66r dat de echtscheiding wordt toegestaan, met 
wederzijds akkoord van partijen, en dan nog alleen op voorwaarde dat een 
aan beide partijen vreemde gebeurtenis voorvalt die een verandering aan 
hun rechten brengt (Gent, 29 juni 1950, gee.; - Brussel, 16 oktober 1957, 
Pas., 1959, II, 13). Bijgevolg kan niet toegelaten worden dat de gewezen 
echtgenoot, schuldenaar van een contractueel vastgelegd onderhoudsgeld 
dat moet betaald worden tot op de dag dat de echtgenote opnieuw in het 
huwelijk zal treden, het bewijs zou bijbrengen dat zijn ex-echtgenote in 
staat van concubinaat leeft en dat de staat van behoeftigheid, oorzaak van 
het pensioen, niet meer bestaat; want de gesloten overeenkomst is vervat 
in de voorafgaande regeling houdende vereffening van de wederzijdse 
rechten van partijen (Brussel, 22 januari 1963, Pas., 1963, II, 44). En is 
ook ongeldig de tegenbrief die partijen bij onderhandse akte gemaakt 
hebben, al hadden zij zelfs gedurende jaren de erin vervatte geheime 
overeenkomsten nagekomen (Rb. Antwerpen, ro maart 1961, R. W., 
I960-196r, r688). 

Er weze trouwens aan herinnerd dat die regeling insgelijks onher
roepelijk is eens dat de echtscheiding definitief is geworden; jazelfs indien 
dwaling, bedrog of geweld ten aanzien van die regeling mochten kunnen 
aangetoond worden (Cass., II december 1958, Pas., 1959, I, 373;- Luik, 
12 juli 1956, ]. T., 1957, 128; Rev. prat. Not., 1957, 140). Want, zoals het 
voor de hand ligt dat, v66r het toestaan van iedere echtscheiding, de 
belanghebbende echtgenoot die meent zich in een van die gevallen te 
bevinden de echtscheiding onmogelijk kan maken door zijn toestemming 
in te trekken (argument: art. 233, 283 en volg. B.W.;- Pierard, A., Divorce 
et separation de corps, II, nr 657; - Pasquier, A., Precis du divorce et de la 
separation de corps, nr 369; - Luik, 12 juli 1956, gee.), zo moet men er ook 
toe besluiten dat, eens de echtscheiding definitief bewerkt wordt, er geen 
reden meer toe bestaat zich op die traditionele wilsgebreken te beroepen, 
vermits de bij de wet gestelde proeftijd is voorbijgegaan zonder dat op
getreden werd. Trouwens, deze regeling ligt aan de basis van de volge
houden onderlinge toestemming van de echtgenot:on ; zodat het terugkomen 
op de regeling een terugkomen zou betekenen op de toestemming tot echt-
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scheiding, wat uitgesloten is (zie Pierard, A., o. c., l. c.; - Pasquier, A., Du 
divorce et de la separation de corps, Nov., Droit civil, II, nr I2oi;- R.P.D.B., 
Tw. Divorce et separation de corps, nr 403; - Luik, I2 juli I956, gee.). 
Doch de aldus benadeelde echtgenoot kan aanspraak maken op een aan
vullende verdeling van de niet in de inventaris opgenomen, noch in de 
verdeling begrepen gemeenschappelijke goederen (Cass., I I december I958, 
gee., dat op dat punt het arrest van het hof van beroep te Luik, dd. I2 juli 
I956, gee., heeft verbroken). Inderdaad, goederen die van de gemeenschap 
afhangen en die niet verdeeld worden krachtens een uitdrukkelijke of stil
zwijgende transactionele regeling, worden daarom niet uitsluitende eigen
dom van de man of van de vrouw (Cass., I I december I958, gee.). Dus is 
dat goed in onverdeeldheid gebleven tussen de ex-echtgenoten. 

Mogen de echtgenoten naar aanleiding van die regeling bedingen dat 
zij een goed voorlopig in onverdeeldheid laten? Hierop werd terecht bevesti
gend geantwoord (Gent, II oktober I963, R. W., I963-I964, 97I). Inder
daad, enerzijds krijgt de huwelijksvermogensregeling van partijen dan 
geen toepassing meer, en, anderzijds, zoals het hof heeft laten gelden, 
bezitten partijen bij toepassing van artikel 577 bis, §I en 2, B.W. gelijke 
onverdeelde aandelen in dat goed. Dus moet men wel aannemen dat zij 
hun wederzijdse rechten hebben geregeld, zoals voorzien bij artikel 279 
B.W., en dat zij in orde zijn met de wet indien ook de schatting werd 
gedaan van dat goed. 

Doch vereist is dat de door de partijen getroffen regeling reeds bij 
de eerste verschijning voor de voorzitter van de rechtbank vaststaat, 
schriftelijk, en in handen van de notarissen berust (art. 283 B.W.; - De 
Page, I, 3de uitg., nr IOI8 en I022). 

78 - ANDERE VOORAFGAANDE OVEREENKOMSTEN. 

a) Hoederecht over de kinderen. - Vermits de echtgenoten eveneens 
gehouden zijn bij geschrift overeen te komen aan wie de uit de echt geboren 
kinderen toevertrouwd zullen worden, hetzij gedurende de proeftijd hetzij 
nadat de echtscheiding definitief zal zijn (art. 280, 1°, B.W.), is het ver
staanbaar dat zij akkoord kunnen gaan om de kinderen toe te vertrouwen 
aan de ouders van een van hen (Rb. Hasselt, I I maart I963, R. W., I962-
I963, 2I35; Ann. Not. Enreg., I963, 274). 

Ook deze contractuele regeling is niet vatbaar voor willekeurige 
wijziging (De Page, I, 3de uitg., nr IOI9, en voetnoot r op blz. I097). 
Maar het belang van de kinderen kan imperatief een wijziging eisen, en 
in dat geval wordt ze door de rechtbank geboden (zie Gent, I4 juli I95I, 
R. W., I95I-I952, I227; - Luik, I9 november I952, Pas., I953, II, 53; -
Brussel, I juli I957, Rev. Dr. Fam., I957, 253; - Brussel, 2I mei I958, 
]. T., I958, 622); anders mag het niet (bv. niet omdat het vera£ wonen van 
het kind de uitoefening van het bezoekrecht hindert : Brussel, 2I mei 
I958, gee.). 

Het hoeft wel geen betoog, dat het hoederecht waarover het hier gaat 
niet mag verward worden met de ouderlijke macht. De ouderlijke macht 
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hlijft na echtscheiding door onderlinge toestemming aan de heide echt
genoten hehoren; alleen de hoede, m.a.w. het recht om over de kinderen te 
waken en om voor hun helangen op te treden, gaat over naar degene aan 
wie dit hoederecht wordt toegekend (Rh. Hasselt, I I maart I963, gee.). 

b) Levensonderhoud van de kinderen. - Onder dezelfde voorwaarde als 
hoven (sub a) uiteengezet, moet hier ten verzoeke van de echtgenoten, 
hetzij v66r hetzij na de echtscheiding door onderlinge toestemrning, een 
wijziging mogelijk zijn (zie Rh. Luik, 2 juni 1951, Pas., 1952, III, 9; -
Rh. Bergen, 5 mei 1955, Pas., 1956, III, 31; - Luik, 24 januari 1920, 
Pas., 1920, II, 6s). 

Dat tast evenwel niet de rechten aan van de kinderen zelf, in wier 
helang rechtstreeks zou kunnen opgetreden worden door het openhaar 
ministerie. 

II. Procedure 

79 - WrJZIGINGEN SINDS DE WET VAN 20 JULI 1962. - Een van de he
trachtingen van de wetgever hestond erin de procedure van echtscheiding 
door onderlinge toestemming zoveel mogelijk met de andere scheidings
procedures gelijk te stellen (zie hv. de nieuwe artikelen 294 en 294 bis B.W. 
aangaande het definitief worden van de echtscheiding en de terugwerking 
ervan tussen echtgenoten ten aanzien van hun goederen). . -

Als nieuwigheden dienen verder vermeld te worden : de vrije keuze 
van rechthank ratione loci hevoegd (art. 28I B.W.); het niet meer moeten 
voorlezen van de artikelen van de wet die de gevolgen van de echtscheiding 
regelen, al houdt de rechter aan heide echtgenoten de hedenkingen voor 
die hij gepast oordeelt en al hrengt hij hun alle gevolgen onder het oog 
waartoe hun stap zalleiden (art. 282 B.W.); de wettelijke regeling van het 
hoger heroep door het openhaar ministerie (art. 291 B.W.) of door partijen 
(art. 292 B.W.), en van de voorziening in cassatie (art. 293 bis B.W.). 

So - AARD VAN DE PROCEDURE-FORMALITE1TEN.- Al de in deze procedure 
nate leven formaliteiten zijn als suhstantiele vormvereisten gesteld (argu
ment : artikel 294 B.W.). Wanneer de wet derhalve voorschrijft dat de 
notarissen een omstandig proces-verhaal opmaken van al hetgeen gezegd 
eli gedaan wordt ter uitvoering van de artikelen 279 tot en met 283 B.W., 
is het ook hegrijpelijk dat zij heiden het proces-verhaal moeten onder
tekenen; derwijze dat het onthreken van de handtekening van een van 
heide notarissen de nietigheid van de notariele akte meehrengt, derwijze 
dat de echtscheiding door onderlinge toestemming niet kan toegestaan 
worden (Rh. Luik, 24 fehruari 1959, Rev. prat. Not., 1962, 360). 

81 - PROEFTIJD. - De tijd gedurende dewelke de procedure haar verloop 
kent, is een ware proeftijd (artikel 280, 1° en 2°, B.W.; - Cass., 4 januari 
1960, R. W., r960-196I, 689; - zie verder nr 82). 

424 



III . G e v o 1 g e n v a n d e e c h t s c h e i d i n g d o o r o n d e r -
linge toestemming 

82 - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE PERSOON VAN DE ECHTGENOTEN. -
De echtscheiding stelt een einde aan het huwelijk, vanaf de overschrijving 
van het heschikkende gedeelte van het vonnis of van het arrest in de daartoe 
aangewezen registers van de hurgerlijke stand (art. 294 B.W., zoals ver
vangen hij de wet van 20 juli 1962). Bijgevolg hlijven de huwelijksplichten, 
dus ook de plicht van getrouwheid, tijdens de procedure voorthestaan 
zolang het huwelijk niet definitief onthonden is (Cass., 4 januari 1960, 
R. W., 1960-1961, 689; Pas., 1960, I, 494; Ann. Not. Enreg., 1960, 309; 
fur. Liege, 1959-1960, nr 201; - zie ook hoven, nr 72). 

83 - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN.
Hieromtrent voorziet artikel 294 his B.W., ingevoegd hij de wet van 20 juli 
1962, dat, wat de goederen hetreft, het eindvonnis of eindarrest naar zijn 
gevolgen tussen de echtgenoten terugwerkt tot op de dag van de eerste 
verschijning voor en verklaring aan de voorzitter van de rechthank, doch 
ten aanzien van derden alleen gevolgen heeft van de dag van de overschrij
ving van het heschikkende gedeelte in de registers van de amhtenaar van 
de hurgerlijke stand. 

Doch hier moet dan herinnerd worden aan de vermogensregeling 
waartoe partijen gehouden zijn, en die tussen hen werd aangegaan onder de 
schorsende voorwaarde van het definitief worden van de echtscheiding 
door onderlinge toestemming (Rb. Gent, 29 november 1961, R. W., 
1962-1963, 440; - en zie hoven nr 77). 

Daarentegen krijgt het bij artikel 305 B.W. voorzien gevolg (overgang 
van rechtswege, op de dag van die eerste verschijning en verklaring ten 
overstaan van de voorzitter van de rechtbank, van de eigendom van de 
helft der goederen van ieder van heide echtgenoten op de uit hun huwelijk 
geboren kinderen) onmiddellijk uitwerking, maar onder de onthindende 
voorwaarde van het gebeurlijk niet toestaan van de echtscheiding door 
onderlinge toestemming (De Page, I, 3de uitg., nr 1026). 

84 - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE KINDEREN. - Hier kan het volstaan 
te verwijzen naar wat hoven werd uiteengezet (hoven nr 78). 

D. SCHEIDING VAN TAFEL EN BED OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN. 

I. Gronden 

8S - ZELFDE GRONDEN ALS DEGENE DIE RECHTSGROND OPLEVEREN TOT 
HET VORDEREN VAN EEN SCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN. -
Artikel 306, eerste lid, B.W. is formeel : in de gevallen waarin de echt
genoten echtscheiding op grond van bepaalde feiten kunnen vorderen 
(zie hoven nr 56 en volg.), staat het hun eveneens vrij een eis tot scheiding 
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van tafel en bed in te stellen. Doch niet in die zin dat de beide eisen zouden 
mogen gecumuleerd worden; en ook al niet dat de ene eis na de andere 
zou mogen ingeleid worden. 

Bijgevolg, wanneer op grond van bepaalde feiten definitief scheiding 
van tafel en bed werd bekomen, kan achteraf op dezelfde grond geen echt
scheiding meer gevorderd worden; dergelijke vordering is niet ontvankelijk 
(Brussel, 25 januari 1963, ]. T., 1964, ro). 

II. Procedure 

86 - WrJZIGINGEN SINDS DE WET VAN 20 JULI 1962.- Principieel verloopt 
de procedure van scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten 
net zoals een procedure tot echtscheiding op grand van bepaalde feiten 
(zie boven nr 6o en volg.); enkele afwijkingen die de wet van 20 juli 1962 
uitdrukkelijk of stilzwijgend nog in stand houdt niet te na gesproken 
(zie het nieuw artikel 307, eerste en tweede lid, B.W.). 

III . V o o r I o p i g e m a a t r e g e I e n 

87 - ZELFDE REGELING ALS IN GEVAL VAN ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FElTEN. - Het kan volstaan hier te verwijzen naar wat reeds 
eerder werd uiteengezet (boven nr 69 en volg.). 

IV. Gevolgen van de scheiding van tafel en bed 
op grond van bepaalde feiten 

88 - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE PERSOON VAN DE ECHTGENOTEN. -
Zeker is dat het huwelijk blijft bestaan; doch de huwelijksverplichtingen 
zijn minder omvangrijk : de verplichtingen tot samenwonen en bijstand 
zijn weggevallen, en de plicht om hulp te verstrekken is alleen blijven 
bestaan ten voordele van de echtgenoot die de scheiding heeft verkregen 
(art. 308 B.W., sinds de wet van 27 januari 1960). Maar de verplichting 
tot getrouwheid is niet verdwenen; dus ook niet de sanctie voor overspel 
(Kluyskens, VII, nr 513; -De Page, I, 3de uitg., nr roor; - Dekkers, 
I, nr 308). 

Doch is het wel juist dat onderhoud van bijzit in hoofde van de man 
uitgesloten is in geval van scheiding van tafel en bed ? In die zin werd 
opnieuw gevonnist (Rb. Antwerpen, 26 maart 1963, R. W., 1963-1964, 
313, motieven); en blijkbaar terecht, aangezien onderhoud van bijzit moet 
gebeuren in de gemeenschappelijke woning, en dat hiervan nu geen sprake 
meer kan zijn waar iedere verplichting tot samenwonen opgeheven is. 
Overspel van de man kan thans nog slechts een grove belediging zijn jegens 
zijn echtgenote (De Page, o. c., l. c.; - Dekkers, o. c., l. c.) mits het bele-



digend karakter van erge aard weze ; hetgeen niet per se het geval hoeft te 
zijn wanneer de man van tafel en bed gescheiden is en tegen zijn wil in 
tot gedwongen celibaat is gehouden (Brussel, 25'januari I963,]. T., I964, I I). 

89 - GEVOLGEN TEN AANZIEN VAN DE GOEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN.
Sinds artikel 307 B.W., ingevolge de wet van 20 juli I962, werkt het 
eindvonnis of eindarrest nu insgelijks terug tot op de dag van de eis wat 
de gevolgen betreft tussen de echtgenoten ten aanzien van hun goederen 
(zie art. 266 bis B.W.; zie hoven nr 73). 

V. Omzetting in echtscheiding 

90 - NrEUWE WETTELIJKE REGELING - lNWERKINGTREDING. - Sinds de 
wet van 20 juli I962 is het z6, dat, indien de scheiding van tafel en bed op 
grond van bepaalde feiten drie jaren heeft geduurd sedert de overschrijving 
van het beschikkende gedeelte van het vonnis qf van het arrest waarbij de 
scheiding is toegestaan, ieder van de echtgenoten het recht heeft een eis 
tot echtscheiding in te stellen bij de rechtbank die, alle omstandigheden 
in acht nemend, de echtscheiding kan toestaan (art. 3IO, eerste lid, B.W.). 
En, aangezien artikel 298 B.W. eveneens van toepassing is wanneer de 
scheiding van tafel en bed werd toegestaan op grond van overspel (art. 3IO, 
derde lid, B.W.), mogen de schuldige echtgenoot en de medeplichtige 
eerst na verloop van een nieuwe termijn van drie jaren, te rekenen van de 
echtscheiding, met elkaar een huwelijk aangaan (tenzij om gewichtige 
redenen verkorting van de termijn wordt toegestaan : zie Rb. Brussel, 
31 mei I963, ]. T., I963, 437, dat evenwel ten onrechte de verkorting wei
gerde - zie hoven, nr 32). 

Voor de toepassing van artikel 3IO B.W. sinds het invoeren van de 
wet van 20 juli I962, zie hoven nr 55· 

91 - lN ACHT TE NEMEN OMSTANDIGHEDEN. - Al heeft de wet van 20 juli 
1962 de mogelijkheid tot conversie in een meer liberale geest gewijzigd, 
toch doet het nieuw artikel 310 B.W. geen automatisme ontstaan. De tekst 
van de wet laat duidelijk uitkomen dat de rechtbank, zoals voorheen, de 
omzetting kan toestaan, doch er niet toe verplicht is. Alles hangt af van de 
omstandigheden. 

Maar als de rechtbank, ,aile omstandigheden in acht nemend", 
discretionair de conversie toestaat of weigert, dan wordt nu tach een zeer 
grote speling gelaten door de wet. Immers, v66r het in voege treden van 
de nieuwe wet stonden de rechtbanken aileen dan de conversie toe, wanneer 
de echtgenoot die de omzetting vorderde het bewijs had geleverd dat hij 
een ernstig aanbod had gedaan tot het hernemen van een waardig echtelijk 
leven en dat de echtgenoot die de scheiding van tafel en bed bekomen 
had ten onrechte had geweigerd de scheiding te doen ophouden (Luik, 
I6 mei I957, R.C.].B., I958, 27I, met noot Cl. Renard, Le probleme de la 



conversion de la separation de corps en divorce, blz. 272 en volg. ; - Brussel, 
2I juni I96o, Pas., I96I, II, 89; - Gent, I7 mei I950, R. W., I950-I95I, 
504; - zie ook Gent, 28 november I959, ]. T., I960, 43, dat vooropzette 
dat de conversie mocht worden toegestaan zonder dat de eisende partij 
het bewijs hoefde te leveren van de ernst van haar aanbod tot het hernemen 
van het echtelijk leven, indien de echtgenoot tegen wie de conversie werd 
gevorderd de ernst van dat aanbod niet betwistte); op voorwaarde dat geen 
aanvaardbare redenen, gehaald uit de omstandigheden of begrijpelijk 
omwille van het belang van de kinderen, zich tegen de vordering tot om
zetting verzetten. Dit alles lag besloten in de oude wettekst, redelijk 
gei:nterpreteerd. Doch sinds de wet van 20 juli I962 is de omzetting in 
echtscheiding niet meer afhankelijk van het oprecht aanbod het echtelijk 
leven te hernemen, noch van de ongerechtvaardigde weigering op dit 
aanbod in te gaan; want de nieuwe wet stelt deze voorwaarde niet meer. 
Trouwens, ook de echtgenoot die de scheiding van tafel en bed bekwam 
kan de omzetting vorderen, en van deze echtgenoot kan toch niet verlangd 
worden dat hij eerst de schuldige medeechtgenoot zou verzocht hebben 
om het echtelijk leven te hernemen. Bijgevolg hebben de rechtbanken nu 
een veel grotere appreciatiemacht. En is er veel voor te zeggen dat het 
criterium om de conversie toe te staan thans gelegen is in de vaststelling 
dat iedere ernstige hoop op verzoening tussen de echtgenoten uitgesloten is, 
aangevuld met een of andere reden die de wenselijkheid van de echt
sclieioing Cloet inzien (in die ziri: Gerit, 22 oktober I962, R.W., I962-I963, 
897; ]. T., I963, I68;- Rb. Brussel, I9 november I962, ]. T., I963, I 54;
Anders : Rb. Brussel, I februari I963, ]. T., I963, 30I : volgens dat vonnis 
zou de eisende partij, die voorheen al de scheiding van tafel en bed bekomen 
had, geen reden moeten aanvoeren om de omzetting te rechtvaardigen; 
hetgeen me niet juist voorkomt); doch mits geen aannemelijke reden zich 
tegen de omzetting verzet. 

Welke redenen werden zo al aangevoerd om de conversie te bepleiten? 
De vaststelling dat de echtscheiding zich in het wederzijds belang van de 
echtgenoten opdrong, omdat het geen twijfel liet dat elke toenadering 
tussen hen onmogelijk was geworden aangezien zij reeds dertien jaren 
gescheiden leefden en dat het enig kind dat de toenadering van de echt
genoten zou kunnen bewerkstelligen zich jegens een van hen vijandig 
gedroeg (Gent, 22 oktober I962, gee.); de wens om aan een overspelige 
verhouding een einde te stellen (Rb. Brussel, 8 februari I963, ]. T., I963, 
2I I; Pas. I963, III, 90); het ontbreken van enig sociaal belang bij het 
handhaven van de scheiding van tafel en bed (Rb. Brussel, I9 november 
I962, gee.). 

Daarentegen hebben de rechtbanken de volgende redenen, die werden 
ingeroepen om zich tegen de omzetting van de scheiding van tafel en bed 
in echtscheiding te verzetten, als irrelevant van de hand gewezen : be
grijpelijke gevoelens van verontwaardiging of wraak (Rb. Antwerpen, 
26 maart I963, R. W., I963-I964, 3I3); godsdienstige bezwaren (Rb. 
Brussel, 8 februari I963, gee.). Doch er werd gevonnist dat wel reden was 



om de conversie te weigeren : het nadeel dat de verwerende partij zou lijden 
wanneer, bij omzetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding, 
de in haar voordeel bestaande veranderlijke verplichting tot levensonder
houd, op basis van artikel 212 B.W., zou worden vervangen door een 
onveranderlijke uitkering tot levensonderhoud, op basis van artikel 301 
B.W. (Rb. Brussel, 4 oktober 1963, ]. T., 1963, 696); en dat een reden 
zou kunnen zijn het belang van de minderjarige kinderen (Rb. Brussel, 
1 februari 1963, ]. T., 1963, 301; - zie ook Kluyskens, VII, nr 521, in fine). 

92 - TEGENVORDERINGEN. - In de procedure tot oinzetting van scheiding 
van tafel en bed in echtscheiding is ontvankelijk, de tegenvordering strek
kende tot wijziging van de hoede over de kinderen voor zover zij niet in 
strijd is met artikel 302 B.W. (Rb. Brussel, 19 november 1962, ]. T., 
1963, 154). 

De onschuldige echtgenoot tegen wie de conversie wordt gevorderd, 
kan insgelijks een tegenvordering instellen tot wijziging van het onder
houdsgeld dat werd toegekend (zelfde vonnis). 

93 - PROCESKOSTEN. - V66r het in voege treden van de wet van 20 juli 
1962 kon aileen de echtgenoot die in de procedure van scheiding van tafel 
en bed verweerder was geweest- d.w.z. hij tegen wie de scheiding van 
tafel en bed werd uitgesproken - een eis instellen tot omzetting van de 
scheiding van tafel en bed in echtscheiding. In dat geval waren rechtsleer 
en rechtspraak algemeen van oordeel, dat deze echtgenoot de kosten van 
de procedure tot conversie moest dragen aangezien de procedure in zijn 
uitsluitend belang werd gevoerd (Pasquier, A., Precis du divorce, nr 404 
en nr 486 met verwijzing naar rechtspraak; - Kluyskens, VII, nr 519; -
De Page, I, 3de uitg., nr 1014 bis; - Brussel, 21 juni 1960, Pas., 1960, 
II, 89), doch niet de kosten in beroep gevallen ingevolge een ongegrond 
aanvechten van het vonnis dat de omzetting had toegestaan (Cass., 20 maart 
1924, Pas., 1924, I, 263). 

Sinds de nieuwe wet ontstond verdeeldheid over deze vraag, aangezien 
ieder van de echtgenoten thans de omzetting mag eisen, en aangezien 
artikel 310, tweede lid, B.W. bovendien voorhoudt dat die eis wordt 
ingesteld, behandeld en uitgewezen op dezelfde wijze als elke andere 
burgerlijke rechtsvordering, het openbaar ministerie gehoord. Quid ? 

