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I. Inleiding 

I. Onder de talrijke en belangrijke hervormingen welke door 
de Belgische wetgever, tijdens de verstreken legislatuur rg6r-rg65, 
in verscheidene takken van ons positief recht verwezenlijkt werden, 
en die meestal in het teken staan van een onontbeerlijk geworden 
verjonging van verouderde opvattingen, zoniet van een vooruit
strevende vernieuwing van aan de economische, sociale en zelfs 
ethische ontwikkeling van het moderne Ieven niet meer aangepaste 
regelingen, bekleedt de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugd
bescherming ( 1) ongetwijfeld een vooraanstaande plaats, en draagt zij, 
meer dan welke andere oak, de stempel van deze noodzakelijke 
modernisering. 

Was de wet van 15 mei 1912, waardoor ons land eertijds tot 
de sociale avant-garde behoorde, een mijlpaal in het domein van 
de kinderbescherming, dan kan beslist hetzelfde worden gezegd 
van de wet van 8 april 1965 op het nag ruimere gebied van de jeugd
bescherming. Zij is trouwens de vrucht van een jarenlange en diep
gaande studie, met omzichtigheid ondernomen doch met taaie 
volharding doorgedreven in de schoot van de regerings- en parle
mentaire commissies (2). De progressieve evolutie van de bij deze 
werkzaamheden ontwikkelde gedachten vond trouwens geregeld 
haar uitdrukking in de tekst van verscheidene opeenvolgende wets-

(1) Bekendgemaakt in het Beigisch Staatsbiad van IS april I96S, biz. 40I4 tot en 
met 4034; - Errata in Beigisch Staatsbiad van I9 mei I96S, biz. S96o. De wet werd 
door de Kamer van Voiksvertegenwoordigers met eenparigheid van stemmen goed
gekeurd, en door de Senaat eveneens met eenparigheid van stemmen, min een onthouding. 

(2) De eerste commissie werd ingesteld in I947 door de toenmalige Minister van 
Justitie P. Struye; het voorzitterschap ervan werd waargenomen door Graaf Henri Carton 
de Wiart, de vader van de wet van IS mei I9I2 op de kinderbescherming, en die een 
der eersten de noodzakelijkheid van een hervorming had ingezien; deze commissie heeft 
haar versiag ingediend op IS juni I9SI (Zie R.P.D.B., Tw. Tribunaux pour enfants, nr. 3SS). 

Van februari I9S3 tot maart I9S4 werd door een officieuze commissie, onder het 
voorzitterschap van Voiksvertegenwoordiger Nossent, een studie ondemomen met be-
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ontwerpen en wetsvoorstellen (1). Al deze samenhangende en elkaar 
aanvullende inspanningen, ingegeven en aangewakkerd door de 
gegevens geput uit nauwkeurig verrichte opsporingen en objectief 
gedane vaststellingen, ook in verband met de opvattingen gehuldigd 
in de meest recente buitenlandse wetgevingen, gingen tevens gepaard 
met de menigvuldige besprekingen gehouden en met de belang
wekkende voorstellen uitgebracht, zowel in nationale bijeenkomsten (2) 
als in internationale congressen (3) door ervaren en gezaghebbende 
specialisten van de verschillende doch nauw interfererende aspecten 

trekking tot de opvoedende bijstand; een v66r-ontwerp van wet werd opgesteld, doch 
niet aan de parlementaire besprekingen voorgelegd. (Zie R.P.D.B., Tw. Tribunaux pour 
enfants, nr. 3S7). 

Kort nadien, in oktober I9S4, werd een derde commissie opgericht, onder het 
voorzitterschap van Prof. Paul Cornil, Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie; 
zij was werkzaam tot maart I9S6, heeft intussen de verslagen over de vorige werkzaarnheden 
onderzocht, en aldus een algemene omwerking van de toekomstige wet voorbereid, 
omwerking welke geleid heeft tot het indienen, op I9 maart I9S8, bij de Karner van 
Volksvertegenwoordigers, van een wetsontwerp op de bescherming van de minderjarigen 
door de toenmalig Minister van Justitie A. Lilar; na enkele besprekingen in de Kamer
commissie voor de Justitie, bleken de standpunten in dit antwerp opgenomen geen 
gunstige bijval te ontmoeten, en werd het verder onderzoek van de vooropgestelde her
vormingen verdaagd. 

Op zz juni I96o echter, werd door Volksvertegenwoordiger F. Terwagne een wets
voorstel op de jeugdbescherming ingediend. Ofschoon dit voorstel de algemene aandacht 
verwekte, werd het nochtans niet in bespreking genomen, want op I3 september I963 
werd door de heer Minister van Justitie P. Vermeylen een nieuw wetsontwerp betreffende 
de jeugdbescherming bij de Karner ingediend; ma:andenlang werd de tekstvan dit antwerp 
in een subcommissie en naderhand in voltallige Commissie voor de Justitie besproken, 
om ten slotte te leiden tot het stemmen van de nieuwe wet. 

(I) Wetsvoorstel van de heer L. Roppe tot wijziging van de wet van IS mei I9IZ 
op de kinderbescherming: Parlem. Besch., Kamer, Buit. Zitt., I949, nr. Z3, I7 augustus 
I949; - Wetsvoorstel van de heer L. Roppe met hetzelfde voorwerp : Parlem. Besch., 
Kamer, Zitt. I9SO, nr. 69, 4 juli I9So;- Wetsvoorstel van de heer Carton de Wiart tot 
uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van Is mei I 9 I z op de kinderbescherming : 
Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I9SO, nr. I61, I8 augustus I9SO; - Wetsontwerp van de 
heer Minister van Justitie A. Lilar op de bescherming van de minderjarigen : Parlem. 
Besch., Kamer, Zitt. I9S7. I9S8, nr. 88S/I, I9 maart I9S8; - Wetsvoorstel van de heer 
F. Terwagne op de jeugdbescherming: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 19S9-I96o, nr. s67/I, 
zz juni I96o, en Zitt. I96I-I96Z, nr. 416/I, I9 juli 1962; - Wetsontwerp van de heer 
Minister van Justitie P. Vermeylen betreffende de jeugdbescherming: Parlem. Besch., 
Kamer, Zitt. I96Z-1963, nr. 637/I, I3 september I963. 

(2) Zie o.m. de verslagen op IS en I6 maart I9S8, tijdens het colloquium, ingericht 
te Brussel door het Studiecentrum voor ]eugdmisdadigheid (Centre d'Etude de la Delinquence 
juvenile: C.E.D.J.) over de evolutie van het begrip jeugdmisdadigheid, uitgebracht door 
Prof. G. HEUYER, lid van de Academie de Medecine de Paris, Mej. A. RAciNE, wetenschap
pelijk directeur van het Centrum en hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Brussel, 
de heer Fl. Lox, kinderrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mej. Simone 
HUYNEN, directeur-generaal van de Dienst voor Kinderbescherming in het Ministerie 
van Justitie, en Mej. Gerda DE BocK, docent in de School voor Criminologie van de 
Rijksuniversiteit Gent. 

(3) Zie o.m. het verslag over het Congres Mondial de l'Enfance gehouden te Brussel 
in I9S8, en de werkzaamheden van het Vde Congres van de Intemationale Vereniging 
van de magistraten van de ]eugd (Association Intemationale des Magistrats de la jeunesse -
International Association of Youth Magistrates), gehouden te Brussel van 14 tot I8 juli I958, 
zomede de verslagen aldaar uitgebracht door Dr. Jur. Rudolf S1EVERTS, Professor aan 
de Universiteit en rechter in de jeugdrechtbank te Hamburg, door de heer Ali LASSER, 
jeugdrechter te Caracas, en door de heer Carl HoLMBERG, toegevoegd raadsheer in het 
hof van beroep te Stockholm. 
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en problemen van de algemene en bijzondere jeugdzorg en van de 
jeugdmisdadigheid. Het was het opzet van de wetgever van I965 
aldus ,te trachten tot een synthese te komen van de ter zake van 
jeugdbescherming verdedigde standpunten" (I). 

2. Wellicht, client de nieuwe wet, althans wat haar eerste titel 
betreft, gewijd aan de sociale bescherming, alsook t.o.v. sommige 
andere hoofdstukken of afdelingen, eerder als een kaderwet te worden 
beschouwd (2), en zal het in werking treden van hetzij al haar bepalin
gen, hetzij een deel ervan, op een door de Koning vast te stellen 
datum (3), gebiedend vergen dat tegelijkertijd uiteraard gewichtige 
en derhalve rijp te overwegen uitvoeringsbesluiten zouden worden 
uitgevaardigd, waarbij o.m. de nodige uitrusting en de degelijke 
organisering van al de verschillende gerechtelijke en buiten
gerechtelijke instellingen en organismen zullen moeten verzekerd 
worden, zomede en in de eerste plaats de recrutering van een 
geschoold en betrouwenswaardig technisch personeel, door de wet 
voorzien en voor haar toepassing vereist. 

3· Tach betekent evenwel de nieuwe wet, met haar honderd 
artikelen, hoofdzakelijk een echt jeugdwetboek, het nieuwe charter 
van de jeugd, dat niet enkel onze thans volledig onaangepast geworden 
wet van IS mei I9I2 op de kinderbescherming grotendeels zal ver
vangen (4), doch daarenboven een ganse reeks wijzigingen invoert 
in ons burgerlijk recht, terwijl ze verder aan de jeugd, als rechtssubject 
in de aangelegenheden en procedures die haar essentiele belangen 
in het gedrang brengen, eigen sociale instituten en justitiele instel
lingen schenkt, en tevens tal van bepalingen omvat van burgerlijk 
procesrecht, van handelsrecht, van algemeen strafrecht, van admini
stratief en van sociaal recht. 

Bij nader onderzoek, blijkt het zelfs als een niet overdreven 
beschouwing te mogen worden aangezien dat de civielrechtelijke 
bepalingen van de nieuwe wet ten opzichte van de minderjarigen, 
- meer bepaald inzake toestemming voor het huwelijk, echtscheiding 
of scheiding van tafel en bed van de ouders, aanneming, uitoefening 
van de ouderlijke macht, voogdij en ontvoogding -,in ons personen
en familierecht een werkelijke omwenteling huldigen. 

(I) Zie wetsontwerp van de heer Minister P. Vermeylen, Memorie van toelichting, 
Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I962-I963, nr. 637/I, I3 september I963, blz. 2. 

(2) HUYNEN, S., Premiers apen;;us de la loi du 8 avril I965 relative d Ia protection 
de la jeunesse, ]. T., I965, blz. 326. 

(3) Art. IOO van de wet. 
(4) Wordt door art. 90-I 0 van de nieuwe wet o.m. opgeheven de wet van IS mei I9I2 

op de kinderbescherming, gewijzigd bij de wet van 2 juli I930, bij het K.B. van I4 augustus 
I933, bij het K.B. nr. 30I van 30 maart I936, en bij de wetten van 21 augustus I948, 
24 december I948, 20 mei I949· 3I juli I952 en 30 april I958, met uitzondering van de 
artikelen 48 tot 6I, dit zijn de bepalingen waarbij verscheidene als misdaden of wan
bedrijven omschreven feiten gepleegd tegen de zedelijkheid of de zwakheid van de 
kinderen in het Strafwetboek werden ingelast, gewijzigd of aangevuld. 
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lmmers, naar dit domein geschiedt thans de transponering die, 
meer dan een halve eeuw geleden, door de wet van IS mei I9I2 
in het strafrecht doorging, wanneer aldaar ten opzichte van de 
jeugdige delinquenten een bijzondere sector werd geschapen, voorzien 
van eigen justitiele instellingen, die voortaan over bepaalde actie
middelen, behoedings-, wederopvoedings- en bewaringsmaatregelen 
zouden beschikken, welke in die tijd aan het klassieke strafrecht 
volkomen vreemd waren (I). 

4· Een vlugge rondgang in de tekst van de nieuwe wet van 
8 april I965 volstaat echter om al dadelijk te beseffen dat het on
mogelijk is, en in onderhavige bijdrage volstrekt verkeerd ware, 
de civielrechtelijke bepalingen, die het voorwerp uitmaken van het 
hoofdstuk II van titel II van de wet (art. I2 tot en met 28), zelf
standig te gaan beschouwen, en uit hun verband te rukken met 
andere bepalingen van de wet, meer in het bijzonder die welke 
betrekking hebben op de sociale bescherming (Eerste titel, art. I 

tot en met 6), op de jeugdrechtbanken en jeugdkamers van de hoven 
van beroep (Titel II, hoofdstuk I, art. 7 tot en met II) en de ver
knochtheid tussen de actie van dit jeugdgerecht en die van de sociale 
jeugdbescherming, meer bepaald inzake de maatregelen tot bescher
ming van de minderjarigen ten opzichte van de ouders (Titel II, 
hoofdstuk III, eerste afdeling, art. 29 tot en met 35), en zelfs ten 
opzichte van de minderjarigen zelf (Titelll, hoofdstuk III, afdeling II, 
art. 36 tot en met 43). 

Al deze onderscheidene bepalingen zijn inderdaad onderling 
verbonden en beheerst door fundamentele principes die aan de 
nieuwe wet in haar geheel ten grondslag liggen. Onontbeerlijk is 
het dan ook aan deze hoofdbeginselen een min of meer gedetailleerde 
uiteenzetting te wijden. 

II. Fundamentele principes van de wet van 8 april 1965 

5· Zowel in de memorie van toelichting van het wetsontwerp (2) 
en in de verslagen van de Kamer- en de Senaatscommissie voor 
de Justitie (3), als tijdens de besprekingen in openbare vergadering 
van de Wetgevende Kamers (4), werden de geest en de hoofd-

(1) Zie HIRSCH, J. L., Loi du 8 avril sur la protection de Iajeunesse, J. T., 1965, biz. 377, 
nr. 2 en 4, zomede, in verband met de hervorming van 1912: R.P.D.B., Tw. Tribunaux 
pour enfants, nr. 140 tot 333; - VANDENBERGHE, F., De evolutie van de Belgische wetgeving 
op de kinderbescherming, T.Best., 1964, biz. 301 tot 309 en biz. 368 tot 372. 

(2) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1962-1963, nr. 637/1, 13 september 1963, biz. 2 en 3· 
(3) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, 27 october 1964, Verslag 

van Mevr. De Riemaecker-Legot en van de heer Terwagne, biz. 6 tot 8; - Senaat, Zitt. 
1964-1965, nr. 153, 25 februari 1965, Verslag van de heer Van Bogaert, blz. 3 tot 5· 

(4) Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 1964-1965, Vergadering van 18 november 1964, 
blz. 3 tot 9; - Senaat, Zitt. 1964-1965, Vergadering van 10 maart 1965, biz. 961 en 962; 
Vergadering van 31 maart 1965, biz. 18 tot 21. 



beginselen van de wet duidelijk in het Iicht gesteld en herhaaldelijk 
onderstreept. 

6. Men heeft de jeugdbescherming kunnen omschrijven als 
het geheel van zorgen dat, op het gebied van gezondheid, veiligheid, 
moraliteit, onderhoud en bijstand, opvoeding, onderwijs en orientering, 
door een bepaalde gemeenschap aan al haar jeugdigen wordt ver
strekt (1). Deze algemene jeugdzorg, waarin voorheen de Staat, 
zoals in vele andere aangelegenheden van het sociaal leven, slechts 
tussenbeide kwam wanneer hij daartoe genoopt werd, en dan vooral 
als hoeder van de orde en dus hoofdzakelijk in het belang van de 
maatschappij (2), is thans tot een der noodzakelijke verbintenissen 
van elke beschaafde gemeenschap geevolueerd (3). Aldus, inzake 
jeugdbescherming, is het niet meer zozeer het belang van de maat
schappij, doch zijn het wel uitsluitend de belangen van de jeugdigen 
en hun bescherming die op de voorgrond treden. 

Weliswaar was deze ontwikkeling bij de rechtspraak van onze 
parketten en kinderrechters sinds ettelijke tijd reeds bereikt, doch 
het begrip van het enig belang van de jeugdige beheerst thans gans 
de inhoud ·van de wet van 8 april 1965 .en dit begrip werd tijdens 
de parlementaire besprekingen duidelijk beklemtoond (4). 

7· Een eerste principe, dat een van de hoekstenen vormt van 
onze nieuwe structuur inzake jeugdbescherming, betreft dan ook 
het beginsel dat het kind en de jeugdige niet meer hoeven beschouwd 
en behandeld te worden als een rechtsvoorwerp, waarop de meerder
jarige nog steeds zou beweren volstrekte rechten te mogen uitoefenen; 
welintegendeel, dienen kind en jeugdige voortaan, in aile omstandig
heden die zijn persoon, zijn toekomst, zijn fysische en morele ont
wikkeling en zijn opvoeding aanbelangen of in het gedrang kunnen 
brengen, als een rechtssubject te worden aangezien, waarvan de 
hoedanigheid hem de justitiele bescherming toekent en hem de 
voldoening van zijn essentiele behoeften waarborgt. 

Van dit eerste beginsel kan in de regeling van de sociale jeugd
bescherming door de wet gehuldigd, zomede bij de uitspraak en 

(I) Zie oak de bepaling gegeven door Volksvertegenwoordiger Terwagne in zijn 
verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers: Parlem. Hand., Kamer, Zitt. I964-
1965, Vergadering van 18 november 1964, biz. 7, 1. 

(2) Aldus oak de aanvankelijke optiek van de wet van 15 mei I9I2 op de kinder
bescherming, zoals Mevr. Simone Huynen er zeer juist aan herinnert; o.c., biz. 326, 
kol. 1. 

(3) De desaangaande door elke gemeenschap na te streven en in acht te nernen 
verplichtingen werden duidelijk en stipt bepaald in de Verklaring van de rechten van het kind, 
bij eenparigheid van stemrnen goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op 20 november 1959. 

(4) Zie a.m. de verklaringen van de heer Minister van Justitie P. Vermeylen bij 
de bespreking van art. 13, I van de wet, houdende wijziging van art. I48 B.W. betreffende 
de toestemrning van de ouders voor het huwelijk van hun minderjarige kinderen (zie verder 
onder nr. 26 e.v.). 
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de tenuitvoerlegging van de maatregelen van bewaring, behoeding 
en opvoeding, welke door de jeugdrechtbank ten opzichte van de 
voor haar gebrachte minderjarigen kunnen bevolen worden, herhaal
delijk toepassing gevonden worden. Binnen het raam van deze 
beperkte bijdrage kan echter over deze toepassing niet worden 
uitgeweid (r). 

Wat enkel de civielrechtelijke hervormingen van de wet betreft, 
moge echter reeds gewezen worden op de perken welke, op grond 
van dit eerste principe, gesteld worden aan de vrijheid van de ouders, 
o.m. inzake de toestemming aan het huwelijk van hun minderjarige 
kinderen en de uitoefening van de ouderlijke macht niet enkel over 
hun persoon doch ook over hun goederen (zieverder onder nr. 26 e.v.). 

8. Tweede principe dat gans de wet beheerst, en o.m. in de civiel
rechtelijke bepalingen van de wet tot uiting komt : het kind en 
de jeugdige moeten een eigen bijzonder sociaal en juridisch statuut 
genieten, met het oog op hun bescherming en het bepalen van hun 
verhoudingen met de andere leden van de gemeenschap. Kind en 
jeugdige eisen bijstand omdat zij niet bekwaam zijn een zelfstandig 
bestaan te leiden. Die bijstand ware onvolledig moest hij beperkt 
worden tot het bevredigen van louter fysiologische behoeften. 
De groei vereist een gunstig affectief, sociaal en cultured midden, 
terwijl llet gezin als het. best geschikt menselijk milieu voor die 
opvoeding voorkomt (2). Bijgevolg heeft de Staat net nief enkel-fof 
plicht de beste voorwaarden te scheppen en te handhaven opdat 
de ouders, binnen het rechtsstatuut van de ouderlijke macht, in staat 
zouden zijn, op de meest gunstige wijze, hun taak van beschermer 
en opvoeder in hun familiaal midden te vervullen. 

(r) Zo is het dat, op grand van dit eerste principe, elke gerechtelijke of administratieve 
beslissing, welke van aard is op het lot van het kind of de jeugdige, zijn fysische en 
morele ontwikkeling en zijn opvoeding, een invloed uit te oefenen, of uitwerksel te hebben, 
noodzakelijk een zorgvuldige bestudering vereist van de persoonlijkheid van het subject 
en van de algemene voorwaarden van zijn ontwikkeling. Dit vereiste impliceert dat de 
beslissing voorafgegaan worde door het ingewonnen advies van ervaren technici : 
pediaters, psychologen, en specialisten van de kinderen-neuro-psychiatrie. Met dit vereiste 
wordt door de wet rekening gehouden waar zij a.m. aan de Minister van Justitie de op
dracht toevertrouwt niet enkel, in elk gerechtelijk arrondissement, een sociale dienst voor 
jeugdbescherming op te richten, samengesteld uit in twee secties ingedeelde vaste af
gevaardigden die ter beschikking worden gesteld van de jeugdbeschermingscornites en 
van de rechterlijke overheden met de toepassing van de wet belast (art. 5, eerste lid, 2°, 
en 64), maar bovendien, in elk gerechtelijk arrondissement of in iedere provincie, een 
medisch-psychologisch centrum en een centrum voor eerste onthaal voor het onderbrengen 
van minderjarigen, ter beschikking te stellen van voormelde comites en overheden 
(art. 5, tweede lid, r0 en 2°), ten einde hen toe te Iaten hun taak te vervullen zoals deze 
hen door de wet wordt opgedragen, door haar art. 2 wat de jeugdbeschermingscomites 
betreft, en a.m. door art. 37 wat de maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding 
aangaat die door de jeugdrechtbanken ten opzichte van de minderjarigen kunnen worden 
gelast. 