Het wil me voorkomen dat zo de eis wordt ingesteld door de partij 
in wier nadeel de scheiding van tafel en bed werd toegestaan, de proces
kosten ten laste van deze partij blijven aangezien ze uitsluitend in haar 
belang zijn gemaakt geworden (Brussel, 4 juni 1963, Pas., 1963, II, 238; -
Rb. Gent, 23 februari 1963, ]. T., 1963, 241;- Rb. Brussel, 8 februari 1963, 
]. T., 1963, 211; Pas., 1963, III, 91) : de wet van 20 juli 1962 heeft hieraan 
niets veranderd en de voorbereidende werken- in het bijzonder het verslag 
door senator Orban uitgebracht namens de Commissie voor Justitie van 
de Senaat (Parlem. Besch., Senaat, 1959-1960, nr 496, blz. 6)- bevestigen 
zulks (Rb. Brussel, 8 februari 1963, gee.). Indien de omzetting echter ge-



vraagd wordt door de echtgenoot die de scheiding van tafel en bed bekwam, 
lijkt het mij aangewezen de proceskosten geheel of gedeeltelijk tussen par
tijen te compenseren bij toepassing van artikel 131 Rv. Dit was echter niet 
de zienswijze van de rechtbanken te Brussel en te Luik, die allebei de kosten 
ten laste van de oorspronkelijke verweerder legden (Rb. Brussel, 19 no
vember 1962, J.T., 1963, 154; - Rb. Luik, 29 november 1962, f. T., 1963, 
121; Pas., 1963, III, 12); aileen liet de rechtbank te Luik in haar vonnis 
opmerken, dat ze niet tot het compenseren van de kosten had besloten 
omdat eiseres destijds wel de scheiding van tafel en bed doch niet de 
echtscheiding vermocht te vorderen om redenen van nationaliteit. 

94 - GEVOLG VAN DE OMZETTING- UrTKERING TOT LEVENSONDERHOUD. -
Na de ornzetting in echtscheiding heeft de echtgenoot die voorheen een 
veranderlijk alimentatiegeld bekwam, gesteund op artikel 212 B.W., nog 
slechts recht op een uitkering tot levensonderhoud, bij toepassing van 
artikel301 B.W. (Kluyskens, VII, nr 522;- De Page, I, 3de uitg., nr 1012; 
- Gent, 22 oktober 1962, R. W., 1962-1963, 897; f. T., 1963, r68; - Rb. 
Brussel, 19 november 1962, f. T., 1963, 154; - Rb. Brussel, 4 oktober 1963, 
f. T., 1963, 696). Inderdaad, van de voortgezette huwelijksplicht tot 
hulpverlening (zie art. 308 B.W.) kan geen sprake meer zijn, aangezien 
het huwelijk wordt opgeheven. 

Er werden nochtans een aantal vonnissen gewezen die voorhouden, 
dat de omzetting in echtscheiding, gevorderd op verzoek van de schuldige 
echtgenoot, in niets de rechten van de onschuldige echtgenoot mag ver
minderen; zodat het onderhoudsgeld, destijds bij het vonnis van scheiding 
van tafel en bed toegekend, nu ook moet behouden blijven met zijn ver
anderlijk karakter (Rb. Bergen, 7 maart 1963, f. T., 1963, 421, met ver
wijzing naar een arrest van Brussel, 9 november 1897, Pas., 1900, II, 142; 
- Rb. Brussel, 1 februari 1963,]. T., 1963, 301;- zie ook Rb. Antwerpen, 
26 maart 1963, R. W., 1963-1964, 314). Maar die rechtspraak lijkt me 
verkeerd; tot welke onbillijke resultaten het, gezien onze vigerende recht
spraak, moge komen, zie hoven nr 73. 

AFDELING II 

Afstamming. 

§ I. - Afstamming van wettige kinderen en ontkenning van 
vaderschap. 

95 - BEGINSELEN. - Het kind heeft de staat van wettig kind, wanneer 
vaststaat dat zijn vader en moeder met elkander gehuwd waren op de dag 
van zijn verwekking (art. 312, eerste lid, B.W.). Het vergt het bewijs van 
vier gegevens : het geldig huwelijk van de twee personen van wie het kind 
beweert af te stammen; de verwekking van het kind tijdens dat huwelijk; 
het moederschap van de vrouw ; het vaderschap van de man. 
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Bij uitbreiding worden insgelijks als wettig aangezien : het kind dat 
tijdens het huwelijk geboren is al blijkt de verwekking van v66r het huwelijk 
te dateren (art. 314 B.W.; - vgl. Cass., 29 november 1906, Pas., 1907, 
I, 54), en het kind gesproten uit een vrouw wier vroeger 'huwelijk sinds 
minder dan driehonderd dagen is ontbonden en dat geboren is na de val
trekking van het opvolgend huwelijk van zijn moeder (art. 315, tweede 
lid, B. W.); in het eerste geval wordt het kind voor het wettig kind gehouden 
van de gehuwden, en in het tweede geval wordt het uitsluitend gehouden 
voor het wettig kind van de nieuwe echtgenoten. 

Alle andere kinderen bezitten automatisch een onwettige afstamming, 
en zijn dus natuurlijke kinderen. Hiervoor is geen ontkenning vereist. 

Ontkenning van vaderschap onderstelt daarentegen een optreden van 
de vermoedelijke vader tegen de bij de wet gestelde vermoedens. 

96 - 0NTKENNING VAN WETTIGHEID OP EENZIJDIGE VERKLARING. - Het 
kind dat geboren is meer dan driehonderd dagen na het proces-verbaal van 
niet-verzoening, dat bij toepassing van artikel 239 B.W. wordt opgemaakt 
in een procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, kan 
op eenvoudige verklaring van de vader ontkend worden (Rb. Brugge, 
20 juni 1960, R. W., 1960-1961, '646; - zie ook reeds Rb. Brussel, 4 april 
1959, Rev. Dr. Fam., 1959, 425); en ontkenning op eenzijdige verklaring 
is insgelijks mogelijk wanneer het kind geboren is driehonderd dagen na 
de verklaring bedoeld in artikel 281 B.W., al werd de procedure tot echt
scheiding door onderlinge toestemming niet doorgedreven (Brussel, 
25 juni 1958, ]. T., 1958, 494; Ann. Not. Enreg., 1959, 6o; Pas., 1959, 
II, 133). Maar zoals het nieuw artikel 313, tweede lid, B.W., sinds de wet 
van 10 februari 1958 voorziet, moet de geboorte van het kind in elk geval 
dateren van minder dan honderdtachtig dagen na de definitieve afwijzing 
van de eis of na de verzoening; wat dus betekent dat de procedure tot 
echtscheiding minder dan honderdtachtig dagen v66r de geboorte van het 
kind ten einde zou zijn gekomen (Brussel, 25 juni 1958, gee.). 

Wanneer is komen vast te staan dat de echtgenoten gedurende het 
wettelijk tijdperk van de bevruchting feitelijk herenigd zijn geweest, 
of dat zij hebben samengewoond, is de vordering tot ontkenning niet 
ontvankelijk (art. 313, tweede lid, in fine, B.W.;- Brussel, 14 februari 1961, 
Pas., 1962, II, 188). De aanlegger hoeft evenwel niet het bewijs te leveren 
dat er noch hereniging noch verzoening is geweest; zulkdanig bewijs is 
niet vereist voor de ontvankelijkheid van de eis. Wel stelt art. 313, in fine, 
B.W., een exceptie in, waarvan de bewijslast rust op het kind of de moeder 
(Rb. Brugge, 20 juni 1960, gee.; - zie ook De Page, I, 3de uitg., nr 1092; 
- Kluyskens, VII, nr 543, 2°, blz. 505). Het bewijs van die hereniging of 
van dat samenwonen rechtvaardigt het afwijzen van de eis tot ontkenning 
van vaderschap op eenvoudige verklaring, ingeleid overeenkomstig artikel 
313, tweede lid, B.W. (Rb. Antwerpen, 12 februari 1959, R. T., 1959, 256). 
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97 - 0NTKENN1NG VAN WETTIGHEID MET TEGENBEWlJS. 

a) Ontkenning wegens natuurlijke onmogelijkheid tot geslachtsverkeer. -
De man kan de wettigheid van het hem toegeschreven kind ontkennen, 
indien hij bewijst dat hij gedurende het ganse tijdperk van de conceptie 
uit oorzaak van verwijdering, of ten gevolge van enig ongeval, in de natuur
lijke onmogelijkheid was om met zijn vrouw gemeenschap te hebben 
(art. 312 B.W.). M.a.w. het moet onomstootbaar vaststaan dat geen ge
slachtsverkeer kon plaats hebben tussen man en vrouw. Daarom zijn de 
verlating van de echtelijke verblijfplaats door de vrouw en haar samenleven 
met een andere man gedurende de wettelijke conceptietijd, geen voldoende 
bewijs voor die fysische onmogelijkheid tot geslachtsverkeer van de man 
met zijn vrouw (Rb. Antwerpen, 26 februari I9S9, R. W., I9S9-I960, ISS I). 

De natuurlijke onmogelijkheid, bedoeld door artikel 3I2 B.W., moet 
nochtans niet noodzakelijk het gevolg zijn van een uitwendige oorzaak ; 
ze mag ook het gevolg zijn van een inwendige oorzaak zoals bv. een zware 
ziekte, die iedere natuurlijke mogelijkheid tot geslachtsverkeer totaal uitsluit. 
Aldus de rechtbank te Antwerpen (Rb. Antwerpen, 27 juni I9S9, R. W., 
19S9-I96o, 1708). En terecht dunkt me; indien maar met de grootste 
omzichtigheid wordt te werk gegaan. Inderdaad, tot die conclusie moet 
men redelijkerwijs komen omdat ziekte met ongeval gelijk staat; doch niet 
omdat de voorbereidende werken hiervoor een argument aan de hand 
zouden doen (zie nochtans De Page, I, 3de uitg., nr 1082; - Kluyskens, 
VII, nr S43.- 1°, blz. S03), want zehr is dat ook het tegenoveq~estelde t.iii 
de voorbereidende werken kan aangehaald worden (Laurent, III, nr 368). 
Tach beoogt die ruime opvatting langs een omweg te bereiken wat de 
wetgever precies wou uitsluiten : het ,ontkennen door zich op zijn natuur
lijke onmacht te beroepen" (art. 3I3, eerste lid, B.W.;- Brussel, I6 januari 
I962, Pas., I963, II, 40); natuurlijke onmacht die, volgens de gegevens 
van de jongste geneeskunde, niet steeds volledig noch van blijvende aard is, 
en die nog immer zeer moeilijk en niet met zekerheid te bewijzen is (zie 
ook Dekkers, I, nr 33S). 

b) Ontkenning wegens morele onmogelijkheid tot geslachtsverkeer. -
Wanneer de geboorte van het kind voor hem is verborgen gehouden, kan 
de man het kind ontkennen op grand van overspel van de vrouw, in welk 
geval hij alle feiten mag aanvoeren die geschikt zijn tot bewijs dat hij de 
vader van het kind niet is (art. 313 B.W.). In dat geval is er omzeggens 
morele zekerheid dat het kind niet van de man is. 

Uitgangspunt is het bedrieglijk verborgen houden van de geboorte. 
Dat is het geval indien de vrouw niet ter plaatse van de echtelijke verblijf
plaats is bevallen en dat zij de aangifte van geboorte heeft laten doen in 
afwezigheid van de man (Brussel, I9 november 19s8, Pas., 1960, II, 38; -
Brussel, 2S november 19S9, R. W., I9S9-196o, II14; -Gent, 12 oktober 
1961, R. W., 1961-I962, 2017;- Gent, 9 maart I962, R. W., 1963-1964, 99; 
- zie Hanotiau, M., La notion du recel de la naissance en matiere de desaveu 
de paternite, ]. T., 1963, 72I en volg.); zelfs al heeft zij haar zwangerschap 
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niet verborgen door bepaalde handelwijzen (vgl. Brussel, 10 juni 1953, 
R. W., 1953-1954, 130), of al werd de zwangerschap niet over de gause 
duur verborgen gehouden zodat de man reeds v66r de geboorte op de hoogte 
was van de ontrouw van zijn vrouw (Brussel, 25 november 1959, gee.). 
De verheling van de geboorte maakt het precies verdacht dat het kind van 
de wettige echtgenoot is. 

Maar staat verberging van de geboorte vast, dan nog moet de man 
bewijzen dat zijn vrouw overspel heeft gepleegd gedurende de wettelijke 
verwekkingstijd (Rb. Antwerpen, 26 februari 1959, R. W., 1959-1960, 
1551; - Brussel, 20 april 1961, Pas., 1962, II, 198). En het aanbod van het 
bewijs van overspel moet niet slechts aangeven het tijdstip waarop of rond 
hetwelk het overspel is gebeurd - waaruit dan kan worden afgeleid of dit 
is gebeurd gedurende de wettelijke verwekkingstijd; daarenboven is vereist 
dat het feit op een zo duidelijke wijze wordt aangestipt, dat eventueel het 
bewijs van het tegendeel zou kunnen geleverd worden (Rb. Antwerpen, 
27 juni 1959, R. W., 1959-1960, 1708). De bekentenis van de vrouw dat 
het kind de vrucht is van overspelige gemeenschap, is geen voldoende 
bewijs van het overspel (Brussel, 20 april 1961, Pas., 1961, II, 198, met 
verwijzing naar: Cass. fr., 7 februari 1870, D.P., 1871, I, 174); die beken
tenis kan immers het gevolg zijn van dwaling of van bedrog. 

Tenslotte moet de man ook nog bewijzen dat hij niet de vader van 
het kind kan zijn, ingevolge de zedelijke onmogelijkheid tot cohabitatie 
met zijn vrouw gedurende het wettelijk tijdperk van de conceptie; feite
lijkheid die door alle bewijsmiddelen mag aangetoond worden, het bewijs 
van de natuurlijke onmacht uitgezonderd. Het bewijs door ontleding van 
de bloedgroepen van de vader en van het kind is evenwel slechts dan 
geoorloofd, indien partijen bereid zijn zich eraan te onderwerpen (Brussel, 
20 april 1961, Pas., 1962, II, 198; - Brussel, 19 november 1958, Pas., 
1960, II, 38; - en zie reeds vroeger : Brussel, 5 december 1951, Pas., 
1952, II, 76; - Luik, 14 juni 1948, Pas., 1948, II, 95; - Gent, 19 oktober 
1949· R. w., 1949-1950, 582). 

Wanneer het nochtans bewezen moest zijn dat de echtgenoten ge
durende het wettelijk tijdstip van de verwekking gemeenschap hebben 
gehad, is de vordering om het bewijs te leveren van de verberging van 
geboorte, van het overspel en van de zedelijke onmogelijkheid tot coha
bitatie, hetzij door getuigen, hetzij door de bloedproef, niet ontvankelijk 
(Brussel, 8 april 1959, Rev. Dr. Fam., 1960, 87). 

Tot daar dan een stevig gevestigde rechtspraak, die volledig in de lijn 
ligt van wat de wetgever in 1804 gewild heeft : nl. het bewijs en van de 
verheelde geboorte, en van het overspel, en van de morele onmogelijkheid 
tot cohabitatie (zie Fenet, X, blz. II7-II8, 137, 162-163, 174-176 en 217). 
Maar is die rechtspraak niet te veeleisend, om niet te zeggen onredelijk ? 
Waarom nog het bewijs leveren van het overspel van de vrouw, indien 
toch al vaststaat dat de geboorte werd verborgen gehouden en dat het 
bewijs van niet-vaderschap in hoofde van de man werd aangebracht (zie 
Dekkers, I, nr 336; - Hanotiau, M., o. c., l. c.)? 
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Het wil me voorkomen dat indien niet met wetenschappelijke zekerheid 
kan worden uitgemaakt dat het .om een overspelige afstamrning gaat, het 
geraadzaam is het bewijs van de drie elementen te handhaven; met dien 
verstande weliswaar, dat tot het bewijs van het overspel mag besloten 
worden eens dat er morele zekerheid bestaat van onmogelijkheid tot 
geslachtelijke omgang tussen de man en zijn vrouw. Trouwens, de recht
spraak is reeds duidelijk in die zin geevolueerd (zie bv. Gent, 31 januari 
1908, Pas., 1909, II, 371; -Gent, 9 maart 1949, R. W., 1949-1950, 119; -
Luik, 4 mei 1950, Pas., 1951, II, 29; - Brussel,. 18 december 1957, Rec. 
]ur. T. A. Nivelles, 1957, 175), en ook de rechtsleer neemt er vrede mee 
wat blijkt uit het feit dat het bewijs van het overspel door alle rechts
middelen, vermoedens inbegrepen, mag geleverd worden (zie Kluyskens, 
VII, nr 543, blz. 504; -Arntz, I, nr 508) nadat het bewijs van de zedelijke 
onmogelijkheid tot gemeenschap werd aangetoond (Renard, Cl., et Vieu
jean, E., Examen de jurisprudence, 1956-196o, R.C.].B., 1962, blz. 109, 
nr 54, - Anders : Kluyskens, o. c., l. c.). 

De grootste voorzichtigheid blijft toch geboden, te meer dat veel van 
de feiten die tot het bewijs van de morele onmogelijkheid tot cohabitatie 
worden aangevoerd - en die aanvaard worden door de rechtbanken -
niet automatisch doen blijken dat er overspel is geweest; zo bv. het bewijs 
van de hoge leeftijd van de man, of het bewijs van zijn niet te beste gezond
heidstoestand, of de gelijkenis van het kind met een ander man al dan niet 
minnaar van de vrouw. Zo min als het enkel bewijs van het overspel van 
de vrouw niet volstaat om tot de morele onmogelijkheid tot cohabitatie 
met haar wettige echtgenoot te besluiten (aangezien de vrouw tussendoor 
nog met haar eigen man gemeenschap kan hebben gehad, en dat het kind 
dus van haar man kan zijn), net zo min is voor de ontkenning van de 
wettigheid van het kind voldoende dat aileen het bewijs zou zijn geleverd 
van de morele onmogelijkheid tot geslachtsverkeer tussen de man en zijn 
vrouw om zonder meer te concluderen tot het overspel van de vrouw 
(aangezien noch het een noch het ander met volkomen zekerheid uitge
maakt is). Het is t.a. zeer gewaagd op het stuk van de ontkenning van de 
wettigheid van een kind niet nauwlettend te zijn, in acht genomen de erge 
gevolgen en voor het kind en voor de moeder en voor de familie (zie bv. 
de motieven Rb. Kortrijk, 13 juli 1956, ]. T., 1957, 424, die het verborgen 
houden van de zwangerschap gelijk stelt met het verhelen van de geboorte ; 
-Anders, en terecht: H.R., 29 mei 1931, N.J., 1931, 1297, W., 12.313). 

Maar indien daarentegen met wetenschappelijke zekerheid mocht 
worden aangetoond dat de man van de vrouw die het kind ter wereld 
bracht er niet de vader van is, dan is automatisch ook uitgemaakt dat er 
overspel werd gepleegd. Zo is het volkomen zeker dat door bloedonderzoek 
gebeurlijk het niet-vaderschap van de wettige echtgenoot van de moeder 
kan worden bewezen (zie De Page, I, 3de uitg., nr 1086, C, en de verwijzing 
naar 1036 bis); van welk onderzoek de rechtbanken dan oak gebruik hebben 
gemaakt om er het bewijs in te vinden van de onmogelijkheid tot coha
bitatie en van het overspel (Luik, 24 juni 1948, Pas., 1948, II, 95; - Gent, 
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19 oktober 1949, R. W., 1949-1950, 582; - Brussel, 19 november 1958, 
Pas., 1960, II, 38), indien partijen zich hiertoe leenden (zie hoven). 

Betekent het ook, zoals De Page het voorhoudt (De Page, I, 3de uitg., 
nr 1086, C), dat dit bewijs op zichzelf afdoende is, zodat bijgevolg niet 
meer zou hoeven te blijken dat de geboorte voor de man verheeld werd ? 
Of moet, zoals Renard en Vieujean het menen (Examen de jurisprudence, 
1956-1960, R.C.].B., 1962, biz. 110, nr 54), de ontvankelijkheid van de eis 
tot ontkenning ook dan nog afhankelijk blijven van het bewijs van het 
verborgen houden van de geboorte ? De zienswijze van De Page lijkt me 
ontegensprekelijk de juiste ; al is er dan nog voor te vrezen dat meer dan 
een eis lichtzinnig (indien al niet met bedrieglijke doeleinden) ingesteld 
zal worden, en dat meer dan een vrouw de procedure zallaten doorgaan om, 
na afwijzing van de ongegrond bevonden eis, een vordering in te leiden tot 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed op grond van grove beledigingen. 
Want de wettelijke regeling, vervat in de artikelen 312 B.W. en volgende, 
is waard wat zij waard is bij gemis aan beter; d.w.z. bij gebrek aan weten
schappelijk afdoende bewijs van het vaderschap. Toch moet er onmiddellijk 
aan toegevoegd worden, dat in dat geval zeer streng de hand moet gehouden 
worden aan de bij de wet gestelde vervaltermijnen binnen dewelke moet 
opgetreden worden; de familiale rust eist zulks (zie verder nr 98). 

98 - PROCEDURE TOT ONTKENNING. 

a) De vordering tot ontkenning wordt ingesteld tegen het kind 
vertegenwoordigd door een voogd ad hoc (benoemd door de familieraad : 
Cass., 29 februari 1872, Pas., 1872, I, 156), en wordt vervolgd in aan
wezigheid van de moeder (art. 318 B.W.), die het bijstaat, en die belang 
heeft bij het geding vermits zij tegelijk haar staat van wettige moeder en 
de staat van haar kind te verdedigen heeft (Cass., 12 december 1952, Pas., 
1953, I, 250). Het is daarom voor de moeder, als vordering van staat, een 
persoonlijk recht ; dus mag zij hierbij niet door derden vervangen worden, 
en kan na haar overlijden niet opgetreden worden door haar erfgenamen 
(Rb. Nijvel, 27 februari 1962, Rec. ]ur. T. A. Nivelles, 1962, 51). 

b) De vordering moet binnen zeer korte termijnen ingeleid worden. 
In de regel moet de vader zulks doen binnen een maand, indien hij 

zich bevindt ter plaatse waar het kind geboren wordt (art. 316, eerste 
lid, B.W.). 

Het moet gebeuren binnen de twee maanden van zijn terugkomst, 
indien hij zich niet ter plaatse bevond op dat tijdstip (art. 316, tweede 
lid, B.W.); termijn die begint te lopen vanaf zijn terugkeer, onverschillig 
of hij al dan niet eerder Iucht had gekregen van de voor hem verborgen 
gehouden geboorte, aangezien de bij artikel 316, derde lid, B.W. gestelde 
termijn van twee maanden na de ontdekking van het bedrog in geval van 
verheelde geboorte, niet van toepassing is indien de man niet ter plaatse is 
(Brussel, 26 oktober 1960, ]. T., 1961, 66;- zie ook De Page, I, 3de uitg., 
nr 1097, B). 
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Er is voor de vader insgelijks een termijn van twee maanden voorzl.en, 
indien het gaat om een verheelde geboorte; in welk geval de termijn pas 
ingaat vanaf de ontdekking van het bedrog (art. 3I6, derde lid, B.W.; -
Gent, I2 oktober I96I, R. W., I96I-I962, 20I7), en met dien verstande 
dat het gebeurlijk aan de verwerende partij gelegen is te bewijzen dat die 
termijn verstreken was bij het instellen van de vordering (zelfde arrest; -
zie ook Gent, 3 januari I9o8, Pas., I909, II, 37I;- Rb. Nijvel, 2I april I953, 
Pas., I954, III, 11). 

De termijnen om de vordering in te stellen kunnen evenwel verlengd 
worden voor een maand door een buitengerechtelijke akte, inhoudende 
ontkenning door de man. Die akte wordt als niet-bestaande beschouwd 
wanneer zij binnen die maand niet gevolgd is door de ontkenningsprocedure 
(art. 3I8 B.W.;- Brussel, IO februari I96o, R. W., I959-I96o, 1755). 

Er weze met nadruk aan herinnerd dat het hier om vervaltermijnen 
gaat (De Page, I, 3de uitg., nr Io96; - Brussel, 26 oktober I96o, ]. T., 
I96I, 66;- zie ook artikel 3II Ned. B.W.), metal de gevolgen van dien 
(zie Delva, W., De bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen, Preadvies 
voor de Vereniging voor Vergelijkende Studie van het recht van Belgie 
en Nederland, Jaarboek I96I-I962, Zwolle, z.d., blz. 286 en volg.). Zo was 
voor het hof van beroep te Brussel aangevoerd geworden door de moeder, 
appellante, alsook door de voogdes ad hoc, dat de man de vordering buiten 
de bij de wet bepaalde termijnen had ingesteld : de man bevond zich op 
het ogenblik van de geboorte niet ter plaatse en was nog niet terug toen de 
vordering aanhangig werd gemaakt, die, volgens art. 3I6, tweede lid, B.W., 
de man client in te stellen binnen de twee maanden na zijn terugkomst; 
volgens appellante was de vordering derhalve voorbarig ingeleid. Doch het 
hof, terecht van oordeel dat de termijnen inzake ontkenning verval
termijnen zijn en geen rechtscheppende termijnen, verklaarde het hoger 
beroep niet gegrond (Brussel, 26 oktober I96o, gee.; - vgl. Kluyskens, 
VII, nr 553, B., blz. 5I2). Het recht van de man de wettigheid te ontkennen 
voor het kind, bestaat van zodra dit kind levend en levensvatbaar ter wereld 
is gekomen. De vader mag de vordering dus instellen v66r hij terugkeert. 

c) Het hof van beroep te Gent heeft ten slotte op oordeelkundige 
wijze doen opmerken, dat de vordering tot ontkenning van wettigheid de 
staat van de persoon raakt, en .aldus de openbare orde aanbelangt. Zodat 
afstand van beroep, die in werkelijkheid neerkomt op een berusting, 
verboden is in geschillen die de openbare orde raken, aangezien partijen 
het beschikkingsrecht over die stof niet bezitten (Gent, I I oktober I962, 
R. W., I962-I963, I952, met advies van de toenmalige Advocaat-Generaal 
J. Matthys). 



§ 2. - Afstamming van natuurlijke kinderen. 

A. BEWI]S VAN DE NATUURLI]KE AFSTAMMING. 

I. Vrijwillige erkenning 

99 - 0PEENVOLGENDE ERKENNINGEN. - Om het even wie kan tot vrij
willige erkenning overgaan. Maar wanneer het kind erkend is door meer 
dan een persoon vari hetzelfde geslacht, heeft aileen de eerste erkenning 
gevolg zolang zij niet is vernietigd (art. 339, tweede lid, B.W.). 

Dit geldt evenzeer wanneer een latere erkenning door een wettiging 
mocht zijn gevolgd (Cass., 9 september I96o, R. W., 1960-I96I, II29; 
Pas., I96I, I, 36;- zie ook Brussel, 20 mei 1959, Pas., I959, II, 272; ]. T., 
1959, 476; Rev. prat. Not., I96o, 43;- Luik, I I december I958, ]ur. Liege, 
I958-I959, 24I); immers, die wettiging heeft precies maar waarde in acht 
genomen het bestaan, de geldigheid en de rechtskracht van de erkenning 
(zie Luik, I I december I958, gee.). Het hof van cassatie voegt er nog aan 
toe, dat geen wetsbepaling van het bij artikel 339, tweede lid, B.W. gesteld 
principe afwijkt (Cass., 9 september I96o, gee.). 

100 - ERKENNING VAN IN OVERSPEL VERWEKTE KINDEREN. - Indien de 
wetgever de erkenning van louter natuurlijke kinderen duldt (art. 334 B.W.), 
dan zet hij niettemin voorop dat deze erkenning in beginsel niet kan ge
schieden ten voordele van in bloedschande verwekte kinderen noch van in 
overspel geteelde kinderen (art. 335 B.W.). De regel is het verbod (De Page, 
I, 3de uitg., nr I227). Bijgevolg betreft dat verbod, zoals vroeger, de 
openbare orde, en moet iedere erkenning die in strijd ermee gedaan is 
voor onbestaande worden aangezien. Zodanige erkenning is volstrekt 
nietig, en die nietigheid kan door iedere belanghebbende gevorderd worden ; 
dus ook door hem die de erkenning verrichtte (Rb. Antwerpen, I2 februari 
I959, R. W., I959-I96o, I953), en zelfs door het openbaar ministerie bij 
toepassing van artikel 46 van de wet van 20 april I 846 (Rb. Nijvel, 3 fe
bruari I959, Rec. fur. T. A. Nivelles, I959, I7; - Rb. Bergen, 6 februari 
I959, ]. T., 1959, 209). Zij kan voor dit kind geen gevolgen noch rechten 
doen ontstaan, en de familienaam die het ten onrechte erkend kind droeg 
maakt voor hetzelfde geen verworven recht uit (Rb. Antwerpen, 12 fe
bruari I959, gee.). 

Maar uitzonderlijk kunnen uit bloedschande geteelde kinderen erkend 
worden; nl. wanneer het kinderen betreft geboren uit bloed- of aanver
wanten aan wie ontheffing kon worden verleend van het verbod om met 
elkaar te trouwen (art. 342, b, B.W.). 

Uitzonderlijk ook laat de wet van IO april 1958 erkenning toe ten voor
dele van in overspel verwekte kinderen ,in de gevallen en op de wijze be
paald in artikel 33I B.W." (art. 335 B.W.); d.w.z. wanneer het gaat om 
een wettiging en dat het vorige huwelijk - van de overspelige ouders die 
het kind willen wettigen - het voorwerp is geweest van een rechtspleging 
tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, en het kind geboren is 
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driehonderd dagen na het proces-verbaal van niet-verzoening bedoeld in 
artikel 239 B.W. of na de verklaring bedoeld in artikel28I B.W.; op voor
waarde hierdoor niet in strijd te komen met een vroeger bezit van staat 
van wettig kind (art. 33I B.W.). Doch zonder dat de procedure daarom 
vooraf in een echtscheiding werd omgezet, of dat het huwelijk vooraf ver
broken werd (Brussel, 4 december I959, Pas., I96o, II, 204; ]. T., I96o, 392; 
- Rb. Brussel, I3 mei I96o, Ann. Not. Enreg., I96o, I47; - Anders : 
Rb. Luik, IS februari I962, ]. T., I962, 280; - Rb. Brussel, 28 juni I962, 
Ann. Not. Enreg., I962, 268); al is het vanzelfsprekend dat de latere wetti
ging van dergelijk kind vergt, dat de procedure van scheiding van tafel en 
bed eerst zou gevolgd zijn geworden van de ontbinding van dit huwelijk, 
aangezien de wettiging vereist dat de overspelige ouders met elkaar zouden 
gehuwd zijn en zij dat niet kunnen zolang hun vorig huwelijk niet ontbonden 
werd (zie verder nr 107). 

Toch is het een kwestie die, zoals aangetoond, de rechtbanken verdeelt. 
Zo vroeg een van tafel en bed gescheiden man, op grond van de nieuwe wet, 
aan de rechtbank de machtiging om het kind te erkennen dat hij hangende 
de scheidingsprocedure bij zijn minnares had verwekt. De rechtbank ver~ 
klaarde het verzoek niet ontvankelijk omdat niet voldaan was aan de ver
eisten voor de wettiging : meer bepaald stelde de rechtbank dat het huwelijk 
van de verwekker van het kind vooraf en noodzakelijk moest verbroken 
zijn (Rb. Charleroi, 4 april I959, Rev. Dr. Fam., I959, 357; - Rb. Luik, 
IS februati I962, gee.) aangezien voor de wettiging is vereist dat de wetti
gende ouders zouden gehuwd zijn. Doch de rechtbank vergeet dat dit 
vereiste niet is gesteld voor de erkenning. Op hoger beroep van dit vonnis 
besliste het hof te Brussel, dat noch de wettekst noch de voorbereidende 
werken doen blijken van de wil van de wetgever om voor deze erkenning 
de ontbinding van het huwelijk van de erkennende ouder als voorwaarde 
te stellen. Op grond van de beschouwing dat de wet voor de erkenning 
van een in overspel verwekt kind, als bijzondere voorwaarde, slechts 
vereist dat dit kind zou geboren zijn driehonderd dagen na het proces
verbaal bedoeld in artikel 239 B.W. of na de verklaring bedoeld in artikel 
28I B.W., machtigde het hof de van tafel en bed gescheiden man om 
zijn in overspel verwekt kind te erkennen (Brussel, 4 december I959, 
gee.). Hetgeen me juist voorkomt. Want wie kunnen wettigen, kunnen 
natuurlijk vrede nemen met een erkenning (zie De Page, I, 3de uitg., 
nr I227, blz. I275); maar wie nog niet kunnen wettigen, omdat hun vorig 
huwelijk nog niet ontbonden is, kunnen zeker erkennen (in die zin 
nog De Page, o. c., l. c.; - Van Balberghe, M., Erkenning en wettiging 
van overspelige kinderen, R. W., I957-I958, I929, vooral I948) vermits het 
gaat om kinderen die in de ogen van de wetgever ,de staat van 
gewone natuurlijke kinderen" hebben, waardoor de wetgever de moge
lijkheid tot erkenning van die kinderen als het ware heeft losgemaakt 
van de mogelijkheid tot gebeurlijke wettiging (Renard, Cl., et Vieujean, 
E., Examen de Jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., I962, blz. 120-123, 
nr 64). 



Des te meer dat de wetgever in artikel 335 B.W. blijkbaar alleen 
verwijst naar de bijzondere vereisten gesteld voor wettiging en voor er
kenning, doch niet naar de algemene vereisten alleen geldend voor wettiging 
(Renard, Cl., et Vieujean, E., o. c., l. c.). 

101 - VoRMELIJKHEID. - De vrijwillige erkenning moet in de regel bij 
authentieke akte geschieden (art. 334 B.W.); doch zonder dat voor de 
verklaring die hiervoor afgelegd wordt sacramentele vormen of woorden 
vereist zijn (Cass., 9 september 1960, R. W., 1960-1961, II29; Pas., 1961, 
I, 36; - Brussel, 14 november 1953, Pas., 1955, II, 19). In de aan het hof 
van cassatie voorgelegde zaak, had een man bij een ongehuwd meisje 
een kind verwekt, en toen het zoontje geboren werd deed hijzelf de aangifte 
van geboorte en verklaarde er de vader van te zijn. Het kind werd in de 
registers van de burgerlijke stand als zijn zoon ingeschreven; uit deze 
registers bleek tevens dat de moeder het kind had erkend. Maar toen deze 
man tot betaling van onderhoudsgeld werd veroordeeld, voorzag hij zich 
tegen de beslissing van de rechtbank, die in hoger beroep had gezeteld, in 
cassatie. Voor het hof voerde hij aan dat de rechtbank ten onrechte had 
aangenomen dat de aangifte van geboorte noodzakelijkerwijze beduidde 
dat hij het kind had erkend, dan wanneer het feit een kind als het zijne te 
verklaren niet noodzakelijk insluit dat men aan deze band een wettelijke 
kracht wil geven. Het hof van cassatie oordeelde evenwel dat de rechter 
uit voormelde feiten mocht afleiden dat de man het inzicht had om zijn 
kind te erkennen, en dat hij zijn voornemen ten uitvoer had gebracht in 
de akte van geboorte. Hiermede aanvaardde het hof de overweging van de 
rechter, die had aangenomen dat de erkenning van een natuurlijk kind niet 
in bepaalde en sacramentele bewoordingen client te geschieden; maar dat 
het volstaat dat het inzicht om het kind te erkennen duidelijk uit de ge
bruikte bewoordingen of uit de omstandigheden zou blijken. 

lnderdaad, er moet geen speciale akte ad hoc worden gemaakt (De 
Page, I, 3de uitg., nr II37, blz. II95, en aldaar vermelde vaststaande 
rechtspraak); dus kan de erkenning zelfs stilzwijgend gebeuren. Het enige 
wat de wetgever eist, is dat de wil om te erkennen zeker zij en zou vaststaan 
op authentieke wijze (het geval voorzien bij artikel 336 B.W. a contrario 
uitgezonderd : zie Cass., 21 juni 1954, R.C.].B., 1955, 281, met noot 
Cl. Renard, Interpretation de l' article 336 du Code civil, 284 en volg.). 

102 - BETWISTING VAN DE VRIJWILLIGE ERKENNING. - Een erkenning is 
steeds vatbaar voor betwisting door al wie er hetzij materieel hetzij zedelijk 
belang bij heeft (Cass. fr., 4 juli 1935, D.H., 1935, 412). Die erkenning 
heeft immers slechts de waarde van een vermoeden van echtheid ter zake de 
filiatie, die de openbare orde betreft en die niemand mag vervalsen (Brussel, 
20 mei 1959, Pas., 1959, II, 272; ]. T., 1959, 476; Rev. prat. Not., 1960, 43). 

Dus kan de erkenning o.m. betwist worden door het erkend kind zelf, 
en door zijn werkelijke vader en/of moeder; en zelfs door degene die 
de erkenning deed, want deze mag zijn vergissing of de valsheid van de 
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door hem gedane verklaring bewijzen (Luik, 6 februari 1947, fur. Liege, 
1946-1947, 273; - Rb. Dinant, 28 september 1955, Pas., 1955, III, 27; -
Rb. Bergen, 28 mei 1958, ]. T., 1959, 171; - Brussel, 20 mei 1959, gee.). 
Terecht werd er in dit laatste arrest op gewezen dat het adagium nemo 
auditur propriam turpitudinem allegans geen toepassing krijgt in zake af
stammingskwesties die van openbare orde zijn. 

Ook het openbaar ministerie is bevoegd om ambtshalve, op grond 
van artikel 46 van de wet van 20 april 1810, daartoe over te gaan, indien er 
naast de private belangen die met de erkenning gepaard gingen, ook verband 
houdende storende toestanden zijn ontstaan die de open bare orde op zo' n 
onduldbare wijze schenden dater noodzakelijk een einde client aan gesteld 
te worden (Rb. Gent, 8 februari 1961, R. W., 1961-1962, 944; - Brussel, 
18 februari 1960, Ann. Not. Enreg., 1962, 13; - zie ook Bouckaert, F., 
Het optreden van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken, R. W., 1961-
1962, 913 en volg., vooral919;- Anders : De Page, I, 3de uitg., nr II46; 
- Kluyskens, VII, nr 573, B, in fine). In de voor de rechtbank te Gent 
voorgebrachte zaak, ging het om de erkenning door een Nederlander van 
een in Belgie bij een Belgische vrouw in overspel verwekt kind, dat door die 
erkenning de Nederlandse nationaliteit bekwam; erkenning, die, naar 
Nederlands recht, volstrekt nietig is, zodat dit kind in Nederland de naam 
van zijn moeder draagt en tevens haar (Belgische) nationaliteit heeft, terwijl 
het in Belgie bekend staat onder de naam van zijn vader en als Nederlander 
wordt beschouwd ; wat vanzelfsJ:'m~kend een dubbelzinnige toestand scnept 
die de openbare orde op onduldbare wijze schendt. Terecht stelt de recht
bank, in aansluiting bij de zienswijze van het hof van cassatie, dat het 
openbaar ministerie in burgerlijke zaken ook ambtshalve optreden kan in 
alle gevallen die niet uitdrukkelijk door de wet voorzien zijn - zoals in casu 
- telkens wanneer de openbare orde in het gedrang komt, maar dan op 
een wijze dat die storing niet kan behouden worden (zie Cass., 12 mei 1922, 
Pas., 1922, I, 297; - Cass., 2 maart 1923, Pas., 1923, I, 243, met conclusie 
van Procureur-Generaal Leclercq; - vgl. Cass., 3 mei 1958, Pas., 1958, 
I, 968; R.C.].B., 1959, 229, met noot de Harven). 

Terecht nog heeft het hof van beroep te Brussel beslist, dat betwisting 
van de erkenning nog geoorloofd blijft alhoewel die erkenning gevolgd is 
geworden van een wettiging (Brussel, 20 mei 1959, gee.). Immers, de wetti
ging onderstelt en het huwelijk van de natuurlijke ouders van het kind en 
een geldige erkenning van dat kind door diezelfden; de wettiging is immers 
een juridisch voordeel, verbonden aan de voormelde voorwaarden waarmee 
ze staat of valt (in die zin ook Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de 
Jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., 1962, blz. 117, nr 6o). 

II. Gerechtelijke erkenning 

103 - 0NDERZOEK NAAR BEWEERD VADERSCHAP. - Uitzonderlijk staat de 
wetgever toe dat het louter natuurlijk kind, en ook het in overspel verwekt 
kind, zijn vaderlijke afstamming zou opsporen (zie art. 342 a B.W., ge-
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wijzigd bij de wet van 10 februari 1958, en art. 340 a B.W.). Doch onver
minderd de andere middelen van verweer, wordt de rechtsvordering 
afgewezen indien komt vast te staan dat de moeder, gedurende het wettelijk 
tijdperk van de bevruchting, met een andere man gemeenschap heeft 
gehad of van kennelijk wangedrag was (art. 340 d B.W.). Het zijn afdoende 
verweermiddelen, die ook a! mogen aangevoerd worden tot afwijzing van 
de vorderingen die bij toepassing van de artikelen 340 b en 340 c B. W. 
worden ingesteld om van de man, die met de moeder van een natuudijk 
kind gemeenschap heeft gehad gedurende het wettelijk tijdperk der be
vruchting, een uitkering tot onderhoud en opvoeding voor het kind te 
bekomen, en vergoeding van kraamkosten en onderhoud van de moeder 
(art. 340 d B.W.; - zie verder nr 113). 

Het hof van beroep te Brussel heeft met recht aangenomen, dat de 
exceptio plurium voor het eerst mag worden ingeroepen in hoger beroep, 
en in casu in het gemotiveerd verzet op een bij verstek gewezen arrest 
(Brussel, 15 juni 1960, Pas., 1961, II, 88). Het zijn immers niet enkel 
excepties van niet-ontvankelijkheid, doch meteen ook verweermiddelen 
die de ongegrondheid van de vordering betreffen (zie ook De Page, I, 
3de uitg., nr rr67; - zie verder nr 113). 

III . 0 n r e c h t s t r e e k s bewezen natuurlijke af-
stamming 

104 - IN OVERSPEL OF IN BLOEDSCHANDE GETEELDE KINDEREN. - De wet 
verbiedt in de regel iedere vrijwillige erkenning of elke vordering strekkende 
tot gerechtelijke erkenning van in overspel of in bloedschande verwekte 
kinderen (art. 335 en 342 a B.W.; - zie hoven nr roo en ror). Dat verbod 
is nog immer van openbare orde. Dus is iedere wederrechtelijke erkenning 
volstrekt nietig, en mag die nietigheid door ieder belanghebbende ge
vorderd worden (Cass., 21 juni 1954, Pas., 1954, I, 907); bijgevolg ook door 
de man die dergelijke erkenning deed (Rb. Antwerpen, 12 februari 1959, 
R. W., 1959-1960, 1953), en ook door het openbaar ministerie (Rb. Nijvel, 
12 maart 1957, Rev. prat. Not., 1959, 375; - Rb. Nijvel, 3 februari 1959, 
Rec. fur. T. A. Nivelles, 1959, 17; - Rb. Bergen, 6 februari 1959, ]. T., 
1959, 209); en met dien verstande dat een wederrechtelijke erkenning geen 
gevolg zou mogen hebben (zie verder). 

Maar het neemt niet weg dat dan toch, juist zoals in geval van ant
kenning van vaderschap, op onrechtstreekse wijze het bewijs van de over
spelige of bloedschendige afstamming kwam vast te staan ; en dat er wel 
zekere gevolgen aan vastzitten. Zo kan dat kind aanspraak maken op levens
onderhoud tegen de nalatenschap van die overspelige of bloedschendige 
ouders (argument : art. 762-764 B.W.), en zich ook wenden tegen de 
waarschijnlijke vader om een jaarlijkse uitkering voor zijn onderhoud en 
zijn opvoeding te vorderen totdat het de voile leeftijd van achttien jaren 
heeft bereikt (art. 342 a en 340 b B.W.;- zie Rb. Antwerpen, 26 juni 1959, 
R. W., I96o-r96r, 139). 
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IV. Gevolgen van de rechtstreeks bewezen on
wettige afstamming 

105 - BEPERKTE FAMILIALE STAAT. BEZOEKRECHT VAN ERKENNENDE OUDER 
TEN AANZIEN VAN WETTIGE AFSTAMMELING VAN ERKEND NATUURLIJK KIND, 
- Op grond van de beschouwing dat er geen wettelijke verwantschap 
bestaat tussen de erkennende ouder en de nakomelingen van het erkende 
kind, weigerde de rechtbank te Brussel aan een natuurlijke moeder recht 
van bezoek aan het wettig kind van het door haar erkend natuurlijk kind 
(Rb. Brussel, 20 juli I96o, ]. T., I96o, 649; Rev. Dr. Pam., I961, I I2). 

Deze rechtspraak kan evenwel niet bijgetreden worden, Het beginsel 
dat de natuurlijke bloedverwantschap niet verder reikt dan de eerste graad, 
is de laatste jaren fel bekampt. Bovendien is dit beginsel niet toepasselijk 
op de wettige afstammelingen van een natuurlijk kind; vermits zij gebeurlijk 
wel geroepen zijn tot de nalatenschap van hun grootouders (art. 759 B.W.; 
- zie Kluyskens, II, nr 47, blz. 75). Het Franse hof van cassatie heeft aan 
de natuurlijke ascendenten trouwens bezoekrecht verleend op grond van 
de natuurwet (Cass. fr., 22 juli I938, D.P., I939, I, 73, met noot Lebrun). 

De jongste rechtsleer staat daarom een recht van bezoek voor ten gunste 
van de grootouders, ten aanzien van de wettelijke afstammelingen van hun 
natuurlijk kind (De Groote, W., A.P.R., Tw. Bezoekrecht, nr 49). En in 
die zin ook kan verwezen worden naar recente rechtspraak (Rb. Antwerpen, 
20 november I958, R. W., 1959-1960, 415; - Rb. Brussel, 22 december 
1960, ]. T., 1961, 282; - zie verder nr 136). 

B. WETTIGING. 

I. Wettiging van louter natuurlijke kinderen 

106 - WETTIGING 1NGEVOLGE ERKENN1NG POST NUPTIAS. - Sinds de wet 
van 10 februari 1958 is het insgelijks mogelijk om gewone natuurlijke 
kinderen te wettigen door erkenning na de voltrekking van het huwelijk 
van hun ouders. In dat geval spreekt de rechtbank, beslissende op verzoek
schrift, de wettiging van het kind uit, na te hebben nagegaan of aan al de 
door de wet gestelde vereisten voldaan was op het ogenblik van de val
trekking van het huwelijk (art. 331 bis B.W.). 

Dat verzoekschrift mag worden ingediend door om het even welke 
belanghebbende persoon (Rb. Charleroi, 24 januari 1959, ]. T., 1959, 153; 
- Ministeriele omzendbrief aan de Procureurs-Generaal, L. 2989, dd. 
15 april 1958, commentaar bij artikel 4 van de wet van 10 februari 1958). 

Het rekwest wordt zelfs nog geldig ingediend, vonniste de rechtbank 
te Charleroi, wanneer een van de vooraf gehuwde en erkennende ouders 
van het natuurlijk kind reeds mocht overleden zijn (Rb. Charleroi, 24 ja
nuari 1959, gee.). En naar het me wil voorkomen werd hiermee goed recht 
gesproken. Want indien het normaal is dat het rekwest door de beide 
natuurlijke ouders zou worden ingediend (hypothese die zich vanzelf-
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sprekend het meest zal voordoen en die de wetgever klaarblijkelijk voor 
ogen had toen hij artikel 331 bis B.W. vastlegde, zonder dat in de redactie 
van art. 331 bis, derde lid, B.W. meer moet gezocht worden dan het quod 
plerumque fit : Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, 
1956-1960, R.C.].B., 1962, blz. 111-113, nr 56;- Anders : Mahillon et 
Tollebeeck, Paternite et filiation, Ann. Not. Enreg., 1958, 149 en volg., 
vooral blz. 163), dan is het toch niet abnormaal dat eenzijdig een rekwest 
zou worden neergelegd door om het even welke belanghebbende persoon 
eens dat wordt aangenomen - en zulks is beslist zo - dat de wettiging 
van gewone natuurlijke kinderen, in de optiek van de wetgever, van rechts
wege verbonden is aan het huwelijk van en de erkenning door de natuur
lijke ouders (De Page, I, 3de uitg., nr 1240); met dien verstande, dat de 
rechtbank aileen toezicht uitoefent wanneer het gaat om een wettiging 
ingevolge erkenning post nuptias ( daarom spreekt de rechtbank de wettiging 
uit, maar kent de wettiging niet toe vermits die bij het vaststaan van de 
wettelijke vereisten verworven is), en dat die wettiging maar aileen gevolgen 
heeft vanaf de overschrijving van het beschikkende gedeelte van het vonnis 
in de aangewezen registers van de burgerlijke stand (zie art. 331bis B.W.). 

II. Wettiging van in overspel verwekte kinderen 

107 - WETTIGING VAN EEN NATUURLIJK KIND MET EEN OVERSPELIGE AF
STAMMING A PATRE ET A MATRE.- Uitzonderlijk laat de wet van 10 februari 
1958 de wettiging toe van in overspel geteelde kinderen. Ze kan slechts 
geschieden, aldus de wet, wanneer het vorig huwelijk van de overspeligen 
het voorwerp is geweest van een rechtspleging tot echtscheiding of tot 
scheiding van tafel en bed, en het kind geboren is driehonderd dagen na 
het proces-verbaal van niet-verzoening bedoeld in artikel 239 B.W. of na 
de verklaring bedoeld in artikel 281 B.W. (art. 331 B.W.). Wanneer het 
kind bijgevolg een overspelige afstamming heeft eta patre eta matre, moet 
vanzelfsprekend aan dit vereiste voldaan zijn in hoofde van de beide 
natuurlijke ouders van dit kind. 

Het volgende geval deed zich voor. Een gehuwde man had buitenechte
lijke betrekkingen met een gehuwde vrouw. Die vrouw beviel van een 
dochtertje meer dan driehonderd dagen na het proces-verbaal van niet
verzoening in de door haar aanhangig gemaakte echtscheidingsprocedure, 
en haar echtgenoot ontkende dit kind. Slechts jaren na de geboorte van dat 
kind werd de gehuwde minnaar verwikkeld in een procedure van echt
scheiding door onderlinge toestemming, en bekwam hij zo zijn echt
scheiding. Waarop de beide, thans gescheiden, overspelige echtgenoten 
met elkaar huwden, en na hun huwelijk het kind wilden wettigen. In eerste 
aanleg en in hoger beroep werd het verzoek afgewezen. Immers, aldus het 
hof van beroep te Brussel, aan de ene kant stond de overspelige afstamrning 
van het kind vast door de ontkenning, en dit voor iedereen, doch aan de 
andere kant had de man die het overspel pleegde de procedure in echt-
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scheiding nag niet aangevat op het ogenblik van de verwekking van het 
kind ; dus kon de man dit kind niet erkennen, aangezien hij de wettelijke 
voorwaarden hiertoe niet vervulde (art. 331 B.W.; zie hoven, nr IOo), en 
waar de man het kind niet kon erkennen, kon hij het evenmin wettigen 
(Brussel, 18 mei 1960, Pas., 1960, II, 270). 

108 - PROCEDURE-DISCRETIONAIRE MACHT VAN DE RECHTBANK.- Voor de 
wettiging van in overspel verwekte kinderen moet, in de regel, de erkenning 
gebeuren v66r het huwelijk van de overspelige ouders. Het impliceert een 
voorafgaandelijke machtiging van de rechtbank tot erkenning en wettiging 
(art. 331, tweede lid, en 335 B.W.). De rechtbank doet uitspraak op het 
gezamenlijk door de aanstaande echtgenoten ingediend verzoekschrift, na 
alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen en na de vorige echtgenoot 
van de ouder die overspel gepleegd heeft, gehoord of althans opgeroepen 
te hebben (art. 331, vierde lid, B.W.). Terecht wordt deze pleegvorm 
voor substantieel gehouden, op straf van nietigheid van de procedure 
(Brussel, 18 mei 1960, Pas., 1960, II, 270). 