(2) Zie verslag van Volksvertegenwoordiger Terwagne, Parlem. Hand., Kamer, 
Zitt. 1964-1965, Vergadering van r8 november 1964, blz. 7, kol. 2. 
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Doch bovendien, daar de afhankelijkheid van de kinderen 
ten opzichte van hun ouders ver van totaal is en de gemeenschap 
het recht heeft de uitoefening van de ouderlijke macht onder controle 
te nemen, behoort het aan de Staat de instellingen, die de ouders 
nodig hebben om hun opdracht naar best vermogen te verzekeren, 
te schragen of zelfs op te richten. 

Dit geldt ook en vooral ten opzichte van het onaangepaste kind, 
wiens opvoeding en behandeling doorgaans met zware moeilijk
heden gepaard gaat, en waarbij de ouders dan ook moeten worden 
gesteund, bijgestaan en geleid door hulp van buiten uit. ,De eerste 
regel die in acht moet worden genomen en waarop het antwerp 
berust,- zo verklaarde de heer Minister van Justitie P. Vermeylen, 
tijdens zijn uiteenzetting v66r de Kamercommissie voor de Justitie -, 
is dat de ten opzichte van een onaangepast kind te treffen maat
regelen vooreerst van de ouders moeten uitgaan. Deze dienen, 
te worden ingelicht over al de punten die hun aandacht moeten 
gaande houden. Dan behoren zij raad in te winnen en de hulp 
in te roepen van openbare of private medisch-sociale diensten, 
die aanmoediging en subsidiering vanwege de overheid verdienen. 

De eerste bescherming tegen de onaangepastheid moet dus 
uitsluitend door de gezinnen worden verleend. Het komt er dus 
vooral op aan de gepaste middelen te hunner beschikking te stellen" (I). 

Dat beoogt nu juist de sociale bescherming van de jeugd, voorwerp 
van de eerste titel van de nieuwe wet (art. I tot en met 6), en waarbij 
in de hoofdplaats van ieder gerechtelijk arrondissement een of meer 
jeugdbeschermingscomites worden opgericht die tot doel hebben 
,op te treden wanneer de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid 
van een minderjarige gevaar loopt wegens het milieu waarin hij leeft 
of wegens zijn bezigheden, of wanneer de omstandigheden waarin 
hij wordt opgevoed door het gedrang van degenen die hem onder 
hun bewaring hebben gevaar opleveren ... " (art. 2, eerste lid). 

9· Aldus treedt een derde principe op de voorgrond, en wordt 
in de tekst van de wet het opzet onderstreept dat, tijdens haar voor
bereidende werken, zo dikwijls tot uiting kwam (2), met name: 

(1) Parlem. Besch., Kamer, Zitt., 1963-1964, nr. 637/7, Verslag namens de Commissie 
voor de Justitie uitgebracht door Mevr. De Riemaecker-Legot en de heer Terwagne, 
27 oktober 1964, blz. 7 - !itt. B. 

Zie ook het verslag van Mevr. De Riemaecker-Legot v66r de Kamer van Volks
vertegenwoordigers: Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 1964-1965, Vergadering van 18 november 
1964, biz. 4, kol. 1. 

Men raadplege bovendien de publikatie nr. VI : Les enfants et les adolescents socialement 
inadaptes, biz. 75, publikatie uitgegeven door de Centre d'Etudes de Defense Sociale bij 
het Institut de Droit Compare de l'Universite de Paris. 

(2) Zie o.m. : Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1962-1963, nr. 637/1, Wetsontwerp, 
Memorie van toelichting, biz. 2 en 3;- Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, 
Verslag namens de Kamercommissie voor de J ustitie uitgebracht door Mevr. De Riemaecker
Legot en de heer Terwagne, 27 oktober 1964, blz. 7; - Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 
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in het teken van de algemene ontwikkeling van de jeugdbescherming 
van het !outer curatieve naar de preventie (1), de noodzaak om, 
zowel inzake de misbruiken van de ouderlijke macht als ten opzichte 
van de jeugddelinquentie, maatregelen van individuele profylaxis 
uit te lokken of te nemen, waarvan de doelmatigheid hoofdzakelijk 
afhangt van een zo vroeg mogelijk en zorgvuldig ondernomen detectie 
en behandeling van de bedreigde kinderen en jeugdigen, ten einde 
te vermijden dat groeimoeilijkheden, of ze te wijten zijn aan de 
tekortkomingen van het kind of van de jeugdige zelf dan wel van 
zijn milieu, gebrekkige psychische structuren zouden verwekken, 
die aanleiding kunnen geven tot ongeschiktheid om zich in de maat
schappij normaal te gedragen, en tevens tot soms onherstelbare schade 
in de intrafamiliale betrekkingen. 

Dat echter deze veeleisende profylactische taak met al de vereiste 
kieskeurigheid behoort te worden waargenomen en in de eerste plaats 
geen aanleiding mag geven tot willekeurige of ongelegen inmenging 
in de integriteit van de gezinnen werd eveneens, tijdens de parlemen
taire besprekingen, en niet allerminst door de heer Minister van 
Justitie P. Vermeylen, herhaaldelijk beklemtoond. 

Een eerste waarborg ligt in het feit dat die preventieve actie 
van de jeugdbeschermingscomites geen betrekking heeft op de ouders 
die opgewassen zijn om zelf hun opvoedende opdracht te vervullen. 
Het toepassingsveld van voormelde actie wordt enkel beperkt tot 
familiale middens, die door onwetendheid, onbevoegdheid of on
verschilligheid deze opdracht niet zonder hulp kunnen volbrengen (2). 
De nadruk client er bovendien te worden op gelegd dat de preventieve 
sociale actie, welke het jeugdbeschermingscomite in dergelijk geval, 
in het belang van de minderjarige kan doen voeren (3), enkel mag 
worden ingesteld voor zover de hulp van het comite ,aangevraagd 

1964-1965, nr. 153, Verslag namens de Senaatscommissie voor de Justitie uitgebracht 
door de heer E. Van Bogaert, 25 februari 1965, blz. 3 en 5· 

Men raadplege verder: HuYNEN, S., o.c., J. T., 1965, 327; - HIRSCH, J. L., o.c., 
J. T., 1965, 377, nr. 5 en 379, nr. 22 tot 26. 

(I) Zie verslag over het in 1958 te Brussel gehouden wereldcongres Congnls Mondial 
de l'Enfance, blz. 12 en 13. In ons land gingen trouwens reeds geruime tijd een aantal 
pretoriaanse praktijken zowel in de schoot van de parketten als van de kinderrechters 
naar een meer preventieve tussenkomst ten einde het gerechtelijk ingrijpen te vermijden. 

(2) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, Verslag namens de Senaats
commissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Van Bogaert, 25 februari 1965, blz. 5· 

(3) Met medewerking of voorlichting van de sociale dienst voor jeugdbescherming, 
van het medisch-psychologisch centrum, en van het centrum voor eerste onthaal voor 
het onderbrengen van minderjarigen, vermeld onder voetnoot (r), blz. 316. 

De woorden doen voeren werden door de wetgever uitdrukkelijk in de tekst ingelast 
om er op te wijzen dat het jeugdbeschermingscomite de preventieve sociale actie zelf 
niet mag uitvoeren (Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, Verslag namens 
de Senaatscommissie voor de Justitie uitgebracht door de heer Van Bogaert, 25 februari 
1965, blz. 5); de rechtstreekse actie in de gezinnen moet worden toevertrouwd aan de 
hierboven vermelde technische diensten, doch mits toezicht van het comite (Parlem. 
Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/2, 29 januari 1964, Amendementen voorgesteld 
door de heer Hermans, sub art. 3 van het antwerp, blz. 2 en 3). 
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of aanvaard wordt door de personen die over de minderjarige 
de ouderlijke macht uitoefenen of hem in rechte of in feite onder 
hun bewaring hebben ... " (art. 2, tweede lid). Op het eerste gezicht, 
bestaat er een wel afgetekend onderscheid tussen voormelde sociale 
bescherming, waarbij geen enkel gerechtelijk orgaan optreedt en 
de eigenlijke justitiele bescherming van de jeugd ; van beide uit
drukkingen blijkt zelfs gebruik te worden gemaakt met tegenstelling 
van het eerste begrip ten opzichte van het andere. Dit onderscheid, 
dat door de eerste twee titels van de wet nag sterker wordt afgebeeld, 
is nochtans loutere schijn. Welintegendeel, op de keper beschouwd, 
blijken beide soorten beschermingen, in de algemene economie van 
de wet, elkaar te moeten aanvullen (zie verder onder nr. IJ). 

IO. Uit dit zoeven besproken beginsel van de wet, en daarbij 
aansluitend, volgt een vierde principe waarop zij aanleunt, met name 
dat de jeugdbescherming tot uiting komt niet enkel door tussen
komsten van individuele profylaxis, doch ook door maatregelen van 
algemene sociale preventie. 

Degenen die deel hebben aan de bescherming van de jeugd 
dienen bestendig waakzaam te blijven voor alle toestanden waaruit 
enig gevaar kan rijzen voor de fysische of psychische ontwikkeling 
van de minderjarigen en hun gezonde en evenwichtige voorbereiding 
tot hun leven van volwassenen (I). 

Bij deze algemene opdracht, tot nogtoe hoofdzakelijk vervuld 
door de parketten in nauwe betrekking met het Departement van 
Justitie, heeft de nieuwe wet eveneens de jeugdbeschermings
comites willen betrekken. 

Naar luid van art. 2, derde lid, 2° en 3°, hebben zij inderdaad 
tot taak ,de feiten die op de lichamelijke gezondheid of de zedelijk
heid van de jeugd nadelig kunnen inwerken, ter kennis van de 
bevoegde overheden te brengen", en verder, ,in plaatselijk of 
gewestelijk verband aile initiatieven voor een betere bescherming 
van de jeugd te bevorderen, te orienteren en te coordineren." 

I I. De aandacht werd er reeds op gevestigd dat de initiatieven 
ten behoeve van het kind of van de jeugdige wiens normale ontwikke
ling bedreigd wordt, in de eerste plaats van de ouders moeten uitgaan 
(zie onder nr. 8 hierboven en voetnoot (I), blz. 3I7). Eens te meer 
client de onvervangbare waarde te worden onderstreept van een 
door liefde verenigd en evenwichtig gezin, waar het kind en de 
jeugdige in een stemming van genegenheid en veiligheid kan worden 
grootgebracht. 

(1) Zie het versl~g uitgebracht door Volksvertegenwoordiger Terwagne v66r de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers: Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 1964, 1965, Vergadering 
van 18 november 1964, biz. 7, kol. 2. 
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Aileen wanneer, bij die ontwikkeling, moeilijkheden rijzen in 
verband met zijn opvoeding, en de ouders niet spontaan of zonder hulp 
de weg naar de oplossing van de gestelde problenien kunnen zoeken 
en vinden om maatregelen van bijzondere jeugdzorg toe te passen, 
client de jeugdbescherming haar diensten en de geschikte middelen 
bereidwillig ter hunner beschikking te stellen, en, met hun toe
stemming en hun actieve medewerking, op te treden. Indien de 
ouders dienaangaande, hetzij uit nalatigheid, hetzij wegens onbevoegd
heid, in gebreke blijven, hoewel zij het nochtans nag kunnen opnemen 
voor een hulp-, overtuigings- of opvoedingsactie, dan zal noodzakelijk 
de tweede bescherming in werking moeten gebracht worden onder 
de vorm van een individuele preventieve actie met sociale strekking (1). 