Tach is oak nu wettiging van in overspel verwekte kinderen mogelijk 
bij erkenning post nuptias. Hier weer moet de rechtbank eerst tot erkenning 
hebben gemachtigd en de wettiging hebben uitgesproken (art. 331 bis en 
331 B.W. gecombineerd). En het ligt voor de hand dat de rechtbank, die 
hiervoor soeverein en discretionair oordeelt (zie de tekst van de wetten, 
en zie de voorbereidende werkeh, Parlem. Besch.; Senaat, 1957;-blz. 1645 
en 1651-1653), het doet met inachtneming van aile omstandigheden om 
die erkenning en wettiging toe te staan of te weigeren (De Page, I, 3de uitg., 
nr 1227 en 1227 bis). Zo kan de rechtbank, om de wettiging te weigeren, 
acht slaan op de morele belangen van wettige kinderen uit een vorig 
huwelijk (vgl. Rb. Luik, 27 november 1958, ]. T., 1959, 61; ]ur. Liege, 
1959, 105); doch mag ze niet in aanmerking nemen het gebeurlijk geldelijk 
nadeel van een vorig wettig kind als toekomstige erfgenaam (Rb. Bergen, 
9 november 1960, ]. T., 1961, 64). 

T erecht werd er op gewezen dat de macht van de rechtbank wel een 
discretionaire, doch daarom geen arbitraire is (De Page, I, 3de uitg., 
nr 1227); en dat, indien de bij de wet gestelde voorwaarden vervuld zijn, 
in het bel;mg van de kinderen de machtiging tot wettigen de regel 
en de weigering de uitzondering zou moeten zijn (Renard, Cl., et Vieu
jean, E.,Examen de jurisprudence, 1956-196o, R.C.].B., 1962, II4-1J7, nr 59). 

C. VORDERINGEN TEGEN DE VERMOEDELI]KE VADER. 

I. Vordering van het natuurlijk kind 

109 - RECHT OP EEN JAARLIJKSE UITKERING- VERRUIMING TEN VOORDELE 
VAN UIT OVERSPEL OF UIT BLOEDSCHANDE VERWEKTE KINDEREN - GEEN 
VORDERING VAN STAAT. - Bekommerd om het lot van de kinderen buiten 
huwelijk geboren, verleende de wet van 6 april rgo8 aan de natuurlijke 
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kinderen die konden erkend worden- doch slechts aan die - een vordering 
tot het bekomen van een jaarlijkse uitkering voor hun onderhoud en op
voeding totdat ze de volle leeftijd van achttien jaren bereikten tegen hen 
die gedurende het wettelijk tijdperk der bevruchting gemeenschap hebben 
gehad met hun moeder (art. 340 en 342 a B.W.). Sindsdien werd artikel 
342 a B.W. vervangen bij artikel 8 van de wet van 10 februari 1958, en is 
de eis thans ook ontvankelijk zelfs indien hij een overspelige afstamming 
zou verraden (Brussel, 29 juni 1963, ]. T., 1963, 467), of van een bloed
schendige afstamming zou doen blijken (zie ook de overgangsbepaling 
vervat in artikel 10, 2°, van de wet van 10 februari 1958). 

Inderdaad, de vordering die op grand van artikel 340 b B.W. wordt 
ingesteld heeft een uitsluitend vermogensrechtelijk karakter. Zij kan niet 
tot gevolg hebben bet vaderschap te doen vaststellen, en de rechterlijke 
beslissing die op dergelijke vordering recht doet kan dus wettelijk niet 
declaratief zijn ter zake afstamming (Cass., 13 mei 1960, Pas., 1960, I, 1054; 
]. T., 196o, 7oo). 

Terecht werd er op gewezen dat de overgangsbepaling van artikel 10, 
2°, van de wet van 10 februari 1958 (t.a.v. kinderen die geboren zijn v66r 
de inwerkingtreding van deze wet, en wie bet voorheen bij artikel 342 a 
B.W. niet toegelaten was de eis in te stellen voorzien bij artikel 340 b B.W., 
maar die nu wel een alimentatie-eis mogen instellen binnen drie jaren van 
de inwerkingtreding van deze wet) enkel bet genot van een alimentatie
vordering toekent, en dan nog uitsluitend voor de tijd die nog overblijft 
totdat zij de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Alles wat v66r het 
instellen van die eis komt - zowel de alimentatie van het in overspel of in 
bloedschande verwekte kind als de kraam- en onderhoudskosten van zijn 
moeder - valt buiten het bereik van die overgangsbepaling; en valt ook 
buiten het bereik van artikel 342 a B.W. sinds de nieuwe wet, vermits 
die slechts voor de toekomst geldt (Gent, 12 december 1961, R. W., 1962-
1963, 1167). 

110 - PERSOONLIJK RECHT.- De rechtsvordering tot uitkering van onder
houd komt aan bet minderjarig kind persoonlijk toe (art. 340 e B.W.). 
Zij maakt een bestanddeel uit van het vermogen van dit kind ; vermogen 
waarvan zijn natuurlijke moeder in het geval dat zij - na erkenning -
de voogdij over dat kind uitoefent, krachtens de wet het beheer heeft zonder 
er evenwel het genot van te hebben (Cass., 9 februari 1961, Pas.,'I961, I, 619). 

Uit de aard van die vordering volgt dat zij slechts door het kind zelf 
kan worden ingesteld. Daar het handelingsonbekwaam is, moet zijn wette
lijke vertegenwoordiger optreden. Dus vertegenwoordigt de erkennende 
moeder als voogdes dan het kind, ja zelfs als de moeder-voogdes minder
jarigmochtzijn (Cass., 10 december 1931, Pas., 1932, I, 4; -Gent, 1 oktober 
1957, R. W., 1957-1958, 1441; - Brussel, 7 februari 1958, Pas., 1958, 
II, 225). Er client bijgevolg opgemerkt te worden dat de moeder het kind 
niet van rechtswege vertegenwoordigt, doch enkel wanneer zij de voogdij 
over haar kind uitoefent (Gent, 10 april 1961, R. W., 1961-62, 462). 
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Op grond van de leer van de zaakwaarneming nam het hof van beroep 
te Brussel aan, dat een natuurlijke moeder die haar kind niet erkend had 
(maar ingevolge een procedure tot ontkenning van vaderschap was gebleken 
dat het kind van haar afstamde) en er geen voogdijrecht over uitoefende, 
toch geldig de vordering in naam van het kind kon instellen (Brussel, 
29 juni 1963, ]. T., 1963, 467). Deze rechtspraak kan echter moeilijk 
worden bijgetreden. Zaakwaarneming is niet mogelijk wanneer de daad 
persoonlijk is aan de belanghebbende (Kluyskens, I, nr 348, blz. 503). 
Bovendien is de voogdij over die kinderen wettelijk georganiseerd en moet 
zij van ambtswege ingericht worden; en de vordering tot uitkering van 
onderhoud is niet zo dringend dat zij v66r de inrichting van de voogdij 
zou moeten worden ingesteld. 

III - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING. - Opdat de vordering 
tegen de vermoedelijke vader ontvankelijk zou zijn moet de moederlijke 
afstamming vaststaan (zie de tekst van artikel 340 b B.W.); hetzij recht
streeks ingevolge een vrijwillige of gedwongen erkenning (Cass., 9 februari 
1961, Pas., 1961, I, 619; - Gent, 10 april 1961, R. W., 1961-1962, 426), 
hetzij zelfs onrechtstreeks ingevolge een procedure tot ontkenning van 
vaderschap die geleid heeft tot vaststelling van een overspelige afstamming 
a matre (Brussel, 29 juni 1963, ]. T., 1963, 467). Immers, hoe kan op
getreden worden tegen de vermoedelijke vader, indien niet blijkt wie de 
moeder is met wie hij geslachtsverkeer moet hebben gehad gedurende het 
wettelijk tijdperk van de bevruchting? 

Omgekeerd daarentegen mag de vaderlijke afstamming niet vaststaan, 
vermits die vader voor zijn kind moet zorgen volgens de gewone regels. 
Bijgevolg zal, ingeval van een latere erkenning of wettiging door een andere 
man, de tot uitkering van onderhoud veroordeelde verweerder iedere be
taling mogen stopzetten vanaf die erkenning; en hij zal van die man zelfs 
de terugvordering kunnen eisen van de sommen die hij te rekenen van 
de erkenning, en ingevolge dwaling van zijnentwege, onverschuldigd 
betaalde (Rb. Aarlen, ro oktober 1959, fur. Liege, 1959-60, 107; - Rb. 
Brugge, I december 1959, Bull. Av., 1961, 12). Deze rechtspraak is vol
komen logisch, en sluit aan bij een arrest van hof van beroep te Luik in 
een identieke zaak gewezen (Luik, 28 februari 1948, R.C.].B., 1948, 278, 
met beamende noot van Cl. Renard). 

II2 - BEWIJSVOERING. - Het natuurlijk kind dat in zijn vordering wil 
slagen, moet bewijzen dat de man van wie het de jaarlijkse uitkering vordert 
gedurende het wettelijk tijdperk van de bevruchting gemeenschap heeft 
gehad met zijn moeder (art. 340 b, eerste lid, B.W.). 

Met gemeenschap bedoelde de wetgever geslachtsverkeer ; al moet 
niet bewezen worden dat die gemeenschap geschied is in omstandigheden 
die de voortplanting mogelijk maken. M.a.w. het bewijs van volledige 
geslachtelijke betrekkingen is niet vereist, want in het stelsel van de wet 
1s een zelfs onvolledige geslachtelijke gemeenschap voldoende om het 



genoegzaam vermoeden van vaderschap te rechtvaardigen (Cass., 11 de
cember I9S8, R. W., I9S9-I96o, 921; Pas., I9S9. I, 379; - zie ook al Rb. 
Antwerpen, 22 juni I9SI, R.W., I9SI-I9S2, 361). En het zou onduldbaar 
zijn dat de verweerder, om aan de eis te ontsnappen, het gebruik van anti
conceptionele middelen zou mogen inroepen of zou mogen voorwenden dat 
tijdens die gemeenschap geen ejaculatie geschiedde; want dat zou noch 
min noch meer tot de ontkrachting voeren van iedere vordering tot uit
kering van onderhoud. Dat heeft de wetgever niet gewild. Doch een uit
wendige aanraking van de geslachtsdelen van man en vrouw is evenwel 
niet als de vereniging van beider geslachtsdelen te aanzien, en zou onvol
doende zijn om van de door de wet gewilde geslachtelijke gemeenschap 
te doen blijken (H.R., I7 februari 1927, N.J., 1927, 393). 

Zeker is dat het bewijs van die gemeenschap enkel kan voortvloeien 
uit een van de omstandigheden die de wet opsomt in artikel 340 b B.W. 
(Cass., 13 mei I96o, Pas., 1960, I, IOS4; ]. T., 1960, 700). Daarom ook heeft 
het hof van cassatie beklemtoond, dat het voorschrift van artikel 340 b 
B.W. met betrekking tot de door de wet toegelaten bewijslevering, van 
openbare orde is (Cass., I I december I9S8, gee.; - zie ook De Page, I, 
3de uitg., nr 1203); bijgevolg kan verweerder niet op geldige wijze berusten 
in dat deel van een vonnis, waardoor aan zijn verklaring de waarde van 
een bekentenis van vleselijke gemeenschap gehecht wordt (zelfde arrest). 
De door de wet aanvaarde bewijsmogelijkheden zijn trouwens op limitatieve 
wijze opgesomd (Brussel, 9 januari I9S7. Pas., I9S8, II, ISS; - Luik, 
19 maart I9S9. fur. Liege, I9S8-I9S9. 273; ]. T., I9S9. 639), en niet vatbaar 
voor meer soepele toepassing. Zo moet de bekentenis van de geslachtelijke 
omgang geschieden ,in akten of geschriften uitgaande van verweerder", 
en bovendien duidelijk zijn en niet dubbelzinnig; moest dat niet het geval 
zijn dan zou die onvolledige bekentenis niet mogen aangevuld worden 
door andere bewijsmiddelen zoals bv. vermoedens (zie Brussel, 9 januari 
I9S7. gee.). Daarom ook werd als bewijs van de hand gewezen de bekentenis 
blijkend uit op band opgenomen telefoongesprekken (Gent, 6 juni 1963, 
R. w., 1963-1964, 823). 

a) De bekentenis van de gemeenschap in akten of geschriften uitgaande 
van verweerder (art. 340 b, 1°, B.W.) is natuurlijk het beste bewijs. Het 
bewijs van slechts een enkel feit van gemeenschap tussen verweerder en 
de natuurlijke moeder van het kind is dan voldoende (Cass., 13 mei I96o, 
Pas., I96o, I, IOS4; ]. T., I96o, 7oo). 

Zo is voldoende, de bekentenis die blijkt uit een brief van verweerder 
(Cass., 23 oktober I9S2, Pas., I9S3. I, 94). De draagwijdte van de inh6ud 
van het geschrift, dus ook gebeurlijk van de bekentenis, wordt overgelaten 
aan de soevereine beoordeling van de feitenrechter (Cass., I8 september 
I9S2, Pas., I9S3. I, 1; - Luik, 4 december I9S2, Pas., I9S3· II, 48). Van
zelfsprekend moet de bekentenis waarvan artikel 340 b, I0 , B.W. gewaagt, 
het bewijs inhouden van de vleselijke gemeenschap gedurende het wettelijk 
tijdperk van de bevruchting (Brussel, 9 januari I9S7. Pas., I9S8, II, ISS; 
- Brussel, 2S januari I9S7. Pas., I9S8, II, 184); maar onverschillig dat uit 
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die akten of geschriften alleen zou blijken dat die gemeenschap geschied 
is in omstandigheden die op een onvolledige geslachtelijke gemeenschap 
wijzen (Cass., II december 1958, R. W., 1959-1960, 921; Pas., 1959, 
I, 379; - zie boven). 

b) Het geregeld plaatshebben en de algemene bekendheid van de ge
meenschap (art. 340 b, 2°, B.W.) wordt vaak als bewijs aangevoerd, en is, 
zoals terecht werd opgemerkt, geroepen om het beste en bijzonderste 
middel te worden, aangezien de rechtspraak hier een zeer liberale weg is 
opgegaan (zie de oordeelkundige commentaar van Renard, Cl., et Vieu
jean, E., Examen de Jurisprudence, 1956-1960, R.C.].B., 1962, blz. 129-134, 
nr 71). Een onderzoek van de jongste rechtspraak toont dat zeer dui
delijk aan. 

Wat het bewijs van de geslachtelijke omgang zelf betreft, werd ge
vonnist, dat, waar hiervan alleen uitzonderlijk het rechtstreeks bewijs kan 
worden geleverd, het voor het bewijs volstaat dat er voldoende elementen 
voorhanden zouden zijn om de rechter morele zekerheid te geven dat de 
geslachtelijke betrekkingen plaats hadden (Luik, 19 maart 1959, ]. T., 
1959, 639); m.a.w. het volstaat voor de rechter morele zekerheid te hebben 
dat die betrekkingen redelijkerwijs en menselijkerwijs gesproken, plaats 
hadden. 

Maar de wet eist daarenboven weliswaar ook het geregeld plaatshebben 
en de algemene bekendheid van die gemeenschap. 

Het geregeld -plaatshebben impliceert een habituele geslachtelijke 
ontmoeting; een enkele toevallige ontmoeting is onvoldoende (Luik, 
19 maart 1959, gee.). Al belet niets dat de reeks ontmoetingen een aanvang 
nam v66r het wettelijk tijdperk van de bevruchting, mits er nog een ont
moeting- deel uitmakend van die voortgezette habituele omgang- plaats 
had tijdens die periode (in die zin Brussel, 12 december 1955, Pas., 1957, 
II, 76). 

Door algemene bekendheid moet worden verstaan, dat het geregeld 
plaatshebben van het geslachtsverkeer door meerdere daarom niet geiden
tificeerde personen gekend was (Cass., 28 mei 1959, Pas., 1959, I, 986; 
]. T., 1959· 620); dus is het getuigenis van een geloofwaardige getuige, 
die verklaart zulks van verschillende mensen gehoord te hebben, dan 
voldoende (zelfde arrest), want algemeen bekend zijn is nog iets ander:s 
dan de onder ede aan de rechtbank gedane mededeling door een reeks 
personen. De algemene bekendheid blijkt dan a fortiori, wanneer verschil
lende personen persoonlijk op de hoogte waren van die betrekkingen 
(Cass., 9 februari 1961, Pas., 1961, I, 619), al hadden zij hiervan slechts 
kennis omdat de vermoedelijke vader aan hen vertelde dat hij geregeld 
geslachtelijke omgang had met de moeder (Cass., 13 mei 1960, Pas., 1960, 
I, 1054; ]. T., 1960, 7oo). 

Terecht werd er nochtans.op gewezen, dat het de geslachtelijke omgang 
is die algemeen bekend moet zijn, en niet de clamor publicus dat een be
paalde man als vader doorgaat van het kind; want dat kan meer steunen 
op kwaadwillige geruchten (Luik, 19 maart 1959, gee.). 



c) Tenslotte is ook de verleiding van de moeder door huwelijks· 
helofte, een omstandigheid hij de wet hepaald waaruit het hewijs van die 
gemeenschap kan voortvloeien (art. 340 h, 4°, B.W.; - Cass., 29 juni I96I, 
Pas., I96I, I, II92). 

IIJ - VERWEERMIDDELEN. - De verweerder tegen de eis tot uitkering 
voor onderhoud en opvoeding, mag dezelfde verweermiddelen laten gelden 
die hij kan aanvoeren tegen de vordering tot onderzoek naar het vader
schap; dus de exceptio plurium en het hekend wangedrag van de moeder, 
onverminderd de andere niet afdoende hewijsmiddelen (art. 340 d B.W.; 
- zie ook hoven, nr I03). Wanneer echter het geregeld plaatshehhen en 
de algemene hekendheid van de gemeenschap hewezen zijn, zal de ver
weerder doorgaans wel geen ander verweer kunnen laten gelden dan de 
exceptio plurium en het kennelijk wangedrag van de moeder; en geheurlijk 
nog een onderzoek naar de hloedgroepen van vader en kind (zie hoven, 
nr 97, h; - zie ook : Gent, I9 maart I956, Rev. Dr. Fam., I959. 4I4; -
Luik, 24 mei I956, fur. Liege, I95S-I9S6, 298; - Brussel, 25 januari I957. 
Pas., I958, II, I84; - Gent, I oktoher I957• R. W., I957-I9S8, I44I : 
arresten die aile wijzen op het akkoord van partijen met het gevraagd 
onderzoek). 

Die excepties mogen zelfs voor het eerst in hoger heroep, en zelfs in 
het gemotiveerd verzet tegen een hij verstek gewezen arrest, opgeworpen 
worden (Brussel, IS juni I96o, Pas., I96I, II, 88;- zie ook vroeger: Brussel, 
25 januari I957. Pas., 1958, II, I84; - zie hoven nr I03). 

II. Vordering van de moeder van het natuurlijk 
kind 

Il4 - RECHT OP KRAAMKOSTEN EN ONDERHOUD- VERRUIMDE TOEPASSING. 
- Sinds de wet van 6 april I908 heeft de moeder, in de gevallen waarin het 
kind optreden mag, recht op de kosten van de hevalling, alsmede op 
onderhoud gedurende vier weken te rekenen van de hevalling, onvermin
derd de schadevergoeding die haar hij toepassing van artikel I382 B.W. 
mocht verschuldigd zijn. Dit is nu zelfs zo, indien de vordering van een 
overspelige (of hloedschendige) afstamming moest doen hlijken (zie 
artikel 340 c B.W., thans in zijn toepassing verruimd sinds de wet van 
IO fehruari I958 artikel 342 a B.W. gewijzigd heeft;- Gent, 6 juni I963, 
R. W., I963-1964, 823, ter hevestiging van Rh. Brugge, 26 juni I962, 
R. W., I963-1964, 825; - vgl. hoven nr Io9). 

II5 - PERSOONLIJK RECHT VAN DE MOEDER. - De rechtsvordering tot 
hetaling van het kraamgeld en van onderhoud gedurende vier weken (art. 
340 c B.W.) komt aan de moeder persoonlijk toe (art. 340 e, tweede lid, 
B.W.). 

Die vordering is een roerend goed, dat niet valt in de gemeenschap 
tot de aanwinsten heperkt welke tot stand kwam hij het huwelijk van de 
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moeder door haar aangegaan na het instellen van de vordering. lnderdaad, 
de aan de moeder toegekende vordering heeft een indemnitair karakter, 
en valt alsdan in haar patrimonium (Rh. Antwerpen, 25 januari 1962, 
R. W., 1963-1964, 1639); dus maakt zij een volkomen eigen goed uit 
( propre parfait) waarvoor zij alleen, en zonder machtiging of hijstand, 
optreden kan (art. 226 bis, 340 c, 340 e, 1498 B.W.;- Cass., 9 februari 1961, 
Pas., 1961, I, 619). 

De moeder kan, zelfs als ze minderjarig is en voogdes, alleen optreden 
(vgl. hoven nr 1 ro). Doch de vordering zou ook mogen ingesteld worden 
door haar wettelijke vertegenwoordiger, vermits de haar toegekende vor
dering het karakter van schadeloosstelling hezit en in haar patrimonium 
valt waarvan haar wettelijke vertegenwoordiger normaal het heheer waar
neemt. Want indien de wet, hij wijze van uitzondering, deze vordering 
persoonlijk aan de moeder heeft toegekend, en de rechtspraak die vordering 
zelfs aan de minderjarige moeder-voogdes toekent, wordt daardoor het 
optreden van de wettelijke heheerder van het patrimonium van de minder
jarige moeder niet verhinderd. Dit geldt zeker voor de vordering die op 
artikel 1382 B.W. gesteund is, die van de op artikel 340 c B.W. steunende 
eis onderscheiden is (Rh. Antwerpen, 25 januari 1962, gee.). 

u6 - BEWIJSVOERING. - Hiervoor kan verwezen worden naar wat hoven 
sub nr II2, werd uiteengezet. 

Vermits het hewijs van de gemeenschap o.m. alleen kan volgen uit 
,het geregeld plaatshehhen en de algemene hekendheid van de gemeen
schap", heeft de rechthank te Antwerpen terecht gevonnist dat de eis van 
de moeder diende afgewezen te worden omdat, gezien de hekentenis van 
de minderjarige moeder dat zij slechts een keer geslachtsverkeer met de 
vermoedelijke vader heeft gehad, hezwaarlijk nog het hewijs kon geleverd 
worden van het geregeld plaatshehhen en van de algemene hekendheid 
van de gemeenschap (Rh. Antwerpen, 25 januari 1962, R. W., 1962-
1963, !639). 

117 - VORDERING VAN DE MOEDER OPTREDEND IN EIGEN NAAM, EN TEVENS 
OPTREDEND VOOR HAAR KIND - AANLEG. 

a) Volgens een arrest van het hof van heroep te Gent, moeten de 
vorderingen, strekkende tot betaling van een jaarlijkse uitkering voor onder
houd en voor opvoeding van het kind en tot terugbetaling van de kraam
en onderhoudskosten van de moeder, gerangschikt worden onder de 
vorderingen die niet voor begroting vathaar zijn en waarin het vonnis 
steeds in eerste aanleg wordt gewezen overeenkomstig artikel 36 van de 
wet op de hevoegdheid (Gent, 27 april 1960, R. W., 1960-I96I, uoo). 
Maar is dat wel juist? Waarom zou geen hegroting mogelijk zijn? Zijn het 
trouwens geen patrimoniale vorderingen waar zij noch vaststelling noch 
verklaring van afstamming meehrengen (zie hoven nr 109)? 

Weliswaar zegt hetzelfde arrest nog dat artikel 36 van de wet op de 
hevoegdheid ook al toepasselijk is, omdat heide vorderingen tot gevolgen 
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leiden die met de staat van de personen verband houden (nl. huwelijks
beletselen meebrengen) en trouwens van een vermoedelijk vaderschap 
doen blijken, wat aan beide vorderingen een kenmerk geeft dat iedere 
begroting uitsluit (waarmee dat arrest dan aansluit bij zekere arresten die 
het hof enkele jaren voordien reeds had gewezen : zie Gent, I I juni I956, 
R. W., I956-I957, I92, en noot F. Baert ; - Gent, I8 juni I955, R. W., 
I955-I956, 354; - Gent, 28 mei I956, Pas., I957, II, 82; -Gent, 23 april 
I955, R. W., I955-I956, 350). Maar ook dat komt me niet juist voor. 
Vooreerst al, omdat een vermoedelijk vaderschap geen vaderschap is, dus 
buiten de filiatie staat (De Page, I, 3de uitg., nr I200 en I2I9; - Ulrix, 
L' action alimentaire des enfants naturels, Brussel, I930, nr II4 en 2I3). 
En vervolgens omdat de huwelijksbeletselen die tussen moeder en kind 
bestaan wei het gevolg zijn van de tussen de moeder en haar kind recht
streeks of onrechtstreeks bewezen afstamming (art. I6I en I62 B.W.); 
doch niet het gevolg zijn van de vordering tot terugbetaling van de kraam
en onderhoudskosten (zie trouwens de redactie van artikel 34I c B.W.). 
Trouwens, indien er huwelijksbeletselen bestaan tussen het kind en zijn 
vermoedelijke vader (overeenkomstig artikel 34I c B.W.), dan is dit enkel 
zo omdat het uitzonderlijk door de wet werd bedongen om beterswil en 
fatsoen, doch niet om hiermee de afstamming van het kind vast te leggen 
noch om het ten aanzien van de vermoedelijke vader een staat te bezorgen 
(zie Renard, Cl., in zijn noot onder Luik, 26 februari I948, R.C.].B., 
I948, 278 en volg., vooral blz. 285-286). 