Het vijfde principe dat aldus in de wet besloten ligt is het 
suppletief kenmerk van de door haar voorziene en geregelde preven
tieve sociale of prejustitiele tussenkomsten. 

12. Men voege er echter dadelijk een zesde beginsel aan toe: 
de jeugdbescherming moet haar toevlucht kunnen nemen tot dwang
middelen. 

Het kan inderdaad niet als een krenking van de natuurlijke 
en burgerlijke rechten van de ouders worden beschouwd, wanneer 
de minderjarige behoort te worden beschermd en verdedigd tegen 
onrustbarende of zorgwekkende toestanden, geschapen of begunstigd 
door de -onbevoegdheid, de- passiviteit;- de onwil, -de tegenwerking 
of de gedragingen van ouders die hun ouderlijke macht niet uitoefenen 
overeenkomstig de fundamentele fysische of morele belangen en 
behoeften van hun kinderen. Het mag niet dat de gemeenschap, 
bezield door een valse opvatting van de vrijheid van de familievader, 
ten opzichte van het kind of van de jeugdige het misdrijf zou plegen 
van weigering of verzuim van bijstand aan iemand die in gevaar 
verkeert (2). 

Wanneer raad en hulpaanbod van de sociale jeugdbescherming 
zonder aanvaardbare redenen worden veronachtzaamd of geweigerd, 
wanneer dientengevolge de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid 
van het kind of van de jeugdige, wegens het milieu waarin zij leven 
of wegens hun bezigheden, in nood verkeert, wanneer de omstandig
heden waarin zij worden opgevoed gevaar opleveren wegens de 
gedragingen van degenen die hen onder hun bewaring hebben, 
wanneer ten slotte, en meestal als gevolg daarvan, de maatschappe
lijke orde door het wangedrag of de onbuigzaamheid van de minder-

(r) Zie de uiteenzetting van de Minister van Justitie P. Vermeyien in het versiag 
namens de Kamercommissie voor de Justitie uitgebracht door Mevr. De Riemaecker
Legot en de heer Terwagne: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, 27 oktober 
1964, biz. 7• litt. B; - HIRSCH, J. L., o.c., ]. T., 1965, biz. 378, nr. ro. 

(2) Zie het versiag van Voiksvertegenwoordiger Terwagne v66r de Kamer van Voiks
vertegenwoordigers: Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 1964-1965, Vergaderingvan r8 november 
1964, biz. 7, kol. 2, in fine. 
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jarige, of door een door hem gepleegd misdrijf in ernstige mate 
wordt gestoord (r), dan gebiedt werkelijk het belang van de jeugd 
het opdringen van gepaste maatregelen. 

Deze dwangmaatregelen mogen alleen door de rechterlijke 
overheid worden genomen omdat ,zij alleen de waarborgen van 
onafhankelijkheid, gezag en onpartijdigheid biedt, nodig om 
conflicten te beslechten, nodig om de natuurlijke banden tussen kind 
en familie te ontbinden, en om beslissingen te doen uitvoeren die 
ingaan tegen het eerste recht van de ouders op hun kinderen ... " (2). 
De aldus gerechtvaardigde justitiele jeugdbescherming wordt door 
de wet aan gespecialiseerde magistraten (3) toevertrouwd- rechters 
in de jeugdrechtbanken en raadsheren in de jeugdkamers van de 
hoven van beroep -, die o.m. de inlichtingen en gegevens door 
de andere diensten en technici van de jeugdbescherming verstrekt 
degelijk moeten kunnen interpreteren en beoordelen (4). 

13. Laatstvermelde beschouwing leidt tot de vaststelling in 
de wet van een zevende principe, dat voor de doelmatige verwezen
lijking van haar streven van hoofdzakelijk praktisch belang is en 
tevens de gehele nieuwe structure moet harmonieren : sociale jeugd
bescherming en gerechtelijke jeugdbescherming dienen elkaar aan te vullen, 
de tweede zijnde het uitvloeisel van de eerste, doch beide zijnde, ondanks 
hun verschillende bevoegdheidskring, door hun gelijke ondergeschikt
heid aan het belang van de minderjarigen en de betrokken ouders 
innig verbonden. 

Bij hun tussenkomsten ten behoeve van de minderjarigen en 
van degenen die over hen de ouderlijke macht uitoefenen, of hen 
in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, zullen de diensten 

(1) Al deze gevallen worden nagenoeg in dezelfde tekstuele bewoordingen voorzien 
in de artikelen 29, 30, 32 en 36 van de wet betreffende respectievelijk de voogdij over 
de gezinsbijslagen, de gerechtelijke opvoedingsbijstand van de ouders, de ontzetting van 
de ouderlijke macht, en de bevoegdheid van de jeugdrechtbank met het oog op het treffen 
van de bewarings- behoedings- of opvoedingsmaatregelen ten opzichte van minderjarigen 
beneden de leeftijd van achttien jaar, zoals zij door art. 37 en volgende worden uit
gestippeld. 

(2) Verslag van Mevr. De Riemaecker-Legot voor de Kamer van Volksvertegen
woordigers: Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 1964-1965, Vergadering van 18 november 1964, 
biz. 4, kol. I. 

(3) Art. 7, vijfde lid, van de wet van 8 april 1965 bepaalt inderdaad dat zij hun ambt 
uitoefenen met uitsluiting van enige andere gerechtelijke werkzaamheid. - Deze specialisering 
werd, tijdens de voorbereidende werkzaamheden van de wet, herhaaldelijk onderstreept; 
- zie o.m. : Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1962-1963, nr. 637/r, 13 september 1963, 
Wetsontwerp, Memorie van toelichting, biz. 5, litt. B., en 17, waar o.m. verklaard wordt: 
,de rechters in de jeugdrechtbank zullen worden benoemd met inachtneming van het 
belang dat zij in het onaangepaste kind stellen en van hun bijzondere geschiktheid ... "; 
- Zie ook: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, 27 oktober 1964, Verslag 
uit naam van de Kamercommissie voor de Justitie uitgebracht door Mevr. De Riemaecker
Legot en de heer Terwagne, blz. 19, in fine, en 20. 

(4) Verslag van de heer Terwagne voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers: 
Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 1964-1965, Vergadering van 18 november 1964, biz. 7, 
kol. 2, in fine. 
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van de sociale jeugdbescherming de perken van hun mogelijkheden 
gedurig aanvoelen. 

Hoe flink deze diensten oak mogen georganiseerd worden, 
welke de rniddelen oak zijn waarover ze zullen beschikken, en afgezien 
van de waarde, de toewijding en de overredingskracht van hun technici, 
zullen deze diensten maar al te dikwijls, op de weigering of de on
verschilligheid botsen van die deficiente gezinnen welke, ofschoon zij 
het nu juist zijn die de grootste behoefte hebben aan hulp, nochtans 
van de sterkste weerspannigheid zullen doen blijken ten opzichte 
van de opvoedingsinstellingen en de sociale technici (I). 

In dergelijk geval, is de sociale jeugdbescherrning er wel toe 
genoopt haar onmacht toe te geven, en vereist zij alsdan het correlatief 
bestaan van een regime van justitiele bescherming met de samen
vallende voorwaarde van een nauwe en gecoordineerde samenwerking 
tussen beide sectoren van de jeugdbescherming (2). 

14· Weliswaar werd, in dat verband, reeds gewaarschuwd 
tegen het gevaar dat aldus de sociale bescherming ,als een pre
justitiele bescherrning, als een soort voorportaal van de gerechtelijk,e 
bescherming, dreigt voor te komen, wat de bedoeling van de wet
gever totaal zou ontzenuwen" (3). De aandacht client inderdaad 

(r) Zie de uiteenzetting van de Minister van Justitie Vermeylen v66r de Kamer
commissie voor de Justitie: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, 27 oktober 
1964, biz. 7, !itt. B., in fine. - HIRSCH, J. L., o.c., ]. T., 1965, biz. 377, nr. 7· 

(2) De memorie van toelichting van het wetsontwerp heeft trouwens deze nauwe 
samenwerking tussen beide sectoren van de jeugdbescherming onderstreept : Parlem. 
Besch., Kamer, Zitt. 1962-1963, nr. 637/1, 13 september 1963, biz. 3· De noodzakelijkheid 
van deze samenwerking werd verder in uitstekende bewoordingen uiteengezet in het 
verslag van Volksvertegenwoordiger Terwagne v66r de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
tijdens haar openbare vergadering van 18 november 1964: Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 
1964-1965, Vergadering van r8 november 1964, biz. 8, kol. r. 

(3) In haar voordracht Beschouwingen naar aanleiding van de nieuwe wet op de jeugd
bescherming, gehouden op 16 juni 1965 in de zaal van de academieraad van de Rijksuniver
siteit Gent, tijdens een voorlichtingsvergadering van magistraten, universiteitsprofessoren, 
hogere ambtenaren, officieren van gerechtelijke politie, afgevaardigden ter kinderbescher
ming en jeugdleiders, verklaarde Prof. Dr. Mevrouw Gerda De Bock desaangaande verder 
het volgende : .,Hoe te vermijden dat de sociale jeugdbescherming dit in de ogen van de 
publieke opinie wordt, lijkt me een delicate opgave, die zeker niet vergemakkelijkt wordt 
door het feit dat dezelfde organen optreden in de beide vormen van bescherming, die 
men hierdoor gemakkelijk als twee opeenvolgende fasen gaat zien. lndien een beroep 
doen op de jeugdbeschermingscomites, centrale organen van de sociale bescherming, 
in de praktijk te dikwijls moest leiden tot een dwingende tussenkomst van de jeugd
rechtbank, zou dit het vertrouwen in het meer preventieve sociale karakter van deze actie 
in het gedrang kunnen brengen. 

De hoofdbedoeling van de wetgever met deze sociale jeugdbescherming is het 
uiterst labiele evenwicht te bewaren tussen twee primair belangrijke waarden : enerzijds 
het zolang mogelijk eerbiedigen van de vrijheid, het zelfbeschikkingsrecht van de families, 
en anderzijds het belang van de kinderen, wat gediend wordt door een vroegtijdige 
depistage van elk gevaar van onaangepastheid. Vandaar een tussen-stadium tussen de 
volkomen vrijwilligheid en het persoonlijk initiatiefnemen aan de ene kant, en aan de 
andere kant een ingrijpen van het gezag. 

In hoever zullen de maatregelen, in het kader van de sociale bescherming genomen, 
reeds rechtstreeks of onrechtstreeks een beperking van deze familiale onschendbaarheid 
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op dit euvel te worden gevestigd; de praktijk zal er dan oak moeten 
naar streven het bevoegdheidsgebied van beide sectoren van de 
jeugdbescherming niet te vermengen. 

IS. Dit neemt nochtans niet weg dat zonder samenwerking 
tussen sociale en gerechtelijke jeugdbescherming de praktische 
toepassing van sommige gepaste maatregelen gevaar loopt het 
beoogde doel te missen. Deze samenwerking klemt temeer daar 
het bestaan en de inrichting van de jeugdbeschermingscomites 
aan de gerechtelijke overheden, en meer bepaald aan de jeugd
rechtbanken, zullen toelaten op hun bijstand beroep te doen in alle 
gevallen waarin mocht blijken dat een gerechtelijke procedure 
nutteloos is, of wanneer, na het berechten van een conflict en het 
bepalen van een maatregel, deze overheden van oordeel zullen zijn 
dat haar tenuitvoerlegging door bemiddeling van een gerechtelijk 
orgaan niet gepast of onnodig blijkt (I). 

Het artikel 2, derde lid, 1°, van de nieuwe wet voorziet immers 
uitdrukkelijk dat het jeugdbeschermingscomite a.m. tot taak heeft 
,aan de bevoegde overheden zijn medewerking te verlenen in de 
gevallen en op de wijze bij de wet bepaald". 

I6. Bovendien, terwijl inzake maatregelen ter bescherming van 
de minderjarigen ten opzichte van de ouders, de wet van IS mei 1912 
slechts de uiterste en brandmerkende maatregel kende van de ont
zetting van de ouderlijke macht (2), heeft de wet van 8 april 1965, 
bij haar artikelen 30 en 31 een nieuwe maatregel gehuldigd: de 
opvoedingsbijstand, die, op vordering van het openbaar ministerie, 
door de jeugdrechtbank kan bevolen worden ten aanzien van degenen 
die de minderjarige onder hun bewaring hebben, wanneer de gezond-

inhouden? Wie neemt hiertoe het initiatief? Welke zullen concreet de criteria voor 
de bevoegdheid van deze sociale instanties zijn en hoe een graad van bereidwilligheid 
te apprecieren ? ... " 

(r) HuYNEN, S., o.c., ]. T., 1965, 327. 
(z) HUYNEN, S., o.c., ]. T., 1965, 328. Deze auteur stelt vast dat, gelet op dit pejoratief 

en negatief kenmerk van de ontzetting, de parketten sinds lang er naar streefden deze 
te vermijden door de bedreigde gezinnen aan het officieus toezicht van hun sociale dienst 
te onderwerpen. Niettemin heeft deze handelwijze niet belet dat het aantal gevallen van 
ontzetting van de ouderlijke macht, vooral sinds 1954, in aanzienlijke mate was gestegen, 
zonder dat de oorzaken van dit verschijnsel duidelijk konden bepaald worden. (Verwijzing 
naar de studie van het Studiecentrum voor Jeugdmisdadigheid : La decheance de Ia puissance 
paternelle en Belgique. Essai d' analyse sociologique, 1960, nr. 3); - Zie ook : Parlem. Besch., 
Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, 27 oktober 1964, biz. 5 en 6, waar de mening geopperd 
wordt dat, bij de interpretatie van dergelijke stijging, rekening moet worden gehouden 
met uitwendige factoren die de weerspiegeling zijn van sociale vooruitgang : verbetering 
van de mogelijkheden van opsporing door de parketten; sociale diensten en bijzondere 
diensten in de schoot van de gemeentelijke politie en van de gerechtelijke politie bij de 
parketten; grotere oplettendheid van de sociale werken en van het publiek t.a.v. de verwaar
loosde kinderen. Het is derhalve moeilijk uit de stijging van het aantal ontzettingen van 
de ouderlijke macht op te maken wat het aandeel is van een verrotting van het familiaal 
klimaat in sommige kringen, en wat het aandeel is van de verfijning van de zin voor 
sociale verantwoordelijkheid t.o.v. de bedreigde kinderen. 
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heid, de veiligheid, of de zedelijkheid van de minderjarige gevaar 
lopen, of wanneer de omstandigheden waarin hij wordt opgevoed 
gevaar opleveren. De opvoedingsbijstand is dus geen sanctie, zoals 
de ontzetting ; beoogd wordt niet de ouders hun macht te onttrekken, 
doch wei hen te helpen om deze beter uit te oefenen ; de maatregel 
houdt dus geen verband met schuld, doch vloeit voort uit feitelijke 
omstandigheden : de gevaarlijke toestand waarin het kind of de 
jeugdige verkeert, d.i. de minderjarige van min dan 21 jaar (1). 
Voor de verwezenlijking van die opvoedingsbijstand, tot dewelke 
trouwens kan worden besloten afgezien van enigerlei rechtspleging 
t.o.v. de minderjarige, voorziet artikel 31 van de wet uitdrukkelijk 
de hulp van het jeugdbeschermingscomite of van een afgevaardigde 
bij de jeugdbescherming. Het stelt bovendien de jeugdrechtbank 
in de mogelijkheid de verplichtingen stipt te bepalen, welke, naar 
gelang van de omstandigheden, door de ouders van of de bewaarders 
over de minderjarige, in diens belang, zullen moeten worden nageleefd, 
met name: 

1) het onderwerpen van de minderjarige aan het toezicht van 
het jeugdbeschermingscomite of van een afgevaardigde bij de jeugd
bescherming ; 

2) het onderwerpen van de minderjarige aan de pedagogische 
of medische richtlijnen van een centrum voor opvoedkundige voor-
lichtigg 2f ge~s1;~~ygier1e;___ ___ __ ____ ___ ___ _ _______ _ 

3) het geregeld bezoek door de minderjarige van een school 
voor gewoon of bijzonder onderwijs; 

4) wanneer dit noodzakelijk blijkt, en dan ook gans uitzonderlijk, 
het plaatsen van de minderjarige bij een betrouwbaar persoon of 
in een geschikte inrichting met het oog op zijn huisvesting, behan
deling, opvoeding, onderrichting of beroepsopleiding (2). 

(r) Zie de Memorie van taelichting van het wetsontwerp: Parlem. Besch., Kamer, 
Zitt. 1962-1963, nr. 637/r, 13 september 1963, biz. 21, zomede art. 29 van het antwerp, 
dat het art. 37 geworden is na de bespreking van het ontwerp in de schoot van de Kamer
commissie voar de Justitie (Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, 27 aktober 
1964, biz. 34), en waarbij de maatregel inzake opvaedingsbijstand gedefinieerd werd als: 
,het taezeggen door de jeugdrechtbank aan degenen die de minderjarige onder hun 
bewaring hebben van de hulp van het jeugdbeschermingscomite of van een afgevaardigde 
bij de jeugdbescherming, en dit afgezien van enigerlei procedure t.o.v. de minderjarige." 
Het geldt derhalve een werkelijke behandeling, die niet meer afhankelijk hoeft te zijn 
van een verzuim van de ouders; en, vermits de opvoedingsbijstand als een preventieve 
beschermingsmaatregel wardt opgevat, heeft de Senaat de aanvankelijk op I 8 jaar gestelde 
leeftijdsgrens van de minderjarige afgeschaft. Zie oak: HuYNEN, S., o.c., f. T., 1965, 328; 
- zie oak voetnoten (r) en (2), biz. 317 en voetnoat (r), biz. 318. 

(2) Tijdens de parlementaire besprekingen werd de nadruk gelegd op het uitzonderlijk 
kenmerk van de plaatsing van de minderjarige buiten het familiaal midden (zie o.m. Parlem. 
Besch., Senaat, Zitt. I964-I96S, nr. I 53. 2Sfebruari I96S, Verslagvandeheer E. Van Bagaert 
uit naam van de Senaatscommissie vaar de Justitie, biz. 29). Het opzet van de wetgever 
was immers hoofdzakelijk de rol te versterken welke de ouders, bij de toepassing van de 
beschermingsmaatregelen t.o.v. hun kinderen, kunnen vervullen (zie o.m. de tussenkamsten 
van Mej. Wibaut, de heer Rolin, en de Minister van Justitie P. Vermeylen in de Senaat, 
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Aan het jeugdbeschermingscomite of aan de afgevaardigde bij de jeugd
bescherming, met de opvoedingsbijstand belast, zal het behoren 
voor de vervulling van deze verplichtingen te waken, doch onder 
het toezicht van de jeugdrechtbank (art. 3 r, zevende lid). Worden zij niet 
nageleefd, zo zal het openbaar ministerie, op grand van de artikelen 45 
en 6o van de wet, de jeugdrechtbank eventueel moeten vorderen 
over te gaan tot een wijziging of een herziening van de maatregelen 
van opvoedingsbijstand, ofwel tot het treffen van een rechtstreekse 
maatregel ten opzichte van de minderjarige, zoniet ten slotte,- doch 
alsdan slechts in geval van volstrekte noodzakelijkheid -, tot de 
ontzetting van de ouderlijke macht (r). 

17. Terwijl de nauwe samenwerking tussen de organen van 
de sociale en van de justitiele jeugdbescherming aldus duidelijk 
in de wet wordt vastgelegd, komt dit innig verband tussen deze 
beide sectoren evenzeer tot uiting bij de wettelijke regeling van 
het toezicht over de gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen, tot 
dewelke de kinderen recht geven. Artikel 29 van de wet bepaalt 
inderdaad dat, wanneer in zodanig geval, de kinderen ,grootgebracht 
worden in omstandigheden die kennelijk en doorgaans niet voldoen 
aan de eisen. inzake voeding, huisvesting en hygiene, en wan.neer 
het bedrag van de (sociale) uitkeringen niet wordt aan.gewend in 
het belang van de kinderen, de jeugdrechtbank, op vordering van 
het openbaar ministerie, een persoon kan aanwijzen die ermede 
belast is het bedrag van die uitkeringen te innen en uitsluitend 
te gebruiken voor de behoeften van de kinderen en voor de gezins
uitgaven die hen betreffen ... ". 

Ontleend aan het Franse recht, waar zein 1946 gehuldigd werd, 
kan deze maatregel, ingegeven door de vaststelling van misbruiken 
die als eengewoonte zijn aangemerkt (2), afzonderlijk worden getroffen, 
dus afgezien van de opvoedingsbijstand, doch ook met deze bijstand 
gepaard gaan (3). Hoe dan ook, voorziet de wet uitdrukkelijk dat 
het jeugdbeschermingscomite tot de uitoefening van het toezicht op 
de sociale uitkeringen kan worden aangewezen (art. 29, tweede lid). 
Het gaat hier immers om de vervulling van een essentieel sociale 
opdracht, tevens van opvoeding en overreding, die als zodanig onder 

Parlem. Hand., Senaat, Zitt., 1964-1965 Vergadering van ro maart 1965, biz. 973 en 974, 
en verder: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1964-1965, nr. 637/rr, 25 maart 1965, Aanvullend 
verslag namens de Kamercommissie voor de Justitie uitgebracht door Mevr. De Riemaecker
Legot en de heer Terwagne, biz. 5, litt. B.). 

(r) Zie de tussenkomst van Mej. Wibaut in de Senaat: Parlem. Hand., Senaat, 
Zitt. 1964-1965, Vergadering van ro maart 1965, biz. 973· 

(2) Zie amendement voorgesteld door de heer Vanderpoorten (Parlem. Besch., 
Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/6, r6 juni 1964, biz. 4), waarvan het principe door de 
Kamercommissie aangenomen werd (Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637{7, 
27 oktober 1964, biz. 32). 

(3) HUYNEN, s .. o.c., J. T., I965. 328. 
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de bevoegdheid van het comite ressorteert. Na samen met de ouders 
de onderscheidene posten van het gezinsbudget te hebben onder
zocht, zal het jeugdbeschermingscomite, met hen de aan de sociale 
uitkeringen te geven bestemming moeten bepalen. 