En verder doorredenerend op dat arrest, zou de door het hof voor
gestane oplossing elke gebeurlijke tegenspraak tussen beide procedures 
voorkomen, ingeval ene ervan, gezien het bedrag, niet voor hoger beroep 
moest vatbaar zijn. Want volgens de door het hof gehuldigde stelling moet 
er dan geen beroep meer gedaan worden op artikel 25 van de wet op de 
bevoegdheid, om, door samenvoeging van beide vorderingen, het hoger 
beroep mogelijk te maken (zie hierna, sub b). Doch ook die redenering is 
niet vrij van kritiek, aangezien het de werkelijkheid ombuigt voor de 
wenselijkheid. 

b) Is anderzijds de door het hof van beroep te Gent ingenomen stelling 
juist, dat de vordering van de moeder om de kraam- en onderhoudskosten 
terugbetaald te krijgen (doch niet de vordering om schadeloosstelling te 
bekomen op grond van artikel I382 B.W., die zeker een andere grondslag 
heeft: zie Gent, I2 december I96I, R. W., I962-I963, II67) en die welke 
zij voor haar kind instelt tot uitkering voor onderhoud en opvoeding zouden 
mogen samengevoegd worden ? 

In veel arresten heeft het hof zulks gedaan door aanwending van 
artikel 25 van de wet op de bevoegdheid (Gent, I2 december I96I, gee.; -
Gent, 27 april I96o, R. W., I960-I961, I IOO;- Gent, 23 april I955, R. W., 
I955-1956, 350; - Gent, I8 juni I955, R. W., 1955-1956, 354; - Gent, 
28 mei I956, Pas., I957, II, 82;- Gent, II juni I956, R.W., I956-1957, 
192, met noot Baert, F.; - en zie ook : Brussel, I4 oktober I927, Pas., 
1928, II, 41;- Brussel, 7 oktober I935, ]. T., 1936, 101;- Luik, 24 mei 1956, 
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]ur. liJge, i9SS-I9S6, 298). lmmets, zegt die rechtspraak, het betreft 
verschillende eisen die krachtens een zelfde titel ingesteld worden, vermits 
aan deze titel een zelfde oorzaak - nl. het onscheidbaar feit van de ver
moedelijke verwekking van het kind - ten grondslag ligt. 

Die rechtspraak lijkt me echter onjuist, omdat beide vorderingen van 
elkaar verschillen door hun voorwerp en juridische grondslag : in het ene 
geval vordert de moeder, in eigen naam optredend, een vergoeding -
een werkelijke schadeloosstelling voor het verleden - van de man die met 
haar gemeenschap heeft gehad en die daarom ook de risico's ervan moet 
helpen dragen; in het andere geval strekt de door de moeder voor het kind 
uitgeoefende vordering tot het bekomen van een alimentatiegeld - een 
bijdrage voor de toekomst - gezien het vermoedelijk vaderschap. En dus 
mogen beide vorderingen niet samengevoegd worden om de aanleg te 
bepalen (zie Gent, 22 juni 196I, R. W., I96I-I962, 2552, met advies van 
de toenmalige Advocaat-Generaal J. Matthys; - Gent, Io april 196I, 
inzake Eimova t/Everaert, niet gepubl., en Gent, r8 april I96I, inzake 
Depuydt t/Geeraert, niet gepubl.; - Gent, r juli I953, R. W., 1953-I954, 
I ISO; - Luik, 4 december I952, Pas., I953, II, 48; - Gent, 24 april I9SO, 
R. W., I950-I9SI, 1138; - Brussel, I4 juni I933, Pas., I933, II, I53; -
en in dezelfde zin: Baert, G., en Parrin, G., Vergoeding der kraamkosten en 
onderhoudsgeld van het natuurlijk kind. Samenvoeging ?, R.W., I956-I957, 
I 193 ; - De Page, I, 3de uitg., nr I2oo; - R.P.D.B., Tw. Paternite 
et filiation, nr 193; - Nov., Droit Civil, II, Paternite et filiation, nr 5 I2; 
- Kluyskens, VII, nr 597, impliciet). Bijgevolg, waar het gaat om louter 
patrimoniale vorderingen - dus om eisen die, buiten elk geschil om van 
staat, een bepaalde som tot voorwerp hebben - is de waarde van het 
geschil dienvolgens gelijk aan het en voor de moeder en voor het kind 
afzonderlijk gevorderd bedrag, en blijft de schatting door partijen gedaan 
zonder invloed op de aanleg (Gent, 22 juni I96I, gee.). 

Vanzelfsprekend blijft dan het gevaar voor tegenstrijdige beslissingen. 
Doch daarom moet men logischerwijze aannemen dat beide vorderingen, 
gezien ze nauw verknocht zijn, onscheidbaar zijn en samen moeten be
handeld worden (zie trouwens artikel 340 f B.W., waarin de wet zegt 
dat beide vorderingen dezelfde feitelijke grondslag hebben); zodat van 
zodra een van beide vorderingen vatbaar is voor beroep, de andere het 
ook is (De Page, I, 3de uitg., nr I2oo en I2I9; - Kluyskens, VII, nr 597, 
kleine tekst; - Braas, Precis de procedure civile, I, nr 648, blz. 337; - vgl. 
Luik, I april 1938, ]. T., I938, 390; - Brussel, 2 april I958, Pas., 1959, 
II, 42; - en zie ook de beweegredenen van Cass., 13 mei 1960, Pas., I96o, 
I, 1054 en voetnoot I, alsook de beweegredenen van Cass., 24 maart 
1960, Pas., I96o, I, 86o, en Cass., 24 maart I938, Pas., I938, I, Io6). 

§ 3· - Aanneming van kinderen. 

II8 - AANNEMING VAN ZIJN EIGEN WETTIG KIND DOOR EEN OUDER EN DOOR 
DIENS NIEUWE MEDEECHTGENOOT. - Sinds de Wet van IO februari I958 
artikel 344 B.W. door een nieuwe, ruimere tekst, vervangen heeft, lijdt 
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het geen twijfel dat een ouder zijn eigen wettige kinderen mag aannemen 
indien het maar geschiedt krachtens aanneming door beide echtgenoten 
tegelijk. In die zin werd reeds gevonnist naar aanleiding van de adoptie 
van haar wettige kinderen door een weduwe en haar tweede man (Rb. 
Brussel, 7 december 1956, Ann. Not. Enreg., 1957, 220). En in dezelfde 
zin werd nu ook gevonnist dat de uit de echt gescheiden ouder aan wie het 
hoederecht werd toevertrouwd, zijn wettig minderjarig kind adopteren 
mag (Rb. Charleroi, 21 maart 1959, Rev. Dr. Fam., 1959, 394). 

Beide homologatievonnissen komen me juist voor, en hebben het 
voordeel te verhelpen in vervelende situaties die anders ontstaan tussen 
kind en stiefouder (zie ook Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de juris
prudence, 1956-1960, R.C.].B., 1962, blz. 138, nr 77). 

Il9 - AANNEMING VAN IN OVERSPEL GETEELDE K1NDEREN. - Waar de 
kwestie voorheen betwist was, is het sinds de nieuwe tekst van artikel 344 
B.W., in voege getreden bij de wet van 10 februari 1958, zeker, dat natuur
lijke ouders hun in overspel verwekte kinderen mogen aannemen; indien 
beide echtgenoten maar tegelijk adopteren. Want uit de voorbereidende 
werken en besprekingen van de wet blijkt duidelijk dat de wetgever door 
deze bepaling tot doel had de aanneming te vergemakkelijken, niet enkel 
van het uit een vroeger huwelijk geboren kind van de medeechtgenoot, 
maar bijzonder van het onwettig al was het in overspel verwekt kind ge
boren uit de betrekkingen van beide echtgenoten of van de medeechtgenoot 
met een ander persoon (Pasin., 1958, 87-132). 

Op grond van deze beschouwingen liet de rechtbank te Brussel daarom 
toe dat een kind, van wie de overspelige afstamming vast stand ingevolge 
een procedure van ontkenning, aangenomen werd door de moeder en haar 
tweede echtgenoot (Rb. Brussel, 25 maart 1960, Ann. Not. Enreg., 1960, 
177; - Rb. Brussel, 29 april 1961, Ann. Not. Enreg., 1962, 290; - zo ook 
De Page, I, nr 1252, blz. 130I). 

Maar wel blijft iedere aanneming die door elk van beide, niet-vrije, 
overspelige ouders zou gedaan worden, verboden omwille van de economie 
van de nieuwe wet (zie verder nr 120); in dat geval trouwens zou de adoptie 
ook al afhankelijk blijven van de toestemming van de andere wettige echt
genoot (art. 345, tweede lid, B.W.). 

120 - AANNEMING VAN AANGENOMEN KINDEREN IS NIET TOEGELATEN. 
Aanneming door een echtgenoot die een wettige afstammeling in leven 
heeft van eenkind dat van de andere echtgenoot slechts hetaangenomen kind 
is, kan, aldus het hof van beroep te Gent, op eensluidend ad vies van de toen
malige Advocaat-Generaal ]. Matthys, niet worden toegestaan. Immers, 
zo zegt het hof, zowel de tekst als de geest van artikel 344, zesde lid, B.W., 
sinds de wet van IO februari 1958, wijzen met de term kind een bloedeigen 
kind aan. Trouwens door het anders toe te laten zou afbreuk worden gedaan 
aan de bescherming van het wettig gezin. De toepassing van artikel 344 
B.W. op het geval waarin het aan te nemen kind zelf maar een aangenomen 
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kind is, en dus niet uit een der echtgenoten geboren, zou het principieel 
verbod tot wettiging van in overspel verwekte kinderen, gehandhaafd bij 
de wet van ro februari 1958 in het artikel331 B.W., door middel van wets
ontduiking volledig kunnen ontzenuwen en verlammen. Het zou immers 
volstaan dat een dier overspeligen het kind zou aannemen dat hij met zijn 
toekomstige echtgenoot in overspel heeft verwekt, opdat laatstgenoemde 
naderhand, door middel van loutere aanneming van ditzelfde kind, al de 
voorwaarden vereist door en al de regelen voorzien bij voormelde artikel 3 3 I 
B.W. zou kunnen omzeilen, en het aldus aangenomen kind in samenloop 
zou kunnen brengen met zijn wettige kinderen, ook inzake erfenisrechten 
(Gent, 22 juni 1961, R. W., I961-1962, r885; T. Not., 1961, 200; Ann. 
Not. Enreg., 1961, 303, met noot Vinchent; - zo ook : Luik, 19 oktober 
1960, ]. T., 1961, 135; Rev. prat. Not., 1961, 279, ter bevestiging van Rb. 
Aarlen, 26 februari 1960, Ann. Not. Enreg., 1961, 16; - Anders : Mar
greve, Cl., L' adoption par l'un des epoux d'un enfant adoptif de son conjoint, 
Ann. Fac. Dr. Liege, 1961, 225-256). 

Het wil me voorkomen dat die rechtspraak moet bijgetreden worden. 
De door de wet geoorloofde adoptie van in overspel geteelde kinderen blijft 
uitzondering, en zoals iedere uitzondering moet ze beperkend uitgelegd 
en toegepast worden. Een andere opvatting leidt tot het in de hand werken 
van het overs pel, en voert tot het nekken van het wettig gezin; wat de wet
gever niet gewild heeft (zie de verklaringen van de heer Senator Rolin, 
en van de heer Lilar, Minister van }\lstitie, Pasin., 1958, 124 en 125). 
De conclusie is derhalve dat in casu aileen de aannerning door beide echt
genoten tegelijk mogelijk was; en dat gebeurlijk de adoptie zou mogelijk 
geweest zijn door die ene echtgenoot onder de voorwaarden van artikel 344, 
eerste tot en met vijfde lid, B.W., maar die in casu echter niet vervuld 
waren (anders : Margreve, Cl., o. c., l. c. ; - Renard, Cl., et Vieujean, E., 
Examen de Jurisprudence, 1956-r96o, R.C.].B., 1962, blz. 139-141, nr 79, b). 

T och moet men vaststellen dat ons recht geleidelijk aan evolueert 
naar een gelijkberechtigen van de in overspel geteelde kinderen en van de 
wettige kinderen (zie al boven, nr 1 19). 

121 - GRONDVEREISTE TOT AANNEMING : GEEN WETTIGE AFSTAMMELING 
NOCH ERKEND NATUURLIJK KIND HEBBEN. ~ De wet is formeel. Om te 
kunnen aannemen is o.m. vereist dat de adoptant geen wettige afstammeling 
heeft, noch een erkend natuurlijk kind, behalve in dit laatste geval wanneer 
het de aanneming van dit kind betreft (art. 344, vierde lid, B.W.); tenzij 
het gaat om de aanneming van een kind van de medeechtgenoot of door 
beide echtgenoten tegelijk (zie art. 344, zesde tot negende lid, B.W.). 
Quid wanneer de adoptant nog wel geen kind heeft, doch dater een ver
wekt is? 

De wet is duidelijk : de geboorte van een kind van de aannemende 
na homologatie van de aanneming, blijft zonder invloed op die aanneming 
(art. 344, vijfde lid, B.W.); het verwekt kind is alleen een beletsel indien 
het v66r de homologatie-akte geboren wordt (zie Brussel, 6 april 1955, 
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]. T., 1955, 513; - Brussel, 5 maart 1956, Pas., 1956, II, ro2; ]. T., 1956, 
388; -en zie ook Maillie, J., L' adoption et l' enfant confu, ]. T., 1957, 385; 
-Anders : De Page, I, 3de uitg., nr 1253;- Auvray, G., L'adoption et la 
tutelle officieuse, Brussel, 1949, nr 12). 

Hier geldt dus niet het adagium infans conceptus pro nato habetur 
quoties de commodo ejus agitur. En maar goed ook. Want waarom een onder
scheid maken tussen het veel vroeger geadopteerd kind en datgene wiens 
homologatie-akte dateert van juist voor de geboorte van een kind in hoofde 
van de adoptant ? 

122 - GRONDVEREISTE TOT AANNEMING VAN EEN KIND VAN EEN VAN DE 
ECHTGENOTEN DOOR DE ANDERE ECHTGENOOT : NIET ONTBONDEN ZIJN VAN 
HUN HUWELIJK. -Men weet dat, sinds de wet van 10 februari 1958, de 
adoptie soms in gunstiger voorwaarden plaats heeft; vermits voor de aan
neming van een kind van een van de echtgenoten door de andere echtgenoot, 
of door beide echtgenoten tegelijk, het voldoende is dat de aannemende 
personen ouder zijn dan 21 jaar en dat ze tenminste tien jaar ouder zijn 
dan de aan te nemen persoon (art. 344, zesde tot en met achtste lid, B.W.). 
Uit de redactie van die tekst blijkt duidelijk, dat, op het ogenblik van de 
aanneming, de echtgenoot-adoptant gehuwd moet zijn met de ouder van 
het aan te nemen kind ; of dat beide adoptanten in de echt verbonden zouden 
zijn. Inderdaad, de begunstigde adoptie bestaat slechts wanneer men kin
deren in de schoot van een gaaf gezin kan overplanten. 

Bijgevolg heeft de rechtbank te Brugge (bij niet-gepubliceerd vonnis 
van 22 mei 1962) terecht geweigerd de aanneming te homologeren- die 
bij notariele akte gedaan was - door een weduwe van twee kinderen 
geboren uit een vroeger-ontbonden huwelijk van haar man, terwijl uit di'ens 
tweede huwelijk met haar een wettig kind geboren is, aangezien op het ogen
blik van de adoptie de man overleden was. Op eensluidend advies van 
Procureur-Generaal J. Matthys bevestigde het hof van beroep te Gent dit 
vonnis ; want, aldus het hof, aan de ene kant kon de weduwe de minder 
strenge voorwaarden van artikel 344, zesde lid, B.W., niet inroepen, 
vermits zulks aileen mogelijk is staande een huwelijk en niet meer na de 
ontbinding ervan door de dood of ·door echtscheiding; en aan de andere 
kant kon zij evenmin de kinderen van haar voor-overleden echtgenoot 
adopteren onder de gewone vereisten, daar zij zelf reeds een wettig kind 
had, al was het dan ook van die man (Gent, 8 november 1962, R. W., 
1962-1963, 963). 

123 - VEREISTE TOESTEMMING EN VERTEGENWOORDIGING. - Aangezien 
de adoptie een vormelijke overeenkomst is, waardoor partijen toetreden tot 
een bij de wet geregelde instelling waardoor tussen adoptant en geadop
teerde op fictieve wijze banden van filiatie worden gelegd, is de toestemming 
en een vormvereiste (zie art. 354 B.W.) en een wezenselement (art. r ro8 
B.W.). Anderzijds moet de minderjarige voor het rechtsverkeer in beginsel 
vertegenwoordigd worden. Vandaar een reeks moeilijkheden. 
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a) lndien de aan te nemen persoon minderjarig is en zijn ouders nog 
in leven zijn, is hun beider toestemming tot de aanneming vereist (art. 346, 
eerste lid, B.W.); zelfs dan indien de minderjarige de leeftijd van zestien 
jaren heeft bereikt, en samen met de adoptant in persoon verschijnt voor 
de bevoegde vrederechter of notaris om de akte van hun wederzijdse toestem
ming tot de aanneming te doen opmaken (zie artikel 354, eerste lid, B.W.). 

M.a.w. de minderjarige van meer dan zestien jaar oud stemt zelf toe, 
maar behoeft de machtiging daartoe van zijn ouders (Rb. Brussel, 30 no
vember 1956, Ann. Not. Enreg., 1957, 252, en de in dit vonnis aangehaalde 
rechtsleer). Is het te adopteren kind minder dan zestien jaar oud, dan heeft 
het de toestemming van zijn beide ouders nodig maar wordt het in rechte 
vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger {art. 354, derde 
lid, B.W.); en dit zelfs op straf van volstrekte nietigheid (zie verder). 

Uitgaande van de vaststelling dat de wet aileen dan de aanneming 
van een minderjarig kind toelaat indien beide ouders op regelmatige wijze 
hun toestemming daartoe geven, besliste de rechtbank te Verviers, dat 
wanneer dit kind reeds voordien aangenomen was door de medeechtgenoot 
van de nieuwe adoptant, de toestemming van eerstgenoemde niet volstaat. 
De persoon die het kind heeft aangenomen oefent wel de ouderlijke macht 
over dit kind uit, maar door de adoptie treedt hij niet in de plaats van de 
natuurlijke ouders met het recht in hun naam in de nieuwe adoptie toe te 
stemmen. Dit recht blijft aan die ouders persoonlijk toebehoren (Rb. 
Verviers, 20 november 1961, ]ur.Liege, 1961-1962, 109; en]ur. Liege, 1962-
1963, 76). 

b) lndien een van beide ouders overleden is, of in de onmogelijkheid 
verkeert zijn wil te kennen te geven, of afwezig is, dan is de toestemming 
vah de andere voldoende (art. 346, tweede lid, B.W.). En heeft de minder
jarige geen ouders meer, of verkeren heiden in de onmogelijkheid hun 
wil te kennen te geven, of zijn zij afwezig, dan wordt de toestemming door 
de familieraad gegeven (art. 346, vierde lid, B.W~). Doch ook nu gebeurlijk 
met vertegenwoordiging van de minderjarige. 

Op het eerste gezicht is deze tekst eenvoudig. Maar de praktische 
toepassing heeft tot een aantal vragen geleid. 

Quid wanneer de moeder-voogdes ontzet wordt van de ouderlijke 
macht over haar te adopteren kind van minder dan zestien jaar oud ? Dan 
heeft zij niet meer de bevoegdheid om in de adoptie toe te stemmen en 
kan zij evenmin het kind vertegenwoordigen. 

Nochtans, op grond van de beschouwing dat een niet-verplichte 
ontzetting van de ouderlijke macht, ook al is die volledig, de persoon die 
zij treft niet van rechtswege van de voogdij zou beroven, heeft de rechtbank 
te Doornik beslist dat de van de ouderlijke macht ontzette moeder-voogdes 
in dit geval de enige wettige vertegenwoordigster blijft van haar {natuurlijk) 
kind. Hierom werd de homologatie geweigerd van de aanneming van dit 
kind van minder dan zestien jaar oud, waarbij de vroegere voogd, aangeduid 
door de familieraad, het kind had vertegenwoordigd (Rb. Doornik, 20 april 
1962, Rev. Dr. Fam., 1962, 219, met noot J. Canivet; en in die zin vroeger 



oak al: Rb. Antwerpen, 24 november 1950, ]. T., 1951, 27;- Rb. Charleroi, 
18 juni 1954, ]. T., 1954, 665; Rev. prat. Not., 1954, 370). Hetgeen on
redelijk voorkomt, en me gewoon onthutst. 

De beschouwing van de rechtbank dat elke ontzetting beperkend moet 
uitgelegd worden, en dat ontzetting van de ouderlijke macht en ontzetting 
van de voogdij van elkaar te onderscheiden zijn, is zeker juist. Het is ook 
juist dat artikel 3 van de wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, 
handelend over de niet-verplichte ontzetting, geen gewag maakt van de 
ontzetting van de voogdij. Tach mag een ruime interpretatie aan de wet 
worden gegeven wanneer de wil van de wetgever, alhoewel niet letterlijk 
uitgedrukt, een ruime inhoud aan de wet heeft verleend (Simon, J., Hand
hoek van het Belgisch Strafrecht, nr 62). Welnu, uit niets blijkt dat de wet 
van 1912, ten opzichte van de eigen kinderen van de ontzette ouder, enig 
onderscheid heeft gemaakt tussen de verplichte ontzetting die steeds 
algeheel is en de niet-verplichte algehele ontzetting. Wie volledig van de 
ouderlijke macht beroofd is kan, in beide gevallen, niet de voogdij over 
zijn kinderen uitoefenen noch zijn kinderen vertegenwoordigen, want dit 
zijn attributen van de ouderlijke macht (art. 2, tweede lid, en art. 3, eerste 
lid). Tussen beide volledige ontzettingen is slechts dit verschil, dat bij ver
plichte ontzetting die persoon daarenboven ontzet wordt van het recht 
enige voogdij van andere kinderen dan de zijne uit te oefenen (art. 2, 

vierde lid); aan zulkdanige voogdij is de ouderlijke macht vreemd. De ver
plichte ontzetting is een volstrekte grand van onwaardigheid om enige 
voogdij uit te oefenen ; de vrije algehele ontzetting heeft dit bijkomende 
gevolg slechts wanneer de rechtbank de gevolgen van die ontzetting 
tot dit punt uitbreidt. Doch elke ontzetting uit de ouderlijke macht die 
volledig is, berooft de getroffene tenvolle van aile attributen van de ouder
lijke macht (zo ook Canivet, J., noot onder voormeld vonnis, Rev. Dr. Fam., 
1962, 220; - vgl. R.P.D.B., Tw. Tribunaux pour enfants, nr 98; - P.B., 
Tw. Tutelle morale, nr 311). 

Quid wanneer het aan te nemen kind de leeftijd van 16 jaar niet heeft 
bereikt, en dus vertegenwoordigd moet worden, maar dat de vertegen
woordiger zelf het kind wil aannemen ? De vraag stelt zich namelijk 
wanneer het kind onder voogdij staat en dat de voogd het wil adopteren. 

Het is vanzelfsprekend niet aannemelijk dat de voogd in de dubbele 
hoedanigheid van vertegenwoordiger en van adoptant zou mogen op
treden, aangezien de tegenstrijdigheid van belangen die dan bestaat, of kan 
bestaan, van aard is om het kind te benadelen (Brussel, 18 mei 1960, ]. T., 
1960, 702; Pas., 1961, II, 113; Rev. Dr. Fam., 1961, 108; Rev. prat. Not., 
1963, 98; - Rb. Brussel, 29 juni 1957, T. Vred., 1958, 284; - Rb. Charleroi, 
27 juni 1958, Rev. Dr. Fam., 1958, 346; - Rb. Charleroi, r 1 oktober 1958, 
]. T., 1959, 169; - Rb. Brussel, 25 oktober 1958, ]. T., 1959, 97; - Rb. 
Kortrijk, 21 november 1958, T. Vred., 1959, 13). In die gevallen moet -
bij combinatie van de artikelen 420 en 354, derde lid, B.W.- de minder
jarige vertegenwoordigd worden door de toeziende voogd (in die zin : 
Van Malderen, C., Het adagium "Nemo potest auctor esse in rem suam" 
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en de artikelen 346 en 354 van het burgerlijk wetboek op de kinderaanneming, 
T. Vred., 1961, 41 en volg., vooral biz. 55 en volg; - Canivet, J., Adoptes 
en peril, J. T., 1961, 661 en volg.; - Brussel, 18 mei 1960, gee.; - Rb. 
Charleroi, II oktober 1958, gee.;- Rb. Kortrijk, 21 november 1958, gee.); 
maar moet geen voogd ad hoc benoemd worden door de familieraad (in 
die zin noehtans : Rb. Brussel, 29 juni 1957, gee.; - Rb. Brussel, 25 okto
ber 1958, gee.). 

Wanneer iemand anders, al was het nog aangeduid door de familieraad, 
de aan te nemen minderjarige vertegenwoordigd heeft, dan is die aanneming 
volstrekt nietig vermits de geadopteerde dan niet reehtsgeldig vertegen
woordigd was (Brussel, 18 mei 1960, gee.). 

De toestemming moet eehter gegeven worden door de familieraad 
(art. 346, vierde lid, B.W.); jazelfs wanneer het de ouder-voogd is die het 
eigen (natuurlijk) kind wil adopteren : in dit geval nog wordt de toe
stemming tot de adoptie gegeven door de familieraad, en wordt het kind 
dat geen zestien jaar oud is vertegenwoordigd door de toeziende voogd die 
in de plaats van de ouder-voogd optreedt (Canivet, J., a. c., l. c.; - Rb. 
Kortrijk, 4 april 1957, T. Not., 1958, 82;- Rb. Charleroi, II oktober 1958, 
gee.; - Rb. Brussel, 25 oktober 1958, gee.; - Rb. Kortrijk, 21 november 
1958, gee.; - en zie ook de gevatte samenvatting van de eontroverse door 
Renard, CI., et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, 1956-1960, R.C.J.B., 
1962, biz. 142-143, nr 8o; - Anders : Van Malderen, C., o. c., l. c., en 
biz. 6o.envolg., auteur die vaninening is da:t deouder~voogd zelftoestemmer1 
mag tot de aanneming die deze ouder wil doen). 

c) In geval van eehtseheiding of van scheiding van tafel en bed, 
kan worden volstaan met de toestemming van degene der ouders die het 
reeht van bewaring over het kind uitoefent (art. 346, derde lid, B.W.). 
D.w.z. degene van de ouders aan wie het juridisch hoedereeht toekomt 
(in die zin ook Renard, Cl., et Vieujean, E., Examen de Jurisprudence, 
1956-1960, R.C.J.B., 1962, biz. 143-144, nr 8o). Zodat het niet opgaat 
dat tot de adoptie toestemming zou kunnen gegeven worden door diegene 
van de ouders tegen wie de eehtseheiding werd toegekend doeh aan wie 
de hoede over het kind werd gelaten (anders noehtans Rb. Doornik, 
13 september 1963, J. T., 1963, 624), vermits die ouder aileen een materieel 
hoedereeht heeft. 

Quid wanneer het een eehtseheiding betreft op grond van bepaalde 
feiten, en dat, samen met zijn nieuwe medeeehtgenoot, de ouder met reeht 
van bewaring het kind wil aannemen ? Dan weer zou aileen de familieraad 
bevoegd zijn om de toestemming te geven, en zou het kind moeten ver
tegenwoordigd worden door een wettelijk vertegenwoordiger ad hoc 
aangesteid door de famiiieraad (Rb. Charleroi, 21 maart 1959, J. T., 1959, 
288;- Anders :Van Maideren, C., o. c., biz. 64 en volg. : de toestemming 
zou mogen gegeven worden door die ouder zeif; zie ook nog Van Maideren, 
C., Le double consentement et la puissance paternelle des parents qui adoptent 
leurs propres enfants, J. T., 1962, 109 en voig.). 
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En quid wanneer het gaat om een echtscheiding door onderlinge 
toestemming? Is artikel 346, derde lid, B.W. dan ook toepasselijk? Her
haalde malen werd door de rechtbank te Brussel beslist dat, in geval van 
echtscheiding door onderlinge toestemming, de ouder aan wie het kind is 
toevertrouwd in dezelfde toestand verkeert als de onschuldige echtgenoot 
aan wie, na echtscheiding op grond van bepaalde feiten, het kind wordt 
toegewezen; want in beide gevallen - aldus de rechtbank - oefent die 
ouder het recht van beheer uit (Laurent, III, nr 297, blz. 342; - P.B., Tw. 
Divorce, nr 1541; - Dekkers, R., L' article 346 du Code civil s' applique-t-il 
au divorce par consentement mutuel?, Ann. Not. Enreg., 1957, 469). Dus, 
wanneer de moeder aan wier hoede het kind toevertrouwd werd dit kind 
aannemen wil met haar tweede echtgenoot, dan volstaat haar toestemrning 
voor de aanneming door haar tweede echtgenoot. Doch wat de aanneming 
door de moeder betreft, gezien de gebeurlijke tegenstrijdigheid van be
langen, zal de familieraad van dit kind zijn toestemming moeten verlenen. 
En waar het kind geen zestien jaar oud is, zal die familieraad tevens een 
vertegenwoordiger ad hoc aanduiden om het te vertegenwoordigen (Rb. 
Brussel, 22 juni 1962, J. T., 1962, 696, met noot; Rev. Dr. Fam., 1962, 
242 (280); - bevestigd in hoger beroep door Brussel, 27 juli 1962, Rev. 
Dr. Jam., 1962, 244 (282), met noot J. Canivet;- Rb. Brussel, 22 december 
1961, Ann. Not. Enreg., 1962, 143). 

Die rechtspraak wordt evenwel betwist ; en wel omdat de ouder aan 
wie in geval van echtscheiding door onderlinge toestemming het hoederecht 
toegekend werd, slechts uitsluitend een materieel hoederecht zou bezitten. 
Met artikel 346, derde lid, B.W., zou de wetgever trouwens, te oordelen 
naar de voorbereidende werken van de wet, alleen het geval beoogd hebben 
van de echtscheiding op grond van bepaalde feiten (in die zin: Renard, Cl., 
L' epoux divorce par consentement mutuel qui s' est vu confier la garde de 
!'enfant, peut-il consentir seul a !'adoption?, R.C.].B., 1960, 193; - Van 
Malderen, C., Het adagittm ,Nemo potest auctor esse in rem suam", en de 
artikelen 346 en 354 B. W. op de aanneming, T. Vred., 1961, 41 en volg., 
vooral blz. 68 en 69; - en zie : Rb. Verviers, 28 januari 1957, fur. Liege, 
1956-1957, 203; - bevestigd door Luik, 27 juni 1957, onuitgegeven). 

Toch lijkt de eerste zienswijze me de juiste te zijn. Maar de rechtbank 
zou wijs handelen de homologatie uit te stellen tot het kind 16 jaar oud is. 

Waar evenwel op 30 oktober 1962 in de kamer van volksvertegenwoor
digers een wetsvoorstel werd neergelegd, strekkende tot hervorming van 
de voorwaarden en van de vormen van de aanneming, zullen die vele strijd
vragen hopelijk een behoorlijke solutie krijgen (zie Canivet, J., Vers une 
troisieme reforme de l' adoption, Ann. Not. Enreg., 1963, 79 en volg.). 

124 - GEVOLGEN VAN DE AANNEMING. 

a) De geadopteerde krijgt de naam van de aannemende persoon; 
deze naam wordt bij de eigen naam van het kind gevoegd. Indien de aan
nemende en het aangenomen kind dezelfde familienaam hebben, wordt 
in de naam van het aangenomen kind geen wijziging gebracht (art. 347, 
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eerste lid, B.W.). Maar indien het kind nu moest aangenomen worden door 
twee echtgenoten die verscheiden familienamen dragen, en indien het 
dezelfde naam moest dragen als diegene die de aannemende echtgenoot 
draagt, dan wordt in de familienaam van het kind geen wijziging gebracht 
(Gent, I2 oktober I962, R. W., I962-I963, 2007; - zie hoven nr 3). 

Het openbaar ministerie was dan ook bevoegd om ambtshalve op te 
treden tot wijziging van de aan het aangenomen kind ten onrechte gegeven 
naam (in casu was in de akte van aanneming aan de oorspronkelijke familie
naam van het kind - die dezelfde was als die van de aannemende echt
genoot- de naam van de aannemende echtgenote toegevoegd geworden), 
omdat de onveranderlijkheid van de familienaam moet gevrijwaard worden; 
immers de naam maakt deel uit van de staat van de persoon, en raakt dus 
de openbare orde (Gent, I2 oktober I962, gee.; - Anders nochtans : 
Brussel, 14 december I957. Ann. Not. Enreg., I959, 57, volgens welk arrest 
het openbaar ministerie aileen dan tot verandering van of toevoeging aan 
de naam van de geadopteerde zou mogen optreden, indien de openbare 
orde hierdoor ernstig in het gedrang komt). 

b) Het aangenomen kind en zijn wettige afstammelingen hebben op 
de nalatenschap van de aannemende dezelfde rechten als degene die wettige 
kinderen of afstammelingen van de adoptant daarop zouden hebben 
(art. 352 B.W.). Dit houdt in dat het v66r het huwelijk aangenomen kind 
het voordeel van de artikelen I094 en I098 B.W. kan Iaten gelden. Zo kan 
een natuurlijk kind dat door zijn moeder werd aangenomen na het overlijden 
van haar echtgenoot doch v66r haar tweede huwelijk, tegen de overlevende 
man de bepaling van art. Io98 B.W. opwerpen, waarbij het beschikbaar 
gedeelte tussen echtgenoten die een tweede huwelijk hebben aangegaan en 
kinderen hebben uit het vorige huwelijk, herleid wordt tot een kinds
gedeelte zonder dat dit een vierde van de goederen mag te hoven gaan 
(Rb. Brussel, 24 april I958, Pas., I959, III, IO; Rev. Dr. Fam., I959, 402; 
- bevestigd door Brussel, 23 december I959. ]. T., I96o, I 56; Ann. Not. 
Enreg., I96o, I32, met noot;- insgelijks bevestigd door Cass., 27 oktober 
I96I, R. W., I96I-I962, I44I; Pas., I962, I, 222; Ann. Not. Enreg., I963, 
I I3, met advies van Procureur-Generaal Hayoit de Termicourt; - Luik, 
30 november I95I, fur. Liege, 1951-I952, 89; Pas., I952, II, 35;- Anders: 
Rb. Luik, 24 maart I951, Pas., I95I, III, IOI, hervormd door Luik, 
30 november I95I, gee.;- Cass. fr., II december I922, D.P., I925, I, I2I, 
met noot H. Capitant;- Cass. fr., I2 juni I944, D., I946, J., 368, met noot 
Lebrun, en S., I945, I, I I3, met noot Ancel). 

Het is hier niet de plaats om de kwestie uit te diepen. Dat zal gedaan 
worden in het overzicht van de rechtspraak over het erfrecht. Het moge 
volstaan er op te wijzen, zoals het hof van cassatie deed in het voormeld 
arrest, dat, afzonderlijk beschouwd, artikel I098 B.W. aileen toepasselijk is 
op kinderen , uit een ander huwelijk", d.i. uit een vroeger huwelijk. Doch 
de termen van dit artikel kunnen evenwel de toepassing van de door 
artikel 352, tweede lid, B. W. ingestelde regel niet verhinderen; nl. dat het 
aangenomen kind voor de bepaling van zijn rechten in de nalateniichap 



van de aannemende persoon met een uit het huwelijk gesproten kind 
gelijkgesteld is, en dat ,dienvolgens artikel 1098 B.W. moet toegepast 
worden wanneer de aannemende persoon na de · aanneming een huwelijk 
aangegaan heeft". Trouwens, artikel 1098 B.W. heeft tot doel aan het 
wettig kind, van wie een van zijn ouders later een huwelijk aangaat, een 
beseherming van zijn reehten in dezes nalatensehap te verzekeren ; welnu, 
dezelfde beseherming is gereehtvaardigd jegens het aangenomen kind van 
wie de erfreehten met die van een wettig kind gelijkgesteld zijn (zie immers 
art. 350, tweede lid, B.W., dat zonder voorbehoud gemaakt is). 

En zoals reeds gezegd werd, kan het geadopteerde kind zieh mutatis 
mutandis insgelijks op artikel 1094 B.W. beroepen wanneer het aangenomen 
werd door de de cujus tijdens diens huwelijk (zie Rb. Gent, 13 mei 1957, 
R. W., 1957-1958, 866; - zie ook, Pirson, R., Successions et liberalites, 
Examen de Jurisprudence, 1956-1959, R.C.].B., 410 en volg.; - Anders : 
Cass. fr., 7 november 1962, D., 1963, J., 73; Ann. Not. Enreg., 1963, 139). 

In diezelfde gedachtengang staat het kind dat en door de hertrouwde 
ouder en door diens nieuwe eehtgenoot tegelijk geadopteerd wordt, op 
gelijke voet met de kinderen die uit de nieuwe echt moehten geboren 
worden. Maar anderzijds is er veel voor te zeggen dat het wettig kind van 
de hertrouwende ouder, dat aehteraf aileen geadopteerd wordt door de 
medeeehtgenoot en daarna zijn wettige ouder verliest, zieh nog zal kunnen 
beroepen op de artikelen 1094 en 1098 B.W. (zie ook Ann. Not. Enreg., 
1963, 139). 

125 - HERROEPING VAN DE AANNEMING.- Op vordering van de adoptant 
of van de geadopteerde, alsmede op initiatief van het openbaar ministerie, 
kan de herroeping van de aanneming worden uitgesproken. De wet eist 
echter zeer gewiehtige redenen (art. 360 B.W.), die evenwel aan het 
soeverein oordeel van de feitenreehter worden overgelaten (Luik, 22 ja
nuari 1960, ]. T., 1960, 375; Rev. Dr. Fam., 1960, 70; - zie ook Rb. Ant
werpen, 12 juli 1956, R. W., 1956-1957, 1021). Maar zoals bij het toestaan 
van de adoptie, worden in geval van herroeping hoofdzakelijk - doch niet 
uitsluitend- de belangen van de geadopteerde in aanmerking g!'!nomen. 

Tereeht werd dan ook gevonnist dat die redenen voorhanden zijn, 
indien de aangenomene beledigende brieven sehrijft naar de adoptant en 
zieh ook al sehuldig maakt aan leugenaehtige aangiften bij de politie 
(Rb. Antwerpen, 12 juli 1956, gee.). Maar omgekeerd maken noeh de 
wankele gezondheid van de moeder die het kind adopteerde, noch de 
zenuwstoringen waaraan zij lijdt en die het gevolg van de adoptie zouden 
zijn, die zeer gewiehtige redenen uit die de herroeping van de aanneming 
zouden wettigen (Luik, 22 januari 1960, gee.). 

Indien het openbaar ministerie het initiatief tot de herroeping mag 
nemen, dan treedt het op hetzij op verzoek van de geadopteerde, hetzij op 
verzoek van derden, of handelt het zelfs van ambtswege (Rb. Doornik, 
22 mei 1958, Pas., 1959, III, 24). En het kan vanzelfsprekend ook in hoger 
beroep gaan en de herroeping van de toegestane adoptie vorderen (art. 356 



en 360 B.W.; - Rb. Brugge, I8 maart I959. Ann. Not. Enreg., I963, 125), 
vermits het openbaar rninisterie tijdens de gehele duur van de homologatie
procedure wel kan optreden om de nietigheid van de adoptie te vorderen 
(Rb. Brugge, 18 maart I959, gee.; - zie ook Rb. Charleroi, I I oktober 1958, 
f. T., I959. 169). Al mag niet uit het oog verloren worden dat de herroeping 
en het teniet doen van de adoptie twee verschillende zaken zijn; dit laatste 
onderstelt immers dat de adoptie niet rechtsgeldig tot stand is gekomen, 
ofwel wegens miskenning van een van de grond- of vormvereisten, ofwel 
wegens een wilsgebrek bij het sluiten van het contract, terwijl de herroeping 
geschiedt om redenen die eerst achteraf opduiken. 

AFDELING III 

Ouderlijke plicht en macht 

§ 1. - Ouderlijke plicht. 

A. KOST, ONDERHOUD EN OPVOEDING. 

126 - }uRIDISCHE GRONDSLAG. - De echtgenoten gaan, door de enkele 
daad van het huwelijk, samen de verbintenis aan om aan hun kinderen kost, 
onderhoud en opvoeding te verschaffen (art. 203 B.W.). 

Grondslag van die verplichting is de afstamming; niet de ouderlijke 
macht (Rb. Tongeren, 29 mei 1958, R. W., 1958-I959, 853; - Anders : 
Vred. Neerpelt, I2 juni 1958, R. W., 1958-I959, 2I27). Maar alle prero
gatieven van de ouderlijke macht die hun daarom tot en wegens het ver
vullen van die plicht worden toegekend (waarover verder), zijn een correlaat 
van deze ouderlijke plicht; plicht waartoe beide ouders in het belang van 
de kinderen gehouden zijn, vermits de artikelen 37I en volgende B.W. 
samenhangen met artikel 203 B.W. (Rb. Doornik, IS juni I962, f. T., 
1962, 584). De wetgever heeft inderdaad de volheid van de ouderlijke 
macht verbonden aan de afstamming binnen het wettig huwelijk. 

De louter natuurlijke afstamming daarentegen schept tussen ouder en 
kind aileen een band naar de natuur : in hoofde van die ouder bestaat daarom 
slechts de natuurlijke verbintenis voor de kost, het onderhoud en de op
voeding van dit kind te zorgen (Brussel, I2 juli I947, ]. T., 1947, 629, met 
noot J. Vankerkhove; - zie ook Baert, G., De natuurlijke verbintenis, R. W., 
1958-1959, 825). Maar indien de natuurlijke ouders het kind erkend 
hebben, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen, oefenen zij een beperkte 
ouderlijke macht over dit kind uit; zij dragen wel de plichten maar zij 
verliezen zekere voordelen die aan de wettige afstamming verbonden 
blijven, zoals bv. het wettelijk vruchtgenot (De Page, I, 3de uitg., 
nr II84, C.). 

Bij vermoedelijk vaderschap, en in de gevallen waarin de erkenning 
niet mogelijk is omdat de overspelige of bloedschandige afstamrning vast
gesteld zou worden, heeft het kind tegen zijn vermoedelijke vader enkel 
aanspraak op een jaarlijkse uitkering voor zijn onderhoud en opvoeding 



tot dat het de volle leeftijd van achttien jaar heeft bereikt (art. 340 b, 342 a 
en 353 B.W.; zie hoven nr I09 en volg.). De voedster-vader heeft evenwel 
geen uitstaans met de opvoeding van het kind en geniet van geen enkele 
van de attributen van de ouderlijke macht. 

127 - OMVANG VAN DIE PLIGHT. - De kinderen hebben recht op kost, 
onderhoud en opvoeding; m.a.w. op alles wat, in acht genomen een not·male 
familiale verzorging, nodig is opdat ze zouden gedijen tot lichamelijke, 
geestelijke en zedelijke volwassenheid. De ouders van hun kant moeten 
hiervoor gebeurlijk instaan, tot na de meerderjarigheid van hun kinderen 
(zie verder, nr 128). 

Toch heeft het kind geen vordering tot het bekomen van een stand, 
hetzij als huwelijksuitzet, hetzij op een andere wijze (art. 204 B.W.). Maar 
de belegging van een bruidschat, in ons land zowel als in de omliggende 
buurlanden, behoort niettemin tot de familiale zeden en gewoonten. Dit is 
zelfs zo waar dat het door de ouders als een dwingende zedelijke verplichting 
wordt opgevat, hetgeen de belegging van een bruidschat dan tot op zekere 
hoogte het karakter van natuurlijke verbintenis bezorgt (Delva, W., A.P.R., 
Tw. Huwelijksvermogensstelsels, nr 75; - Delva, W., Over de juridische 
natuur van de bruidschat, huwelijksgift, T. Not., I955, 209). En indien de 
ouders zich ertoe verbinden, ja zelfs mondeling of bij onderhandse akte, 
hun kinderen een bruidschat in kapitaal of als jaargeld te bezorgen, dan 
hebben zij een geldige burgerlijke verbintenis aangegaan (Cass., 9 november 
I855, Pas., I856, I, 65; - Cass., 8 mei I89o, Pas., I89o, I, I97; - Luik, 
3 april I947, R.C.].B., 1948, 8I, met noot]. Dabin; -Anders : Luik, 
24 januari I826, Pas., I826, II, 25; - Brussel, I8 maart I835, Pas., I835, 
II, I01;- Gent, I juni I835, Pas., I835, II, 22I;- Leuven, 4 juni I875, 
B.J., I875, 779). 

128 - }URIDISCHE AARD. 

a) De plicht van de ouders om hun kinderen kost, onderhoud en 
opvoeding te verschaffen, is voor hen, gezien artikel 203 B.W., een wette
lijke eenzijdige verbintenis. 

b) Elk van de ouders is in solidum tot deze plicht gehouden; zonder 
dat die verplichting daarom een hoofdelijke verbintenis voor hen is (Cass. 
fr., 2I mei I89o, D.P., I89o, I, 337; - Cass. fr., 6 augustus I894, D.P., 
I895, I, I99), en zonder een ondeelbare verbintenis te zijn (zie nochtans 
Rb. Doornik, 3I mei I955, T. Vred., I956, I5). De echtgenoot die aileen 
bijgedragen heeft in de onkosten, heeft daarom verhaal op de mede
echtgenoot in de mate waarin deze daartoe gehouden was (Cass. fr., 27 no
vember 1935, D.P., I936, I, 25). 

Deze ouderlijke plicht kan dus niet op de grootouders afgewenteld 
worden ; doch dezen kunnen eventueel wel samen met de ouders tot 
levensonderhoud gehouden zijn (art. 205 B.W.; -en zie Brussel, 20 no
vember 196I, Pas., I963, II, I; - Rb. Brussel, II oktober I962, ]. T., 
I963, 193). 



c) De verplichting tot kost, onderhoud en opvoeding, bestaat daarbij 
buiten alle behoeften van het kind om; zelfs wanneer het gefortuneerd is, 
Maar alsdan kunnen de opbrengsten van de goederen van het kind eerst 
aangewend worden (Rb. Luik, II juni 1919, Pas., 1919, II, 241, met noot; 
- Brussel, 30 mei 1961, f. T., 1962, 116, met noot N. Maquet). 

Wanneer de opbrengsten niet volstaan, moeten de ouders zelf instaan 
voor het tekort wanneer hun persoonlijk vermogen groter is dan het kapitaal 
van het kirtd (Brussel, 30 mei 1961, gee.). 

d) 'Tenslotte neemt de jongste rechtspraak aan, en terecht, dat die 
plicht duurt zolang de vorming van het kind niet voltooid is. Want, zoals 
betoogd, heeft die plicht de afstamming tot juridische grondslag (zie hoven 
nr 126), en bestaat zein het verstrekken van al wat nodig is, in acht genomen 
een normale familiale verzorging, voor de lichamelijke, geestelijke en zede
lijke volwassenheid van het kind (zie hoven nr 127). Bijgevolg bestaat de 
plicht tot op het ogenblik dat het kind een onafhankelijke positie weet in 
te nemen en bij machte is zijn broodwinning te verzekeren, al was het v66r 
of al was het na zijn meerderjarigheid. 

Wanneer de ouders derhalve op zich genomen hebben hun kind een 
bepaalde opleiding te laten krijgen die hogere studien vergt, zijn zij ook 
tot de bekostiging ervan gehouden zelfs na zijn meerderjarig worden 
(Dabin, J., in noot onder Cass., 13 februari 1947, R.C.].B., 1950, 175; -
Rb. Tongeren, 29 mei 1958, R. W., 1958-1959, 853; - Rb. Brussel, 3 de
cember 1959, Ann. Not. Enreg., 1961, 58, met noot P.M.; - Rb. Brl1ssel, 
29 juni 1960, Rev. Dr. Pam., 1961, IIO, ter bevestiging van Vred. Ukkel, 
24 mei 1960, Rev. Dr. Pam., 1961, 109; -Anders : De Page, I, 3de uitg., 
nr 766; - Kluyskens, VII, nr 329; - Vred. Neerpelt, 12 juni 1958, R. W., 
1958-1959, 2127. De klassieke zienswijze houdt inderdaad voor, dat de bij 
artikel 203 B.W. voorziene verplichting ophoudt bij de meerderjarigheid 
van het kind, of bij zijn ontvoogding, omdat die verplichting haar juridische 
grondslag zou vinden in de ouderlijke macht; hetgeen niet juist is omdat 
de ouderlijke macht precies bestaat omwille van de ouderlijke plicht). 

129 - SANCTIES. - Er werd terecht op gewezen dat bij verzuim van de 
oudets alleen onrechtstreekse sancties mogelijk zijn; zoals bv. ontzetting 
van de ouderlijke macht en penale sancties (De Page, I, 3de uitg., nr 766). 
Maar iedere rechtstreekse sanctie is uitgesloten ; het kind kan niet optreden, 
en een wettelijk beheerder ad hoc kan het niet doen in zijn naam (Brussel, 
7 november 1963, J. T., 1964, 31). 

B. STEUNPLICHT. 

130 - BEGRIP EN JURIDISCHE GRONDSLAG. - De steunplicht bestaat hierin, 
dat de ouders hun kinderen die behoeftig zijn, levensonderhoud moeten 
verschaffen (art. 205, § I, 207 en 208 B.W.). 

Ook nu is de juridische grondslag te zoeken in de afstamming en niet 
in de ouderlijke macht (Vred. Verviers, x8 februari 1958, fur. Liege, 1957-



1958, 192; - vgl. hoven nr 126); bijgevolg zijn de ouders nog steeds ver
plicht tot steun, zelfs al werden zij ontzet van de ouderlijke macht (zelfde 
vonnis). 

131 - 0MVANG VAN DE STEUNPL1CHT. - Wat moet verschaft worden is 
levensonderhoud; m.a.w. alles wat noodzakelijk is om te bestaan (en dus 
bv. geneeskundige zorgen : zie Rb. Antwerpen, 20 mei 1955, R. W., 
1955-1956, 1344). Maar niets meer. 

In de regel is het een onderhoudsgeld dat wordt betaald, en dat 
principieel zelfs haalbaar is (vgl. Brussel, 6 april 1957, Pas., 1958, II, 19); 
maar soms kan het bestaan in het verstrekken van kost en onderhoud ten 
huize (art. 210 en 2II B.W.). 

132 - ]UR1DISCHE AARD VAN DE STEUNPL1CHT. 

a) De steunplicht bestaat als wederkerige verplichting (art. 207 B.W.). 

b) Ze bestaat tussen bloedverwanten in rechte lijn zonder beperking 
van graad (art. 205, § 1, en 207 B.W.), alsook, in beginsel, tussen schoon
ouders en -kinderen (art. 206 en 207 B.W.). Niet tussen zijverwanten; 
ook niet tussen stiefouders en stiefkinderen. 