Slechts indien de ouders bij herhaling mochten weigeren die 
suggesties op te volgen, zullen de voor de kinderen noodzakelijke 
uitgaven, buiten de tussenkomst van de ouders worden gedaan (r). 

r8. Wanneer, op vordering van het openbaar ministerie, de 
voortaan daartoe uitsluitend bevoegde jeugdrechtbank, de volledige 
of gedeeltelijke ontzetting van de ouderlijke macht ten aanzien 
van alle kinderen, of van een of meer onder hen, uitspreekt, in de 
gevallen door art. 32 van de nieuwe wet bepaald (2), wijst de jeugd
rechtbank de persoon aan die, onder haar toezicht, de rechten zal 
uitoefenen van bewaring en opvoeding t.o.v. het of de betrokken 
kinderen en hun afstammelingen, zomede de rechten om ze te ver
tegenwoordigen, tot hun handelingen toestemming te verlenen, 
en om hun goederen te beheren, en die tevens de overeenkcmstige 
verplichtingen zal nakomen (3). 

Bij deze regeling, wordt andermaal het nauw verband tussen 
sociale en justitiele jeugdbescherming vastgesteld. Immers, ingeval 
de jeugdrechtbank van oordeel is dat de andere niet ontzette ouder 
van de minderjarige geenszins de geschikte persoon is om, overeen-

(I) Zie verslag van Mevr. De Riemaecker-Legot en de heer Terwagne uit naam 
van de Kamercommissie voor de Justitie : Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I963- I964, nr. 637/7, 
27 oktober I964, biz. 32, in fine; - HIRSCH, J. L., o.c., ]. T., 196s, 398, nr. 92. 

(2) Tijdens de besprekingen in de schoot van de Senaatscommissie voor de Justitie, 
werd hoofdzakelijk de nadruk gelegd op het feit dat, in tegenstelling met het stelsel van 
de wet van IS mei 1912, waarbij, in sommige gevallen, de ontzetting van de ouderlijke 
macht verplicht was, dit automatisme voortaan uitgeschakeld wordt, en de ontzetting 
derhalve steeds facultatief is (Parlem. Besch., Senaat, Zitt. I964-I96S, nr. IS3. 2S februari 
196s, biz. 30), en we! in de volgende gevallen: 

I. wanneer de vader of de moeder veroordeeld werd tot een criminele of correctionele 
straf wegens enig feit gepleegd op de persoon of met behulp van een van de kinderen 
of afstammelingen (art. 32, 1°); . 

2. wanneer de vader of de moeder, door slechte behandeling, misbruik van gezag, 
kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid, de gezondheid, de veiligheid of de zedelijk
heid van het kind in gevaar brengt (art. 32, 2°); 

3· wanneer de vader of de moeder in het huwelijk treedt met een persoon die van 
de ouderlijke macht is ontzet (art. 32, 4de lid). 

(3) Bij die aanwijzing wordt dus de tussenkomst van de familieraad afgeschaft; 
de bevoegde en geschikte persoon zal voortaan door de jeugdrechtbank worden gekozen. 
Uit de ondervinding is immers gebleken dat het optreden van de familieraad, dikwijls 
samengesteld uit personen die niets voor het kind voelen, zelden gelukkig is uitgevallen. 
(Zie Memorie van toelichting van het wetsontwerp, Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I962-I963, 
nr. 637/I, 13 september I963, blz. 22, sub art. 33). Aan de andere kant, moet de aangewezen 
persoon niet meer noodzakelijk en steeds de andere niet ontzette ouder zijn, zoals voorheen 
bepaald bij de wet van IS mei 1912; weliswaar zal dit principieel we! het geval zijn, tenware 
dergelijke aanwijzing in strijd mocht zijn met het belang van de minderjarige (art. 34, 
in fine). - Zie desaangaande de besprekingen in de schoot van de Senaatscommissie voor 
de Justitie, Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-196s, nr. 1S3. 2S februari I96S, biz. 31, 
sub art. 41 (34). 
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komstig het belang van het kind of van de jeugdige, voormelde rechten 
uit te oefenen en de correlatieve verplichtingen na te komen, kan zij, 
na de vader en de moeder vooraf te hebben gehoord of opgeroepen, 
de minderjarige toevertrouwen aan het jeugdbeschermingscomite. En, 
in dergelijk geval, is het dit comite dat de natuurlijke of rechtspersoon 
zal aanwijzen om bovenvermelde opdracht te vervullen, nadat zijn 
aanwijzing op vordering van het openbaar ministerie door de jeugd
rechtbank werd gehomologeerd (1). 

19. Ten slotte is het opnieuw het principe van de samenwerking 
tussen sociale en gerechtelijke jeugdbescherming dat op de voorgrond 
treedt, wanneer de jeugdrechtbank ten aanzien van de minderjarigen, 
die voor haar zijn gebracht in een der gevallen bepaald bij de artikelen 
36 en 9I, § I I van de nieuwe wet (2), van oordeel is sommige maat
regelen van bewaring, behoeding en opvoeding te moeten gelasten 
zoals voorzien bij artikel 3 7, waarvan het parallelisme met de maat
regelen van opvoedingsbijstand bepaald bij artikel 3 I opvallend is 
(zie hierboven, onder nr. r6). Inderdaad, volgens de omstandigheden, 
kan de jeugdrechtbank in dergelijke gevallen, buiten de loutere 
berisping van de minderjarige met aanmaning aan degenen die 

(I) Dit stelsel streeft er naar de gebreken te keer te gaan van de provoogdij, die 
sinds I9I2 werd toegepast, doch weinig voldoening gaf; zie HIRSCH, J. L., o.c., J. T., 
I965, 398, nr. 97· 

(2) Deze gevallen, welke een werkelijke litigieuze procedure veronderstellen en 
die v66r de jeugdrechtbank aanhangig worden gemaakt doorgaans op vordering van het 
openbaar ministerie, doch ook eventueel door vrijwillige verschijning ingevolge een 
gemotiveerde waarschuwing van het openbaar ministerie of bij dagvaarding op verzoek 
van het openbaar ministerie betekend (zie art. 45, nr. 2 van de wet), zijn: 
I. de klachten ingediend door de personen die de ouderlijke macht uitoefenen, of in 

rechte of in feite een minderjarige beneden de leeftijd van I 8 jaar onder hun bewaring 
hebben, die door zijn wangedrag of onbuigzaamheid ernstige redenen tot ontevredenheid 
geeft; 

2. de vorderingen van het openbaar ministerie betreffende minderjarigen van min dan 
21 jaar, wier gezondheid, veiligheid of zedelijkheid gevaar loopt hetzij wegens het 
milieu waarin zij Ieven, hetzij wegens hun bezigheden, of wanneer de omstandigheden 
waarin zij worden opgevoed, gevaar opleveren door het gedrag van degenen die hen 
onder hun bewaring hebben; 

3· de vorderingen van het openbaar ministerie betreffende minderjarigen beneden de valle 
leeftijd van I8 jaar die bedelend of zwervend worden aangetroffen of van bedelarij 
of landloperij een gewoonte maken; 

4· de vorderingen van het openbaar ministerie ten aanzien van minderjarigen beneden 
de leeftijd van I8 jaar, die vervolgd worden wegens een als misdrijf omschreven feit; 

5. de vorderingen van het openbaar ministerie betreffende de inbreuken gepleegd door 
de minderjarigen beneden de leeftijd van I8 jaar op de artikelen ro en II van de wetten 
op het lager onderwijs, gecoordineerd op 20 augustus I957; 

6. de vorderingen van het openbaar ministerie betreffende de inbreuken gepleegd door 
de minderjarigen beneden de leeftijd van I8 jaar op artikel I van de wet van IS juli I96o 
tot zedelijke bescherming van de jeugd. 

De jeugdrechtbank is evenwel niet bevoegd ten opzichte van de minderjarigen die, op 
het tijdstip van de feiten, de hoedanigheid van militair bezitten. De wetgever was van 
oordeel dat de militaire dienstplicht de rninderjarige in elk geval onder toezicht bracht 
(Men leze in dat verband de beschouwingen uitgebracht door HIRSCH, J. L., o.c., J. T., 
1965, 399, nr. I02). 
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hem onder hun bewaring hebben in het vervolg beter toezicht op 
hem te houden, het stellen bevel en van de in zijn milieu behouden min
derjarige onder het toezicht van het jeugdbeschermingscomite of van een 
afgevaardigde bij de jeugdbescherming, met opdracht over de naleving 
te waken van de door de rechtbank gestelde voorwaarden, zoals o.m. : 

a) het geregeld bezoek van een school voor gewoon of bijzonder 
onderwijs; 

b) het leveren in verhouding tot leeftljd en middelen van een 
prestatie van opvoedkundige of filantropische aard ; 

c) het in acht nemen van de pedagogische en medische richt
lijnen van een centrum voor opvoedkundige voorlichting of geestes
hygiene (1). 

De jeugdrechtbank kan ook bevelen dat de minderjarige, doch 
onder toezicht van het jeugdbeschermingscomite of van een afgevaardigde 
bij de jeugdbescherming, zal uitbesteed worden bij een betrouwbaar 
persoon of in een geschikte inrichting, met het oog op zijn huis
vesting, behandeling, opvoeding, onderrichting of beroepsopleiding. 

20. De zeven hierboven uiteengezette fundamentele stelregels 
van de wet van 8 april 1965 vinden, impliciet of uitdrukkelijk, een 
passende en soms eigenaardige weerklank bij de nieuwe civiel
rechtelijke bepalingen ten opzichte van de persoon en de goederen 
van de minderjarigen, voorwerp van Titel II, hoofdstuk II, artikelen 12 tot enmef £8, va!lCie-nieuwe wee--- --- - -----

III. De burgerlijke rechtstoestand van de jeugd 

21. De zorgen van de wetgever om, in een vooruitstrevende 
geest van geharmonieerd en gecoordineerd evenwicht tussen de door 
hem vooraf gestelde fundamentele principes, een doeltreffende 
jeugdbescherming te bereiken, binnen het raam van de welbegrepen 
belangen van de minderjarigen zomede van een gezonde opvatting 
van de ouderlijke plichten, bij hun vervulling geschraagd of geleid, 
zoniet van overheidswege door gepaste opvoedings- of geboden 
dwangmaatregelen gehandhaafd, hebben duidelijk hun uitdrukking 
gevonden in de bepalingen welke hij aan het civielrechtelijk statuut 
van de minderjarigen heeft gewijd. De nieuwe of aangepaste regelingen 
welke door hem in het Burgerlijk W etboek en in sommige bijzondere 
wetten werden gehuldigd of ingelast, dienen als een oordeelkundige 
en afdoende correlatieve aanvulling te worden beschouwd, ja zelfs 
als een der hoekstenen van gans het jeugdbeschermingsinstituut. 

(1) Wel te verstaan dienen al deze voorwaarden niet noodzakelijk tegelijkertijd 
te worden vervuld en beschikt de jeugdrechtbank over een volledige beoordelingsrhacht; 
dit werd duidelijk bepaald tijdens de besprekingen in de schoot van de Kamercommissie 
voor de Justitie: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, 27 october 1964, 
blz. 39, sub art. 43· 



---~-- --~------~-~~~-~--~--~~-~-~---~---_-_-

Immers, terwijl zij, bij de bescherming van de rechten van kind 
en jeugdige, aan de bevoegde, behoorlijk voorgelichte, en doorgaans 
gespecialiseerde rechter voortaan de mogelijkheid verschaffen en 
zelfs de plicht opleggen het bestaan van de minderjarigen als rechts
subjecten in acht te nemen in de procedures welke hun essentiele 
belangen als persoon in het gedrang brengen (I), weerspiegelen de 
nieuwe wetgevende tussenkomsten in de burgerlijke rechtstoestand 
van de minderjarigen tevens de vaststaande samenhang tussen: 
aan de ene kant de maatregelen betreffende hun bewaring en hun 
rechtsbekwaamheid, het regelen van de geschillen in de schoot van 
hun familiaal midden, en hun sociale en morele bescherming tegen 
de doorgaans noodlottige uitwerkselen van de ontbinding van het 
gezin, en, aan de andere kant, de verschillende preventieve actie
middelen door de nieuwe wet ter beschikking gesteld, zoniet de 
mogelijke dwangmaatregelen door haar aangewend, om de min 
of meer erge tekortkomingen van de ouders, de maatschappelijke 
onaangepastheid van de jeugd en de jeugdmisdadigheid te be
strijden (2). 

Innig en opvallend is inderdaad deze verknochtheid, - en hoe 
dikwijls werd ze trouwens niet door de rechtspractici en de specia
listen van het jeugdrecht en de jeugddelinquentie gedurende de 
laatste decennia vastgesteld, en met het oog op hervormingen 
beklemtoond -, wanneer een geding tot echtscheiding of tot scheiding 
van tafel en bed het nakend uiteenvallen van het gezin aankondigt, 
of wanneer de ontbinding van het huwelijk van de ouders aldus 
voltrokken wordt, en intussen of uiteindelijk omtrent de bewaring, 
het onderhoud, het bezoekrecht, de opvoeding, het onderwijs van 
de minderjarige kinderen en andere ermede verwante delicate 
problemen, tussen de ouders doorgaans vinnige meningsgeschillen 
gerezen zijn, waarvan de justitiele oplossing telkens een diepgrondige, 
objectieve en op tegenspraak gedebatteerde voorlichting van de 
rechter vereist, vooraleer hij desaangaande, in het uitsluitend belang 
van die kinderen, de steeds belangrijke beslissing client te treffen, 
die doorgaans hun ganse toekomst zal orienteren en bei:nvloeden (3). 

(r) HuYNEN, S., o.c., f. T., 1965, 326, en de beschouwingen onder nr. 7 hierboven. 
(2) Zie desaangaande: de memorie van toelichting van het wetsontwerp, Par/em. 

Besch., Kamer, Zitt. 1962-1963, nr. 637/r, 13 september 1963, biz. 17, alsook het verslag 
namens de Senaatscommissie voor de Justitie uitgebracht door de heer E. Van Bogaert, 
Par/em. Besch., Senaat, Zitt. I964-r965, nr. 153, 25 februari 1965, biz. 14. 

(3) Men raadplege desaangaande a.m. : PrcHON, E., Le developpement psychique 
de /'enfant et de /'adolescent, Paris, Masson, 1936;- DESPERT, J. L., Enfants du divorce, 
Paris, 1957;- CoRDELIER, S., Les enfants de la discorde, Editions sociales franyaises;
STREBEL, J., Epoux divorces (Experiences et refiexions d'un juge), Neuchatel, biz. 93; -
SAVATIER, R., Les enfants et les adolescents socialement inadaptes, verzameling van de Centre 
d'etudes de defense sociale, Cujas, Paris, 1958, biz. 193 e.v.; - SAVATIER, R., Sociologie 
et droit de /a famille, in de verzameling Droit, Economie et Sociologie, Dalloz, Paris, 1959, 
biz. ros; - CHAZAL, J., Les droits de /'enfant, Paris, 1959;- RAciNE, Aimee, La delin
quance juvenile en Belgique de 1939 a 1957, Studiecentrum voor de ]eugdmisdadigheid, Brussel, 
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Geldt trouwens ook niet dezelfde vaststelling bij het onderzoek 
van andere gewichtige aangelegenheden van civielrechtelijke aard 
die de minderjarigen aanbelangen, en waarvan de regeling een 
doorslaande uitwerking kan hebben op hun latere gedragingen van 
volwassenen in de schoot van de gemeenschap, met name: de ver
schillende justitiele schikkingen of beslissingen inzake kinderaan
neming, de uitoefening van de ouderlijke macht zowel t.o.v. de persoon 
als van de goederen van het kind, de eventuele ontvoogding, ja zelfs 
de mogelijke misbruiken van het ouderlijk gezag bij weigering van 
toestemming tot het huwelijk van de minderjarige ? 

22. Meteen volgt uit deze samenvattende vaststellingen en 
beschouwingen dat het jeugdrecht, midden de instituten van ons 
burgerlijk recht, een bepaalde zelfstandige positie client in te nemen ; 
althans dat aldaar het autonoom verschijnsel van de jeugd in de schoot 
van het recht behoort te worden erkend (1), en het derhalve o.m. 
geboden is dat het onderzoek, het bijleggen of het berechten van 
de geschillen tot dewelke de rechtsverhoudingen tussen ouders en, 
of met betrekking tot, hun minderjarige kinderen, in gans de mate 
van het mogelijke, zou worden toevertrouwd aan de daartoe best 
geschikte jeugdrechtbank, of, waar dit technisch niet mogelijk blijkt, 
minstens zou geschieden mits het verlenen aan de gewone rechters 
in de burgerlijke kamers van de rechtbanken van eerste aanleg van 
de gedocumenteerde en ervaringsvolle medewerking van de jeugd
rechters en van de inzake jeugdbescherming gespecialiseerde en 
door hun technische medehelpers voorgelichte magistraten van het 
openbaar ministerie. 

23. Bij het vastleggen van de nieuwe of van de aangepaste 
bepalingen betreffende de burgerlijke rechtstoestand van de jeugd, 
zomede bij de inrichting van de techniek waardoor zij het opzet 
van de wetgever best zouden kunnen verwezenlijken,- werden deze 
twee hoofdzakelijke eigenschappen, - nauwe samenhang met 
de sociale en met de tweevoudige justitiele jeugdbescherming (2), 
zelfstandig aspect van het jeugdrecht -, overkoepeld door de hier
boven uiteengezette fundamentele principes, zorgvuldig in acht 
genomen, en werden de in dat verband voorgestelde oplossingen, 

I959, biz. II5 en u6;- Wetsvoorstel op dejeugdbescherming neergelegd door de heer 
Terwagne: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I959-196o, nr. 567/1, 22 juni 1960 en Zitt. 1961-
1962, nr. 4I6/1, 19 juli 1962, biz. 9;- VINCHENT, M., L'interet de I' enfant dans !'attribution 
de sa garde, ]. T., I96o, 733 tot 735; -DEL VA, J., Le controle judiciaire en matiere de garde 
d'enfants, ]. T., I96I, 621 en 622, nr. I tot en met 8, biz. 624 tot 629, nr. 43 tot 72, en 
biz. 641, nr. 73 en 74· 

(I) HIRSCH, J. L., o.c., ]. T., 1965, 38I, nr. 48. 
(2) Hierbij worden bedoeld : de maatregelen ten aanzien van de ouders (voogdij 

over de sociale uitkeringen, opvoedingsbijstand, ontzetting van de ouderlijke macht), 
samengevat onder nr. I6 tot I8 hierboven, en de maatregelen ten aanzien van de minder
jarigen zelf, samengevat onder nr. I9 hierboven. 
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vooraleer deze te verwerpen of bij te treden, voorzichtig gewikt en 
gewogen. 

24. Aldus werden opeenvolgend aan nieuwe, aangepaste of 
aanvullende regelingen onderworpen : 

1. De wettelijke woonplaats van de niet ontvoogde minderjarige. 
2. De toestemming van de ouders tot het huwelijk van hun 

minderjarig kind. 
3· De voorlopige en definitieve maatregelen betreffende de 

bewaring van de minderjarige kinderen, ingeval van echtscheiding 
van hun ouders op grand van bepaalde feiten of door onderlinge 
toestemming, of ingeval van scheiding van tafel en bed. 

4· De aanneming van kinderen. 
5. De ouderlijke macht. 
6. De voogdij. 
7. De ontvoogding. 
8. De handeldrijvende minderjarige. 
9· De minderjarige werknemer of zeeman. 

10. De nationaliteit van de minderjarige. 

§ 1. De wettelijke woonplaats van de niet ontvoogde minder
jarige 

25. De artikelen 19 en 20 van de nieuwe wet hebben de bij 
de artikelen 373, 374, 384, 386 en 389 van het B.W. gestelde regels 
betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, gedurende het 
huwelijk en na de ontbinding ervan, over de persoon en met betrekking 
tot het genot van de goederen van de minderjarige kinderen, zomede 
inzake het wettelijk beheer over hun persoonlijke goederen staande 
het huwelijk, door nieuwe bepalingen vervangen. Gedurende het 
huwelijk, wordt dit gezag niet meer door de vader aileen, doch voortaan 
door de ouders gezamenlijk uitgeoefend, terwijl, in geval van gebrek 
aan eensgezindheid, de wil van de vader doorslaggevend is, behoudens 
voor de moeder het recht zich tot de jeugdrechtbank te wenden. 
Oak, wat het genot van de goederen van de kinderen betreft totdat 
dezen de valle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben, of tot aan 
de ontvoogding v66r deze leeftijd, wordt dit genot door de nieuwe 
wettelijke bepalingen voortaan aan beide ouders toebedeeld, of, in 
geval een van hen overlijdt, aan de langstlevende, terwijl dit genot 
ophoudt in geval van echtscheiding en van scheiding van tafel en bed. 
Ten slotte, gedurende het huwelijk, is het oak niet meer de vader 
aileen, doch zijn het voortaan de ouders die gezamenlijk de persoon
lijke goederen van hun minderjarige kinderen beheren, met, in geval 
van onenigheid tussen heiden, de doorslaggevende wil van de vader, 
doch het recht voor de moeder zich tot de jeugdrechtbank te wenden. 
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Naar aanleiding van deze WIJZigmgen, moesten de bepalingen 
van het reeds bij artikel 5 van de wet van 30 april I958 vervangen 
artikel 108 B.W., wat de wettelijke woonplaats van de niet ont
voogde minderjarigen betreft, noodzakelijk aan de nieuwe regels 
inzake uitoefening van de ouderlijke macht en van het recht van 
wettelijk beheer worden aangepast (I). Op initiatief van de Senaats
commissie voor de Justitie (2), werd artikel 108 van het B.W. bij 
artikel I 2 van de nieuwe wet dan oak vervangen door volgende tekst : 
,Een niet ontvoogde minderjarige heeft zijn woonplaats bij degene 
die zijn wettelijke beheerder is. 