Maar al diegenen die tot steunplicht gehouden zijn zouden aileen 
successief, en niet cumulatief, tot de onderhoudsplicht kunnen aange
sproken worden; dus zou een zekere volgorde moeten in acht genomen 
worden (Kluyskens, VII, nr 348; - De Page, I, 3de uitg., nr 556, 556 bis, 
556 ter en 557; - Cass., 13 februari 1947, Pas., 1947, I, 52, impliciet; -
Cass., 12 juli 1957, R. W., 1957-1958, 1750; Pas., 1957, I, 1365, impliciet; 
- Brussel, 31 december 1957, R. W., 1957-1958, 1637;- Vred. Borgerhout, 
23 februari 196o, R. W., 1959-I96o, 1563; - Anders : Luik, 8 juli 1948, 
R.C.].B., 1950, 171, met noot J. Dabin; - Gent, 13 juli 1951, R.W., 
1951-1952, II3I, met noot). Er is echter veel te zeggen voor een meer 
soepele rechtspraak die, ingegeven door sociale motieven, zich niet bekom
mert om een strakke rangregeling tussen de onderhoudsplichtigen. 

Een in acht te nemen volgorde bestaat niettemin wei in het ene, 
uitzonderlijk door de wet voorziene, geval, dat het aangenomen kind geen 
levensonderhoud kan bekomen van de aannemende persoon; want dan zijn 
de ouders van het aangenomen kind levensonderhoud verschuldigd 
(art. 351, derde lid, B.W.). Daarnaast is het wei zo dat de verplichting 
van de ouders om kost, onderhoud en opvoeding, te verschaffen aan de 
gemeenschappelijke kinderen, de steunplicht van de grootouders primeert 
(Brussel, I I oktober 1962, ]. T., 1963, 193; - Brussel, 4 januari 1956, 
Pas., 1956, II, 127), en dat de ene echtgenoot de andere moet onderhouden 
vooraleer er steunplicht bestaat in hoofde van ascendenten of descendenten 
(Cass., 10 januari 1958, R. W., I958-1959, 585; Pas., 1958, I, 478; -Gent, 
Ver. Kamers, 6 januari 1960, Rev. prat. Not., 1963, 198; - Rb. Brussel, 
3 december 1962, ]. T., 1963, 241 ; -en zie verder nog: Gent, 23 maart 1956, 
R. W., 1956-1957, 1016; - Brussel, 31 december 1957, R. W., 1957-1958, 
1637); want de artikelen 203 en 212 B.W. primeren artikel 205 B.W. 

-- q-: rs--



Bestaat de steunplicht ook tussen het in overspel verwekt kind en zijn 
overspelige ouder(s)? Ja, indien het kind een onrechtstreeks (en uitzon
derlijk ook al rechtstreeks) bewezen natuurlijke afstamming bezit. Want 
indien dat kind mag aanspraak maken op steun (argument : de artikelen 
762-764 B.W.; - Rb. Antwerpen, 26 juni 1959, R. W., 1960-1961, 139; -
zie hoven nr 104), dan is het normaal om bij toepassing van artikel 207 
B.W. de wederkerigheid te erkennen en het tot steun te verplichten 
(De Page, I, 3de uitg., nr 548 ter; - Nov., Droit Civil, II, Paternite et 
filiation, nr 363). Bijgevolg werd terecht in bevestigende zin gevonnist 
door de vrederechter te Elsene (Vred. Elsene, 27 maart 1959, ]. T., 1959. 
297), doch naar mijn oordeel op juridisch niet aanvaardbare gronden. 

c) Bij de begroting moet rekening gehouden worden, en met de 
behoeften van de rechthebbende, en met het vermogen van de verplichte 
(art. 208 B.W.;- Rb. Brussel, 6 april 1962, Pas., 1962, III, 75). Bijgevolg, 
wanneer de vader, of de moeder, volledig in het onderhoud en de opvoeding 
van het gemeenschappelijk kind voorziet, heeft het kind zelf geen vordering 
tot steun meer tegen de andere ouder, vermits het niet behoeftig is (Cass., 
7 februari 1963, R. W., 1962-1963, 1946). 

d) Ten slotte mag niet uit het oog verloren worden dat de steunplicht 
het gehele leven lang bestaat, als de behoeftigheid maar blijkt. Ongeacht 
vroeger wangedrag (Vred. Verviers, 18 februari 1958, fur. Liege, 1957-
1958, 192), of vroegere verkwistingen (Vred. Borgerhout, 23 februari 1960, 
R. W., 1959-1960, 1563); doch z~nd~r de beweze~ ~ctuele luiheid van de 
behoeftige voorbij te mogen zien. 

133 - BEVOEGDE RECHTSMACHT. - Ongeacht het bedrag dat gevorderd 
wordt, is alleen de vrederechter bevoegd om van de eisen tot uitkering van 
onderhoud kennis te nemen; die eisen evenwel uitgezonderd, welke verband 
houden met een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed 
(art. 3, 11°, van de wet van 25 maart 1876 op de bevoegdheid, gewijzigd 
bij art. 2 van de wet van 10 februari 1953; - Cass., 25 mei 1961, R. W., 
1962-1963, 216; Pas., 1961, I, 1023; - Gent, 20 november 1961, R. W., 
1962-1963, 221, met noot G. Baert;- Rb. Antwerpen, 21 februari 1962, 
R. W., 1962-1963, 226; - zie hoven nr 69 en 74, c). 

134 - RECHT OP LEVENSONDERHOUD VAN DE LANGSTLEVENDE ECHT
GENOOT. - Overeenkomstig artikel 205, § 2 en volgende mag de langst
levende echtgenoot aanspraak maken op levensonderhoud lastens de na
latenschap van de vooroverleden echtgenoot. De wet stelt echter dat er 
geen kinderen uit het huwelijk zouden geboren zijn en dat de langstlevende 
ten tijde van het overlijden behoeftig zou wezen (art. 205, § 2, B.W.); 
bovendien moet de uitkering tot onderhoud gevorderd worden binnen 
het jaar van het overlijden (art. 205, § 5, B.W.). 

Die uitkering tot onderhoud is verschuldigd door de erfgenamen en 
legatarissen van de vooroverleden echtgenoot, zonder onderscheid volgens 
hun banden van bloed- ·of aanverwantschap met de onderhoudsgerechtigde 



echtgenoot, en zelfs ingeval zodanige band afwezig is. Elk van hen is be
doelde uitkering verschuldigd naar evenredigheid van hetgeen hij in de 
nalatenschap geniet (Cass., 12 juli 1957, R. W., 1957-I958, 1750; Pas., 
I957, I, I365). 

Tevens werd nog gepreciseerd dat deze uitkering tot onderhoud 
vastgesteld wordt, gelet, enerzijds, op de behoeften van de onderhouds
gerechtigde, en, anderzijds, op het zuiver actief van de nalatenschap (zelfde 
arrest; en, wat het netto-actief betreft, zie ook Cass., I I mei 1962, R. W., 
I962-I963, I340); al werd aan het begrip behoeftig een ruimere betekenis 
gegeven door de rechtbank te Antwerpen (vonnis dd. Io november I954, 
]. T., I955, 496, waartegen de voorziening in verbreking verworpen werd 
bij arrest dd. I2 juli I957, gee.), aangezien de rechtbank aan de aanspraak
makende overlevende echtgenote meer toekende dan wat strikt noodwendig 
was om te bestaan (Anders : Rb. Verviers, 14 juli I954, Pas., I955, III, 48). 

§ 2. - Ouderlijke macht. 

A. HOEDERECHT. 

135 - 0MVANG. - Het hoederecht- dat zijn grondslag vindt in de ver
plichting van de ouders hun kinderen kost, onderhoud en opvoeding te 
verschaffen (art. 203 B.W.) - omvat het ruimste recht van bewaking 
(materiele hoede), van toezicht (juridische hoede), en van medegaande 
tuchtiging. Doch met dien verstande dat die macht steeds in het belang 
van de kinderen client te worden uitgeoefend (zie reeds hoven nr 24). 
Op grond van deze beschouwing, dat de ouderlijke macht aldus slechts 
een betrekkelijk recht uitmaakt, wordt aanvaard dat zij aan het rechterlijk 
toezicht is onderworpen (De Page, I, 3de uitg., nr 76r), voor zover het 
belang van het kind dat vereist (De Page, o. c., nr 764; - Dabin, J., Le 
controle de la puissance paternelle en droit belge, ]. T., 1947, I7 en volg.; -
Delva, ]., Le controle judiciaire en matiere de garde d' enfants, ]. T., I96I, 
62I en volg.). 

136 - HoEDERECHT EN BEZOEKRECHT. - Het is ingevolge het recht van 
bewaking, doch nog meer wegens het recht van toezicht, dat de ouders op 
de relaties van hun kinderen waken. Doch zonder het recht van bezoek van 
of bij verwanten te mogen verhinderen, indien het lichamelijk, het geestelijk 
of zedelijk belang van de kinderen dat niet vereist. Natuurlijk moeten die 
verwanten dan op dat bezoekrecht een rechtmatige aanspraak hebben. 

a) Zo is het bezoekrecht van de grootouders algemeen aanvaard 
(De Groote, W., A.P.R., Tw. Bezoekrecht, nr 42; - Dabin, J., Le controle 
de la puissance paternelle en droit belge, ]. T., I947, 36;- Cass., I8 december 
1950, Pas., I950, I, 257, met verwerping van voorziening tegen Gent, 
11 mei I950, R. W., 1949-I950, 1586; - Brussel, 5 november I956, Pas., 
I956, II, 63; - Rb. Luik, 8 november I956, Pas., I957, III, 97). 



Het is voor hen een werkelijk recht, dat zijn grondslag vindt in de 
natuurwet die grootouders en kleinkinderen bindt, ongeacht de belangen 
van de familie en van het kind zelf (Brussel, 9 juni 1962, Pas., 1963, II, 
198;- Rb. Kortrijk, 29 mei 1958, Pas., 1960, III, 1; R. W., 1958-1959, 1221). 

Doch de ouders kunnen zich tegen het bezoekrecht van de grootouders 
verzetten, wanneer daardoor hun gezag en het belang van de kinderen in 
het gedrang zouden komen (Rb. Brugge, 23 november 1961, R. W., 1961-
1962, 1574). Doch alleen ernstige redenen rechtvaardigen dit optreden 
(Brussel, 5 november 1956, gee.). Dus zal niet worden ingegaan op het 
beroep van de ouders, wanneer de eerbaarheid van de grootouders niet 

: betwist is en het niet bewezen is dat zij het gezag van de ouders zouden 
. ondermijnen (Brussel, 9 juni 1962, gee.). 

W eliswaar wordt dat recht soms beperkt tot de gevallen waarin het 
om een wettige afstamming gaat. Aldus is een recht van bezoek ontzegd 
geworden aan de natuurlijke grootmoeder ten aanzien van de wettige 
afstammelingen van haar natuurlijk kind (Rb. Brussel, 20 juli 1960, ]. T., 
1960, 649). Doch op grand van de beschouwing dat het bezoekrecht voort
vloeit uit de zedenwet, en gesteund is op de banden van het bloed, wordt 
thans eerder aanvaard dat de onregelmatige afstamming geen afbreuk doet 
aan de wederzijdse genegenheidsbanden tussen natuurlijke grootouders 
en kleinkinderen (De Groote, W., A.P.R., Tw. Bezoekrecht, nr 47; -
Rb. Brussel, 22 december 1960,]. T., 1961, 282;- zie ook Rb. Antwerpen, 
20 november 1958, R. w., 1959~1966, 415). 

b) Hebben andere personen, wettige of natuurlijke verwanten, 
bezoekrecht? Het wordt soms aanvaard, doch blijft betwist (zie in bevesti
gende zin voor de natuurlijke ouders van een geadopteerd kind: Cass. fr., 
4 januari 1961, Gaz. Pal., 1961, 269; voor peter en meter : Paris, 30 april 
1959, ].C.P., 1959, II, nr 11.097;- maar ontkennend voor peter en meter: 
Cass. fr., 22 maart 1961, ].C.P., 1961, II, nr 12.143;- en ontkennend voor 
pleegouders : Cass. fr., 10 maart 1958, ].C.P., 1958, II, nr 10.534). 

De bevoegde rechtbank om in geval van geschil uitspraak te doen, 
is de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de eisende partij 

,: (Rb. Brussel, 20 juli 1960, gee.). Daar immers moet, of mag, het bezoek
~ recht uitgeoefend worden, zelfs buiten aanwezigheid van andere personen 

(Rb. Antwerpen, 20 november 1958, gee.; - Cass., 1 juni 1959, Pas., 
1959, I, 996). In die procedure moet het openbaar ministerie niet gehoord 
worden in zijn advies (Gent; 16 juni 1961, R. W., 1961-1962, 1706). 

De rechter in kort geding is evenwel onbevoegd, tenzij bij dringende 
noodzakelijkheid wanneer er bij uitstel onmiddellijk dreigend gevaar zou 
zijn (Kort ged. Brugge, 23 november 1961, R. W., 1961-1962, 1573). 

B. OUDERLI]KE MACHT ,LATO SENSU". 

137 - 0MVANG. - Hiertoe behoren allerhande attributen van de ouder
lijke macht, zoals bv. het recht om te ontvoogden, om te adopteren, enz. 
(zie De Page, I, 3de uitgave, nr 767, C). Het volstaat aldaar kennis te nemen 



van de zovele vragen die zich stellen (met betrekking tot de toestemming 
tot het huwelijk, zie hoven nr 24). 

C. WETTELI]K BEHEER. 

138 - DRAAGWIJDTE VAN DIT RECHT. - Terecht werd door het hof van 
beroep te Gent bevestigd dat de vader het vermogen van zijn minderjarig 
kind beheert, zowel voor de baten als voor de lasten (art. 389 B.W.), en 
ongeacht het feit dat zich in het patrimonium van het kind nog geen 
actieve elementen bevinden (Gent, 28 april 1961, R. W., 1961-I962, 8os). 

139 - UITOEFENING VAN DIT BEWIND.- lndien de wetgever de ouderlijke 
macht aan de beide ouders heeft toegekend (zie o.a. art. 371 en 372 B.W.), 
dan toch is het zo dat de vader alleen dit gezag uitoefent gedurende het 
huwelijk (art. 373 B.W.). Daarom ook is, gedurende het huwelijk, de vader 
beheerder van de persoonlijke goederen zijner minderjarige kinderen 
(art. 389 B.W.). 

Werd nu bij echtscheiding, toegestaan in het voordeel van de vader, 
het kind toch aan een derde persoon toevertrouwd (in casu de grootvader), 
dan verliest de vader de andere bestanddelen van de ouderlijke macht niet 
en behoudt hij het wettelijk beheer over de goederen van dat kind, voor 
wie hij in rechte kan optreden (Rb. Brussel, 6 november 1959, Bull. Ass., 
1960, 304; R.G.A.R., 1960, 6514). 

140 - ErNDE VAN HET BEWIND. - Het recht van wettelijk beheer eindigt 
bij de meerderjarigheid van het kind. Dus kan de vader, die in een geding 
opgetreden is als bewindvoerder over de persoonlijke goederen van een 
inmiddels meerderjarig geworden minderjarige, niet meer geldig beroep 
instellen. Dit beroep is nietig, en het kind kan, door persoonlijk in de 
procedure op te treden en het geding te hernemen, die nietigheid niet 
bevestigen (Brussel, ro november 1961, R. W., 196I-9162, 1495). Het is 
een logische toepassing van de geldende principes. 

§ 3· - Ontzetting van de ouderlijke macht. 

141 - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING. - De ontzetting van de ouderlijke 
macht wordt door de rechtbank uitgesproken, hetzij als penale sanctie 
(zie art. 378 en 382 S.W.), hetzij als civielrechtelijke beveiligingsmaatregel 
tegen ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen op een wijze die klaar
blijkelijk indruist tegen het welbegrepen belang van het kind, en die hierbij 
op een zeer ernstige wijze aan hun plicht van bescherming en opleiding 
tekortkomen. Het betreft gevallen waarin het kind slachtoffer is van een 
verworden huiskring. 

In de gevallen waarin de civielrechtelijke ontzetting kan uitgesproken 
worden, omdat de ouders door eigen nalatigheid in het vervullen van hun 



wettelijke verplichtingen, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid 
van hun kind in gevaar brengen, houdt zekere rechtsleer en rechtspraak 
voor dat het in hoofde van de ouders moet gaan om een zware en bewuste 
fout, een vrijwillige verblindheid of een schuldige zorgeloosheid (De Page, 
I, nr 828, 2°; - P.B., Tw. Tutelle morale, nr 88; - Rb. Kortrijk, 3 I mei I957, 
R. W., 1957-1958, ro6o). 

Doch hiertegen werd zeer terecht aangevoerd, dat de ontzetting van 
de ouderlijke macht, zoals voorzien bij de wet van IS mei I9I2, niet als 
straf maar wel als veiligheidsmaatregel gesteld is (Rb. Brussel, I I maart 
1960, R.D.P., 1960-1961, I75;- Rb. Brussel, 14juni I961, ]. T., 1961, 591; 
-en zie ook Cass., 18 februari 1916, Pas., 19I7, I, 346; - Rb. Antwerpen, 
28 oktober 1955, R. W., 1955-1956, 498). Bijgevolg client deze maatregel 
genomen te worden telkens het gedrag van de ouders de gezondheid of de 
zedelijkheid van de kinderen in gevaar brengt, ongeacht of de ouders al 
dan niet met schuldig inzicht en volledig bewust hebben gehandeld (Rb. 
Brussel, 14 juni 1961, gee.; - zie ook : Lamiroy, M., De Procureur des 
Konings en de ontzetting uit de ouderlijke macht, R. W., I961-1962, 768). 
De onwaardige ouder zou tevergeefs inroepen dat, in feite, zijn nalatigheid 
de kinderen niet geschaad heeft omdat andere personen ervoor gezorgd 
hebben (Rb. Brussel, 19 maart 1962, ]. T., 1963, 715). 

142 - Is ONTZETTING VAN DE OUDERLIJKE MACHT NOG MOGELIJK WANNEER 

KINDEREN VRIJWILLIG BIJ DE C.O.O. WERDEN GEPLAATST? -'- fiet is gekend 
dat drie categorieen kinderen verplicht aan de voogdij van de C.O.O. toe
vertrouwd worden : vondelingen, verlaten kinderen, en behoeftige wezen 
(art. 76 van de wet van 10 maart 1925). Maar volgens art. 78 van deze wet 
vallen alle kinderen, ten welken titel of onder welke benaming zij ook aan 
de C.O.O. toevertrouwd worden, insgelijks onder de voogdij van de 
commissie. Het probleem is dan, of de kinderen van wie de ouders nog 
leven maar door wie ze (tijdelijk) bij de C.O.O. werden geplaatst, omdat 
ze vooralsnog in hun onderhoud niet konden voorzien, ook onder de ad
ministratieve voogdij vallen ? Dus of deze ouders over die kinderen de 
ouderlijke macht verliezen, in welk geval geen ontzetting van de ouderlijke 
macht mogelijk zou zijn ? 

Op grand van de beschouwing dat de C.O.O. de macht over al de 
kinderen, ten welken titel en onder welke benaming haar ook toevertrouwd, 
van de wet ontvangen heeft en niet van de ouders die ze afstaan, werd 
algemeen aangenomen dat ook deze kinderen onder de voogdij van de 
C.O.O. stonden (De Page, I, 2de en 3de uitg., nr 785;- Luik, 24juni I941, 
Rev. Adm., 1941, 51; - Rb. Antwerpen, 21 april I955, ]. T., 1955, 418; -
Brussel, 8 februari 1956, ]. T., I956, 199). Bovendien is het moeilijk voor
stelbaar, zo wordt nog aangevoerd, dat de C.O.O. zou moeten instaan voor 
de kost, het onderhoud en de opvoeding van die kinderen, zonder haar 
voogdijgezag over hen uit te oefenen. Oak maakt de wet in art. 78 geen 
onderscheid en strekt de voogdij zich dus uit over welke kinderen het oak 
moge gaan. 
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Doch thans is deze opvatting ten zeerste betwist, en wordt voor
gehouden dat de administratieve voogdij aileen geldt ten aanzien van die 
kinderen die verplicht aan de C.O.O. toevertrouwd worden en ten aanzien 
van diegene over wie de ouders uitzonderlijk geoorloofde afstand van de 
attributen van de ouderlijke macht hebben willen doen; doch niet voor de 
andere gevallen, zelfs al werden de kinderen door de ouders vrijwillig 
geplaatst. Deze zienswijze volgt uit de interpretatie van de term toever
trouwd; term die wijst op een zekere duurzaamheid. Bovendien zou een 
extensieve uitleg van artikel 78 van de wet van 10 maart 1925 voeren tot 
een niet door de rechtbanken gecontroleerd verlies van de ouderlijke 
macht; wat niet aanvaardbaar is (in die zin : Rb. Brussel, 20 januari 1956, 
]. T., 1956, 672; R.C.].B., 1957, 327, met noot Foriers, P., Reflexions sur 
!'interpretation de la loi et ses methodes, 333 en volg.; - Rb. Kortrijk, 15 fe
bruari 1957, R. W., 1958-1959, 1302, die nog als argument liet gelden dat 
een andere interpretatie strijdig zou zijn met artikel26, 3°, van de universele 
verklaringen van de rechten van de mens, welke, gezien haar inlijving in 
de Belgische wetgeving, de uitlegging van de Belgische wetten client te 
beheersen; - en zie ook nog Rb. Hasselt, 9 december 1960, R. W., 1960-
1961, uo6). Recent is het hof van beroep te Luik de zienswijze van de 
rechtbanken te Brussel en te Kortrijk bijgetreden (Luik, 24 mei 1961, 
]. T., 1961, 574, met noot F. Franchimont); en is het hof tot de conclusie 
gekomen dat, aangezien de ouders dan de ouderlijke macht behouden, 
er ook ontzetting van de ouderlijke macht mogelijk is (Luik, 24 mei 1961, 
gee.; - Anders : Rb. Luik, 23 februari 1960, fur. Liege, 1960-1961, 263, 
dat de klassieke, ruime toepassing van art. 78 van de wet van 10 maart 1925 
maakte, en daarom oordeelde dat, waar de vrijwillig geplaatste kinderen 
onder de administratieve voogdij stonden, de vordering tot ontzetting van 
de ouderlijke macht niet ontvankelijk was). 

De door het hof van beroep beaamde rechtspraak komt mij juist voor, 
al is het tekstkritisch argument nog voor betwisting vatbaar. 
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DEEL II 

BEKW AAMHEID EN ONBEKWAMEN 

HOOFDSTUK I 

MINDERJARIGEN 

AFDELING I 

Niet ontvoogde minderjarigen 

§ I. - Principiele onbekwaamheid. 

143 - PRINCIPIELE ONBEKWAAMHEID TOT HET STELLEN VAN RECHTS
HANDELINGEN. U1TZONDERING. - De niet-ontvoogde minderjarige is 
principieel handelingsonbekwaam (art. 372, 389, II24 B.W.). Dus kan 
hij geen rechtshandelingen stellen. Hij wordt vertegenwoordigd. 

Doch uitzonderlijk bezit hij, wat zijn persoon en goederen betreft, 
een zekere bevoegdheid. Zo is hij het die huwt, doch mits daartoe de 
vereiste toestemming te hebben bekomeri (art. 148~150 B.W.); en kim hij 
ook een huwelijkscontract sluiten, mits de bijstand van hen die hun toe
stemming verleenden tot het huwelijk. Terecht werd evenwel gevonnist, 
dat zo de minderjarige bij onenigheid van de ouders huwt met machtiging 
van de rechtbank, dan geen bijstand vereist is van diegene van de ouders 
die zijn toestemming tot het huwelijk weigerde (Rb. Brussel, 24 maart 1961, 
Ann. Not. Enreg.; 1962, 52; - zie boven, nr 26). 

144 - 0NBEKWAAMHEID OM TE PROCEDEREN. VERTEGENWOORDIGING. 
De niet-ontvoogde minderjarige kan ook niet procederen als eiser of 
verweerder. 

a) Voor wettige kinderen, van wie beide ouders nog in !even zijn, 
is het hun vader die hen vertegenwoordigt (art. 373 en 389 B.W.). Aldus 
kan de vader alleen, in zijn hoedanigheid van wettig beheerder, de verdeling 
vorderen van een nalatenschap waarin zijn minderjarig kind gerechtigd is 
(Rb. Nijvel, 3 mei 1960, Rec. fur. T. A. Nivelles, 1960, 171). Als wettig 
beheerder ook vertegenwoordigt de vader zijn minderjarig niet-ontvoogd 
kind in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder (Gent, 21 april 1961, 
R. W., 1961-1962, 8os). 

Wanneer de vader echter reeds veroordeeld is wegens verlating van 
familie, in den vreemde verblijft en zich niet bekommert om zijn kinderen, 
zal de moeder, als feitelijke draagster van de ouderlijke macht, in rechte 
kunnen optreden voor de minderjarige kinderen (Luik, 10 januari 1961, 
fur. Liege, 1960-1961, 271). 
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b) Staat de minderjarige onder voogdij, dan kan de voogd niet geldig 
een algemene volmacht geven aan een derde om de minderjarige in rechte 
te vertegenwoordigen (Rb. Nijvel, 6 oktober I959, Rec. fur. T. A. Nivelles, 
I96o, 92). Het is logisch; slechts de wettige vertegenwoordiger kan voor 
de minderjarige optreden. 

Zo ook kan de vordering tot uitkering voor onderhoud die toekomt 
aan het natuurlijk kind tegen de vermoedelijke vader (zie hoven nr I09), 
niet rechtsgeldig ingesteld worden door de moeder die het kind niet 
erkende; de voogdij over zodanig kind behoort immers niet aan die moeder, 
maar wel aan de door de familieraad aangeduide voogd (art. 405 B.W.;
Gent, IO april I96I, R. W., I96I-I962, 426). Doch met erkenning van dit 
beginsel besliste het hof van beroep te Brussel nochtans, dat de moeder 
van het natuurlijk kind, zonder er de wettige vertegenwoordigster van te 
zijn, tach geldig de vordering tot uitkering van onderhoud voor dit kind 
kon instellen doordat zij opgetreden was als zaakwaarneemster van dit 
kind (Brussel, 29 juni I963, f. T., I963, 467). Er client evenwel aangestipt 
te worden dat in casu de voogdij over dit kind in de loop van de procedure 
werd ingericht en aan de moeder opgedragen. Of echter in zo'n geval wel 
van zaakwaarneming sprake kan zijn, is uiterst twijfelachtig. De meester 
wiens zaak waargenomen wordt is niet afwezig, maar wel onbekwaam. 
Bovendien heeft de wet hier een voogdij georganiseerd (art. 405 B.W.; -
zie hoven nr I 10). 

145 - SANCTIE VAN DE TEN ONRECHTE GESTELDE RECHTSHANDELING EN 
VAN HET ONRECHTMATIG OPTREDEN IN RECHTE. -De onbekwaamheid is 
een bescherrningsmaatregel in het belang van de minderjarige. Hij aileen 
kan er beroep op doen om de nietigverklaring te vorderen van de verbinte
nissen die hij aanging. Dreef de minderjarige evenwel handel zonder hiertoe 
gemachtigd te zijn, dan zal, bij faillissement, de curator die en de gefailleerde 
en de massa van de schuldeisers vertegenwoordigt, de nietigverklaring 
mogen vorderen van de door deze minderjarige gesloten overeenkomsten, 
voor zover het geen louter persoonlijke vorderingen betreft (Luik, I I april 
I96o, fur. Liege, I959-I96o, 273). 

Anderzijds werd gevonnist dat, indien een niet-ontvoogde minder
jarige zich burgerlijke partij stelt maar de verweerder de niet-ontvankelijk
heid van de eis niet in limine litis opwerpt, de exceptie van niet-ontvanke
lijkheid door de verweerder niet in hager beroep kan opgeworpen worden ; 
de verweerder heeft dan het gerechtelijk contract betreffende de eis van 
de minderjarige aanvaard (Rb. Hasselt, 22 november I960, R. W., I960-
I96I, 902; - Van Zele et Van Roye, Manuel de la partie civile, nr 55). 
Bovendien is de onbekwaamheid die de minderjarige treft in zijn voordeel 
ingesteld, en kan deze alleen de beschermende maatregelen inroepen 
(art. I304 B.W.; - Kluyskens, I, nr 236). 
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§ 2. - Voogdij. 

146 - JuRIDISCH KARAKTER VAN DE WETGEVING OP DE VOOGDIJ. -In haar 
vonnis van 30 juni 1960 (R. W., I960-196I, 340) heeft de rechtbank van 
eerste aanleg te Gent er aan herinnerd dat de voogdij niet enkel een familiale 
maar ook een maatschappelijke instelling is, waarvan de regeling onont
beerlijk is voor de goede gang van de maatschappij en de bescherming 
van haar leden, nl. de onbekwamen ; zodat de wetsbepalingen daaromtrent 
de openbare orde raken. 

147 - F AMILIERAAD. SAMENSTELLING EN WERKING. - De wetgever heeft 
de regeling van de samenstelling en werking van de familieraad in het 
burgerlijk wetboek neergelegd (art. 405 en volg. B.W.), en nadien in het 
wetboek van burgerlijke rechtsvordering aangevuld. Die regeling raakt de 
staat van de personen en moet dan ook aangezien worden als zijnde van 
openbare orde, zodat elke miskenning ervan de volstrekte nietigheid voor 
gevolg heeft. 

Maar, waar een stipte toepassing van dit beginsel, door het vermenig
vuldigen van de nietigheden, eerder de belangen van de personen voor 
wie de raad bijeengeroepen wordt zou schaden dan dienen, neemt de 
rechtspraak aan dat, aangezien het B.W. geen enkele sanctie vaststelt (wat 
in feite niet nodig is) voor de miskenning van de regelen betreffende de 
samenstelling en werking van de familieraad, deze regelen niet op straf 
van nietigheid dienen nagekomen te worden door de vrederechter, maar 
dat de rechtbank vrij beoordeelt of er bedrog is of benadeling (Cass., 
13 januari 1881, Pas., r881, I, 75; - Cass. fr., 8 juli 1952, D., 1953, 217, 
met noot R. Savatier). Op grand van deze beschouwing verklaarde de 
rechtbank te Gent eveneens niet-ontvankelijk, de vordering die door het 
openbaar ministerie werd ingesteld tot nietigverklaring van de beraad
slaging van een farnilieraad die was voorgezeten door een persoon die alsdan 
de hoedanigheid van plaatsvervangend vrederechter had verloren. Volgens 
de rechtbank druiste dergelijke beraadslaging niet in tegen de openbare 
orde (Rb. Gent, 14 februari 1961, R. W., 1961-1962, 947). Het hager 
beroep, uitgaande van het openbaar ministerie, werd echter door het hof 
van beroep ontvankelijk en gegrond verklaard ; want toelaten dat de 
familieraad zou voorgezeten worden door een onbevoegd persoon, brengt 
de voogdij zelf - die een maatschappelijke instelling is - in het gedrang 
(Gent, 22 juni 1961, R. W., 1961-1962, 1051, met noot; T. Vred., 1961, 
252). Trouwens, een substantiele pleegvorm zou dan ontbreken (zelfde 
arrest). 

Doch voor het overige blijft de traditionele rechtspraak het halen. 
Rechtspraak die voorhoudt dat de nietigverklaring van de beraadslagingen 
van de familieraad slechts dan gerechtvaardigd is, wanneer zijn onregel
matige samenstelling de belangen van de minderjarige schaadt of wanneer 
een substantieel vormvereiste is geschonden (Rb. Bergen, 20 maart 1963, 
Pas., 1963, III, 71); inderdaad, de openbare orde is er niet door gediend 
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dat de nietigverklaringen van de beraadslagingen van de familieraad 
vermenigvuldigd worden (zie Baert, G., A.P.R., Tw. Familieraad, nr 475 
en volg.). En miskenning van een substantiele formaliteit werd gezien in 
de deelneming met stemrecht door een advocaat aan de beraadslaging van 
een familieraad, waarin de persoon, wiens raadsman hij was, slechts zitting 
mocht hebben zonder stemrecht (Rb. Antwerpen, 26 februari 1959, 
R. w., 1960-1961, 192). 

Daarom ook wordt aanvaard, dat de vrederechter werkelijk een discre
tionaire macht heeft om de familieraad samen te stellen (zie reeds : Brussel, 
14 januari 1957, ]. T., 1958, 40, met noot Aronstein; - Gent, 4 mei 1957, 
T. Not., 1957, 161; - Gent, 4 augustus 1957, R. W., 1957-1958, 91; -
Luik, 25 april 1960, fur. Liege, 1960-1961, 73) en zelfs samen te roepen 
(Brussel, 29 juli 1962, Rev. Dr. Fam., 1962, 288), voor zover de belangen 
van de minderjarige gevrijwaard blijven (zie de aangehaalde arresten). 

148 - WETTELIJKE VOOGDIJ. - De voogdij over de minderjarige niet
ontvoogde kinderen behoort van rechtswege aan de langstlevende der 
ouders (art. 390 B.W.). Bijgevolg valt dit voogdijrecht ook toe aan de 
langstlevende ouder die uit de echt gescheiden is, al was de echtscheiding 
nog tegen deze ouder toegestaan (Rb. Antwerpen, 29 december 1961, 
R. w., 1962-1963, 276). 

149 - BESTUUR VAN DE VOOGD. 

a) Vrijwillige afstand van een onroerend goed, ter gelegenheid van een 
onteigening. - Het is begrijpelijk dat voor een uiterst gewichtige rechts
handeling, zoals de verkoop van een onroerend goed, de voogd enkel 
optreden kan wanneer de noodzakelijkheid of het klaarblijkelijk voordeel 
voor de minderjarige vastgesteld worden door de familieraad en door de 
homologerende rechtbank (art. 457 en 458 B.W.;- Cass., 3 november 1927, 
Pas., 1927, I, 318). 

Daarom ook moet de verkoop geschieden met de pleegvormen voor
zien bij de wet van 12 juni 1816 (zie Luik, 15 februari 1952, Rev. prat. Not., 
1952, 79); ja zelfs wanneer het een onroerend goed door bestemming 
betreft (Gent, 30 maart 1944, Rev. prat. Not., 1947, 125). 

Maar dat is niet meer zo indien het om een niet-vrijwillige vervreem
ding gaat; bv. om de afstand van onroerend goed, al weze het een vrij
willige, naar aanleiding van een onteigening ten algemenen nutte, waarin 
de minderjarige gerechtigd is. In dat geval moet de familieraad de voogd 
machtigen en de rechtbank de beslissing van de familieraad homologeren, 
doch is geen openbare verkoping geboden (Rb. Marche-en-Famenne, 
4 februari 1960, Rev. prat. Not., 1960, 289); hetgeen in de lijn ligt van een 
gevestigde rechtspraak, die de wet van 12 juni 1816 aileen toepast op de 
zuiver vrijwillige verkopingen. 

b) Dading. - Is geen dading, en behoeft geen toestemming van de 
familieraad noch homologatie van de rechtbank, het akkoord van de voogd 
met een gewijzigde belastingsaangifte voor de belastingplichtige minder-

475 



Jange. Hier zijn de artikelen 467 en 2045 B.W. niet toepasselijk (Cass., 
16 januari 1957, Rev. prat. Not., 1958, 26). 

Ook de overeenkomst tot vaststelling van de grootte van de schade 
(schadebegroting) door de wettige vertegenwoordiger van een minder
jarige, mag niet verward worden met een dading. Zulk akkoord nopens de 
omvang van de schade heeft niets meer te betekenen dan de instemming 
met de juistheid van het bedrag (Brussel, 28 januari 1960, f. T., 1960, 322; 
Pas., 1960, II, 237). 

c) Scheidsrechterlijk beding. - De voogd van een lminderjarige, of 
onbekwaamverklaarde, is niet bevoegd om voor dezen een overeenkomst 
aan te gaan om een geschil aan scheidsrechters te onderwerpen. Geschillen 
waarin onbekwamen zijn betrokken, behoren bij de gewone rechtbanken 
aanhangig gemaakt te worden (arg. art. 83 en 1004 Rv.;- Brussel, 12 juni 
1959, Pas., 1960, II, 165; Rev. prat. Not., 1962, 239; -· Rb. Dinant, 13 de
cember 1962, fur. Liege, 1962-1963, 133;- De Page, II, nr 211;- Kluys
kens, VII, nr 758). 

150 - ONTZETTING VAN DE VOOGDIJ.- Wanneer de voogd door beslissing 
van de familieraad van de voogdij ontzet wordt (art. 444 en 447 B.W.), 
en niemand de homologatie van die beslissing vordert indien de voogd 
daartegen opkomt (art. 448 B.W.), blijft de voogd zijn hoedanigheid be
houden en kan hij voorlopig de voogdij verder waarnemen bij gebreke van 
aanduiding van een andere voogd (Kluyskens, VII; nr 714; ~ -De-Page, 
II, nr 89). Daar deze toestand echter een onduldbare onzekerheid schept, 
waaraan een einde client gesteld te worden, kan het openbaar ministerie 
van ambtswege de homologatie vorderen (Rb. Gent, 30 juni 1960, R. W., 
1960-1961, blz. 340). 

Het client aangestipt dat bij ontzetting van de voogdij, de leden van 
de familieraad hun beslissing moeten motiveren (art. 447 B.W.; - Luik, 
25 april 1960, fur. Liege, 1960-1961, 73). 

§ 3. - Administratieve voogdij. 

151 - VoOGDIJ VAN DE COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND. - Zie 
hoven, nr 142. 

AFDELING II 

Ontvoogde minderjarigen 

152 - BrJSTAND; GEEN VERTEGENWOORDIGING. -AI moet de ontvoogde 
minderjarige soms bijgestaan worden door een curator, toch is het de ont
voogde zelf die optreedt : hij wordt niet vertegenwoordigd. Terecht werd 
daarom gevonnist dat de echtgenoot-curator niet eigenmachtig optreden 
kan voor rekening van zijn ontvoogde vrouw, en dat hij dus onbevoegd is 
om het huis dat haar toebehoort af te staan of te laten gebruiken (Vred. 
Beringen, 26 januari 1962, T. Vred., 1963, 85; R. W., 1962-1963, 444). 



HOOFDSTUK II 

ONBEKWAAMVERKLAARDEN 

AFDELING I 

W ettelijk ontzetten 

153 - 0PSCHORSING VAN DE WETTELIJKE ONTZETTING. - De wettelijke 
ontzetting is een civielrechtelijke onbekwaamheid die uit bepaalde op tegen
spraak gewezen criminele veroordelingen voortvloeit, en waarbij aan de 
veroordeelde het recht ontnomen wordt goederen te beheren (art. 20-24 
S.W.; - Rubbrecht, J., Inleiding tot het Belgisch Strafrecht, blz. 287). 

De veroordeelde bevindt zich van rechtswege in die staat, en dit om 
te beletten dat de veroordeelde gebruik zou maken van geldmiddelen om 
het celregime te verzachten of de gevangenisbewakers om te kopen (Simon, 
J., Handboek van het Belgisch Strafrecht, nr 156). 

Maar de wettelijke ontzetting neemt een einde met de nakoming van 
de straf (art. 21 S.W.). Doch in geval van voorlopige invrijheidstelling van 
de veroordeelde, is de ontzetting opgeschorst (art. 1 van de wet van 11 ja
nuari 1954; - Cass., 6 september 1960, Pas., 1961, I, 23). 

AFDELING II 

Gerechtelijk onbekwaamverklaarden 

154 - GRONDSLAG VAN DE ONBEKWAAMVERKLARING. 0PTREDEN VAN BLOED

VERWANTEN. - De gerechtelijke onbekwaamverklaring is een beslissing 
van de burgerlijke rechtbank, die, na de aanhoudende krankzinnigheid van 
de verweerder vastgesteld te hebben, hem van het beheer van zijn goederen 
ontzet, zodat hij onder voogdij wordt gesteld (Kluyskens, VII, nr 796). 

Die vordering tot onbekwaamverklaring vindt daarom haar grondslag, 
enerzijds, in de wenselijkheid of noodzakelijkheid de geesteszieke te be
schermen, doch, anderzijds, in de op het spel staande patrimoniale be
langen, aangezien het vermogen van de krankzinnige gebeurlijk zou kunnen 
teloor gaan. Daarom ook mag deze procedure ingesteld worden door alle 
verwanten in de erfelijke graad (vermits die bij het behoud van de goederen 
belang hebben); ofwel persoonlijk wanneer zij bekwaam zijn, ofwel ver
tegenwoordigd door hun voogd wanneer zij minderjarig zijn of zelf onbe
kwaamverklaard (Brussel, 17 mei 1962, Pas., 1963, II, 87). 
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ISS - VEREISTEN OM DE GERECHTELIJKE ONBEKWAAMVERKLARING TE 
KUNNEN UITSPREKEN. - Artikel 489 B.W. eist een ,aanhoudende staat" 
van ,onnozelheid, krankzinnigheid of razernij". 

Wanneer dus van bij de aanvang van de procedure reeds duidelijk 
blijkt dat de persoon van wie de onbekwaamverklaring gevorderd wordt 
zich niet in die aanhoudende staat van onnozelheid, krankzinnigheid of 
razernij bevindt, moet de vordering dadelijk de plano afgewezen worden 
(Gent, 12 mei 1961, R. W., 1961-1962, 1093). 

Bestaan er geen ernstige aanwijzingen dat die persoon werkelijk 
onnozel, krankzinnig of razend is, dan zal de rechtbank geen deskundige 
aanstellen om hem te onderzoeken (Brussel, I7 mei 1962, Pas., 1963, 
II, 87). 

IS6 - PROCEDURE. 

a) Gerechtigden om de vordering in te stellen : zie boven nr 154. 

b) In de procedure tot gerechtelijke onbekwaamverklaring mogen de 
medeechtgenoot en de kinderen van de persoon, wiens onbekwaam
verklaring zij gevorderd hebben, wel toegelaten worden tot de vergadering 
van de familieraad om advies uit te brengen omtrent de staat van de 
betrokkene, doch zonder van de familieraad te mogen deel uitmaken en 
zonder aldaar stemgerechtigd te zijn (art. 495 B.W.; - Cass., 21 juni 1894, 
Pas., 1894, I, 249; B.]., 1894, 1243). De niet-stemgerechtigde opgeroe
penen kunnen dan ook niemand anders in hun plaats aan de familieraad 
laten deelnemen met stemrecht. Dus is het onaanvaardbaar dat een advo
caat, die d.e belangen moet dienen van degene die in casu de onbekwaam
verklaring vordert, zou deelnemen aan de beraadslaging van de familieraad 
wanneer het zijn opdrachtgever verboden is (Rb. Antwerpen, 26 februari 
1959. R. w., 1960-1961, 192). 

c) Terecht heeft het hof van beroep te Brussel er aan herinnerd, dat 
het instellen van die vordering de persoon, tegen wie zij gericht is, daarom 
niet onbekwaam maakt (Brussel, 14 oktober 1961, ]. T., 1962, 241). 

d) Tenslotte werd ook gevonnist dat zo de eisende partij, in casu een 
zoon die de procedure tegen zijn vader instelde, bij een bank verzet doet 
tegen elke verrichting aldaar door zijn vader, dit verzet louter als een 
inlichting client aangezien te worden; inlichting die eventueel van belang 
kan zijn voor de aansprakelijkheid van de bank. Doch van dergelijke 
inlichting moet geen handlichting worden gevraagd (Rb. Brussel, 17 mei 
196o, ]. T., 1960, 469). 

IS7 - VooRLOPIG BEWINDVOERDER. - Na de eerste ondervraging van de 
persoon wiens onbekwaamverklaring gevorderd wordt, kan de rechtbank, 
indien daartoe redenen zijn, een voorlopig bewindvoerder aanstellen om 
voor de persoon en de goederen van de verweerder zorg te drag en (art. 
497 B.W.). 



In dergelijk geval kwam verweerder in hager beroep tegen de be
noeming van een voorlopig bewindvoerder. Voor het hof van beroep te 
Brussel werd door gei:ntimeerde aangevoerd, dat dit vonnis niet vatbaar zou 
zijn voor hager beroep; dat appellant zelfs geen partij was in zake; dat het 
hager beroep zeker niet bij akte van beroep kon gedaan worden ; en dat 
tenslotte het hager beroep moest gemotiveerd zijn. AI deze middelen werden 
door het hof, bij arrest van II april I96I, verworpen. Het hof statueerde 
dat tegen deze beslissing wei hager beroep mogelijk was, daar tegen alle 
beslissingen die de staat van de personen raken hager beroep open staat 
(art. 36 van de wet van 25 maart I876); dat de oorspronkelijke verweerder 
wel partij was in deze procedure op verzoekschrift, aangezien het juist 
over zijn belangen gaat (anders : De Page, II, nr 328); dat de voorziening 
in de gewone vorm, bij deurwaardersakte kon gebeuren, daar dit de regel is 
(art. 456R v.); en dat het gebrek aan motivering deze beroepsakte niet aantast 
(Brussel, 11 april I96r, ]. T., I96I, 595). 

158 - GEVOLGEN VAN DE ONBEKWAAMVERKLARING. -De door de onbe
kwaamverklaarde verrichte handelingen zijn rechtens nietig. Voor de 
nietigverklaring eist de wet niet dat het bewijs zou geleverd worden dat 
de medecontractant wist dat de onbekwaamverklaarde krankzinnig was 
(Rb. Bergen, I april I963, Pas., I963, III, 76). 

159 - 0NBEKWAAMVERKLARING EN DADEN VERRICHT VOOR DE ONBE
KWAAMVERKLARING. - Zijn de handelingen die door de onbekwaam
verklaarde v66r de onbekwaamverklaring gesteld werden vernietigbaar, 
omdat die persoon reeds voordien bestendig krankzinnig was en dit alge
meen bekend was, dan nog kan de rechter weigeren de nietigverklaring 
uit te spreken zo de handeling in een helder ogenblik is gesteld en zij aan 
de onbekwame niet heeft geschaad (Brussel, 9 januari I96I, Pas., I962, II, 24). 

Maar doorgaans worden de contracten die door een onbekwaam
verklaarde aangegaan werden v66r de procedure, nietig verklaard. En zo 
dit het geval is geweest, dan zal de notaris gebeurlijk aansprakelijk zijn 
indien hij moest geweten hebben dat de gronden tot onbekwaamverklaring 
in hoofde van de belanghebbende bestonden bij het opmaken van het 
contract (Rb. Bergen, I april I963, Pas., I963, III, 76). 

160 - IN EEN KRANKZINNIGENGESTICHT GEPLAATSTE PERSOON. BENOEMING 
VAN EEN VOORLOPIG BEWINDVOERDER. - Bij toepassing van artikel 29 van 
de wet van I8 juni I85o (v66r de vervanging van dit artikel door artikel 2 
van de wet van 7 april I964), werd gevonnist dat over personen die niet 
onbekwaam verklaard zijn noch onder voogdij staan, doch wei in een 
krankzinnigengesticht geplaatst werden, een voorlopig bewindvoerder kan 
aangesteld worden door de rechtbank ; benoeming die dan slechts plaats 
vond na beraadslaging van de familieraad en op conclusie van het openbaar 
ministerie, en zonder dat het vonnis vatbaar was voor hager beroep door de in 
het krankzinnigengesticht geplaatste (Brussel, 28 juni I96I, ]. T., I96I, 595). 
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HOOFDSTUK III 

ONDER GERECHTELIJK RAADSMAN GEPLAATSTEN 

161 - BEGR1P GEESTESZWAKKE. - Aan zwakzinnigen en verkwisters kan 
een gerechtelijk raadsman worden toegevoegd (art. 499 en 513 B.W.). 

Om als zwakzinnige te worden aangezien, client de belanghebbende, 
zonder eigenlijk aangetast te zijn door onnozelheid of krankzinnigheid in 
de zin van art. 489 B.W., aan zwakheid van geest te lijden; zij het dat zijn 
verstandelijke vermogens onvoldoende ontwikkeld zijn ingevolge ziekte, 
zij het dat zij door welkdanige andere oorzaak- o.m. seniliteit of drank
misbruik - verstompt zijn geraakt, zodanig dat, alhoewel hij het oordeel 
des onderscheids heeft bewaard en een zeker begrip van zaken heeft 
behouden, hij niet meer in staat is zijn goederen te beheren. Op genees
kundig gebied onderstelt geesteszwakheid vaststaande geestesstoornissen 
(Gent, 12 mei 1961, R. W., 1961-1962, 1093). 

162 - BEGRIP VERKWISTER. - Opdat verkwisting, bedoeld bij artikel 513 
B.W., aanleiding zou geven tot toevoeging van een gei'echtelijk raadsmail, 
wordt niet enkel vereist dat de uitgaven de inkomsten in zodanige mate 
overtreffen dat zij het kapitaal van het vermogen aantasten, maar bovendien 
dat de uitgaven gedaan werden uit grilligheid of uit drift, zijnde uitgaven 
die noch redelijk zijn, noch aan een noodzakelijkheid beantwoorden en 
die geen economisch voordeel kunnen bijbrengen. Doch stoffelijke en 
geldelijke ondergang tengevolge van verkeerde handelsverrichtingen, of 
van slechte berekeningen, of van initiatieven die door zekere gebeurtenissen 
verijdeld worden, kunnen de toevoeging van een gerechtelijk raadsman niet 
rechtvaardigen (Gent, 12 mei 1961, R. W., 1961-1962, 1093). 

163 - ToEVOEGING VAN AMBTSWEGE. - Wanneer de rechtbank de vor
dering tot onbekwaamverklaring afwijst, kan zij, indien de omstandigheden 
het vereisen, aan de verweerder een gerechtelijk raadsman toevoegen 
(art. 499 B.W.). De rechtbank kan deze toevoeging van ambtswege bevelen 
wanneer de verweerder aan geesteszwakheid lijdt, en zij heeft de keuze 
van de persoon die zij zal benoemen (Brussel, 17 mei 1962, Pas., 1963, 
II, 87). 

In afwijking van wat het procesrecht leert, kan de rechtbank hier dus 
een maatregel bevelen die van haar niet gevorderd werd. Dit wordt in dit 
geval gerechtvaardigd, omdat de wet veronderstelt dat de vordering tot 
onbekwaamverklaring deze tot toevoeging van een gerechtelijk raadsman 
insluit. In feite draagt de wet alsdan de bescherming over de verweerder 
op aan de rechtbank (Laurent, V, nr 338). 
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164 - B1JSTAND VAN DE RAADSMAN. - Aan verkwisters is het verboden 
roerende kapitalen in ontvangst te nemen en daarvan kwijting te geven 
zonder bijstand van de toegevoegde raadsman (art. 513 B.W.). Doch het 
loon dat de verkwister door zijn arbeid verdient, en alles wat hem voor 
werkprestaties verschuldigd is, is evenwel geen kapitaal in de zin van 
artikel 513 B.W. Het is daarbij zonder belang dat deze persoon zijn loon 
wekelijks, tweewekelijks of maandelijks ontvangt. Ook is het van geen be
lang dat het loon en de aankleven hem verschuldigd zijn op grond van een 
wetsvoorschrift, aangezien hij alles in ontvangst nemen kan wat hem ver
schuldigd is op grand van het arbeidscontract (W.R. Beroep Brussel, 
7 december 1962, ]. T., 1963, 137). 