Wanneer de ouders die geen gemeenschappelijke woonplaats 
hebben, beiden wettelijk beheerder zijn van de niet ontvoogde 
minderjarige, dan heeft deze zijn woonplaats bij zijn vader (3). 

Een onbekwaamverklaarde meerderjarige heeft zijn woonplaats 
bij zijn voogd." 

Uit de besprekingen in de Senaatscommissie voor de Justitie 
blijkt dat de nieuwe bepalingen van artikel 108 van het B.W., in 
voorkomend geval, moeten ge!nterpreteerd worden met inachtneming 
van de door de artikelen 33 en 34 van de nieuwe wet gestelde regels 
betreffende de ontzetting van de ouderlijke macht (4). Derhalve, 
wanneer de ouders van de niet ontvoogde minderjarige beiden van 
het recht van wettelijk beheer ontzet werden, heeft het kind zijn 
~ettelijke woonplaats bij de persoon die door de jeugdrechtbank 
aangewezen werd om, onder haar toezicht, dit recht van wettelijk 
beheer uit te oefenen en de overeenkomstige verplichtingen na te 
komen, ofwel bij de persoon die, krachtens de beslissing van de 
jeugdrechtbank, door het jeugdbeschermingscomite aangewezen werd 
om voormeld recht uit te oefenen, nadat zijn aanwijzing, op vordering 
van het openbaar ministerie door deze rechtbank gehomologeerd werd. 
Dit zal oak het geval zijn zo alleen de vader van het recht van 
wettelijk beheer is ontzet en de moeder niet werd aangewezen om 
hem te vervangen. W ordt de vader door de moeder wel vervangen, 

(1) Voor het onderscheid tussen de begrippen vrije woonplaats en wettelijke woon
plaats, zie a.m. : BAETEMAN, G., Overzicht van de wet van 30 april 1958 betreffende de 
wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten en van enkele rechtsproblemen door haar 
toepassing gesteld, R. W., 1958-1959, ror7 tot 1058, hfdst. III, nr. I-1; - DELVA, W., 
en BAERT, G., Overzicht van rechtspraak (1960-1963), Personen- en Familierecht, T.P.R., 
1964, blz. 240-241, nr. 17 en 19. 

(2) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, 25 februari 1965, blz. 14. 
(3) O.m. I 0 wanneer de echtgenote een afzonderlijke beroeps-, handels- of nijverheids

activiteit heeft, en dientengevolge haar woonplaats kan hebben waar zij haar hoofdverblijf 
heeft (art. 102 B.W.), vermits art. 5 van de wet van 30 april 1958 het art. 108 B.W., 
dat de wettelijke woonplaats van de gehuwde vrouw bij haar man vestigde, dit wettelijk 
vermoeden heeft afgeschaft samen met de opheffing van de rechtsonbekwaamheid van 
de gehuwde vrouw; 2° wanneer de wettig gehuwde ouders feitelijk gescheiden leven, 
zelfs in geval het minderjarig kind bij zijn moeder verblijft. 

(4) Zie boven onder nr. 18. 
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dan bepaalt ha.ar woonplaats die van het kind. Is aileen de moeder 
ontzet, dan is de woonplaats van het kind biJ zijn vader (I). 

Men gelieve tenslotte op te merken dat, wat de onwettige niet 
ontvoogde minderJarige betreft, diens woonplaats b~ de erkennende 
ouder gevestigd is, vermits deze de voogdiJ uitoefent met alle daaraan 
verbonden attributen, inbegrepen het recht van beheer over de 
goederen van het kind; aan het artikel 396, bis van het B.W., eraan 
toegevoegd door artikel 3 van de wet van 7 maart I938, en naderhand 
gewijzigd bij artikel 7, § 2 van de wet van 30 april I958, werd immers 
door de nieuwe wet niet geraakt. Nochtans, in geval van erkenning 
van het onwettig kind door beide natuurlijke ouders, hebben heiden 
een gelijke ouderlijke macht en dus ook het beheerrecht, en kon het 
kind voorheen dus mogelijks twee woonplaatsen hebben (2). 

Deze laatste eventualiteit wordt door het nieuw artikel 108, 
tweede lid, van het B.W. voortaan afgeschaft, daar, in zodanig geval, 
de erkende natuurlijke niet ontvoogde minderjarige zijn wettelijke 
woonplaats zal hebben bij zijn erkennende vader. Werd het onwettig 
kind niet erkend, dan krijgt het een datieve voogd (art. 405 B.W.), 
bij wie het zijn wettelijke woonplaats heeft (art. 108, eerste lid, BW.) (3). 

§ 2. De toestemming van de ouders tot het huwelijk van hun 
minderjarig kind 

26. Naar luid van artikel I48 B.W., vervangen door artikel I 
van de wet van 14 juli I9S3, mogen de zoon en de dochter, die 
de voile leeftijd van eenentwintig jaren niet hebben bereikt, geen 
huwelijk aangaan zonder toestemming van hun ouders (4). Zijn dezen 
het niet eens, dan wordt het geschil door een van hen gebracht 
v66r de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats of van de 
verblijfplaats van het kind, en doet de rechtbank uitspraak met 
inachtneming van het belang van het kind (5). In het wetsontwerp 

(I) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. I964-I965, nr. I53· 25 februari I965, biz. I4. 
(2) Zie: DELVA, W., en BAERT, G., Overzicht van rechtspraak (I960-I963), Personen

en Familierecht, T.P.R., I964, biz. 242, nr. I9, litt. f. 
(3) Zie : DELVA, W., en BAERT, G., l.c. 
(4) Is het een onwettig kind, doch door zijn natuurlijke vader en moeder erkend, 

dan mag het niet huwen zonder toestemming van de vader en van de moeder ten aanzien 
van wie het de staat van erkend natuurlijk kind bezit (art. I58 B.W.). 

(5) Zie desaangaande o.m. : Rb. Brugge, 9 oktober I950, R. W., I950-I95I, I577. 
alsook een vonnis uitgesproken door de Rb. Brussel (Iste Kamer), echter zonder opgave 
van datum, gepubliceerd in het Bulletin de la Federation des Avoues, I953· nr. I, biz. I8 
tot en met 22;- Vg!. met de bepalingen van art. 94 en 95 van het Nederlands B.W., 
naar luid derwelke de minderjarige, die de tot zijn huwelijk vereiste toestemming niet 
verkrijgt, zich tot de kantonrechter van zijn woon- of verblijfplaats kan wenden, die, 
na verhoor of behoorlijke oproeping van hen, wier toestemming is vereist, en desnoods 
na bloed- en aanverwanten van de minderjarige te hebben gehoord, verlof tot het aangaan 
van het huwelijk kan verlenen. Zodanige vervanging is echter niet geoorloofd indien : 

a) een ouder, die het gezag over zijn kind uitoefent, zijn toestemming weigert; 
b) allen, wier toestemming vereist is, deze weigeren en zich onder hen een of meer 

grootouders bevinden wier toestemming vereist is wegens het overlijden van beide ouders 
van de minderjarige (zie art. 92, tweede lid, Ned. B.W.). 
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betreffende de jeugdbescherming, neergelegd op 13 september 1963, 
werd voormelde bepaling van artikel 148 B.W. ongewijzigd gelaten. 
Nochtans, had die wettelijke regeling in de rechtspraktijk aanleiding 
gegeven tot betwistingen, waarvan de draagwijdte en het belang, 
in verband met een gezonde opvatting van de jeugdbescherming 
en sommige vastgestelde misbruiken van de ouderlijke macht, terecht 
de aandacht van de wetgever, bij de besprekingen van het wetsontwerp 
betreffende de jeugdbescherming, hebben gaande gemaakt. 

27. lmmers, zowel voor de wijziging van artikel 148 B.W. 
door de wet van 14 juli 1953 dan wel na het inwerkingtreden van 
deze wet; hadden sommige rechterlijke beslissingen de ontvankelijkheid 
aanvaard van de vordering van het openbaar ministerie om, in geval 
de vader en de moeder eensgezind hun toestemming tot het huwelijk 
van hun minderjarig kind weigeren, deze toestemming te doen 
vervangen door een daartoe door de rechtbank ambtshalve te verlenen 
machtiging (1). 

Wat de gegrondheid van zodanige vordering betreft, komt men 
echter tot de vaststelling dat slechts een enkel vonnis de vordering 
van het openbaar ministerie heeft toegewezen, evenwel bij een moti
vering die, in strijd met een gevestigde rechtsleer (2), uitging van 
de stelling dat, zo de ouderlijke macht een natuurlijk recht is en 
haar regeling een beginsel van openbare orde, de uitoefening ervan 
nochtans onder het toezicht is gesteld van de rechtbanken, die, 
in geval van geschil, de macht hebben maatregelen te bevelen om 
de minderjarige te beschermen tegen misbruiken of tegen een toestand 
die zijn belangen zou kunnen schaden, en om derhalve de ouderlijke 
macht in het belang van het kind te beperken of te wijzigen (3). 

(I) Rb. Brussel, 4 aprili952, R. W., I952-I953. 766; ]. T., I953· 24I, en de belang
wekkende noot van P. Mahillon; - Rb. Brugge, I7 februari I96o, R. W., I959-I96o, 
I32I; Ann. Not. Enreg., I960, I87; - Rb. Bergen, 7 februari I962, ]. T., I962, 585. 

Ontvankelijkheid doorgaans gegrond op de beschouwing dat, naar luid van art. 46, 
tweede lid, van de wet van 20 aprili8Io betreffende de rechterlijke inrichting en de rechts
bedeling, het openbaar ministerie in burgerlijke zaken ambtshalve een vordering kan 
instellen wanneer de openbare orde dit optreden eist, wat o.m. het geval is wanneer, gelet 
Op de feitelijke omstandigheden van de zaak, het de openbare orde aanbelangt dat de 
minderjarige zou huwen om met het kind, waarvan zij zwanger is, en diens vader een 
wettig gezin te vormen. (Rb. Brussel en Brugge, hierboven vermeld). 

Soms ook werd de vordering van het openbaar ministerie ingesteld op grond van 
art. 3. 2° van de wet van IS mei I9I2 op de kinderbescherming luidens hetwelk het open
baar ministerie de facultatieve ontzetting van de ouderlijke macht kan nastreven wanneer 
de ouders .,door slechte behandeling, misbruik van gezag, bekend slecht levensgedrag of 
erge nalatigheid in het vervullen van hun wettelijke verplichtingen, de gezondheid, 
de veiligheid of de zedelijkheid van hun kind in gevaar brengen" ; tevens werd bij deze eis 
gevorderd dat de rechtbank aan de minderjarige dochter de machtiging tot haar huwelijk 
zou verlenen, waarvoor haar ouders hun toestemming steeds bleven uitstellen. (Rb. Bergen, 
hierboven geciteerd). 

(2) Zie o.m.: DE PAGE, I., zde en 3de uitg., nr. 593-3°;- KLUYSKENS, VII, nr. 227, 
in fine; - LAURENT, II, nr. 322; - THIRY, I, nr. 23I. 

(3) Rb. Brussel, 4 april I952, vermeld onder (I) hierboven. Daarentegen werd, 
in de twee andere gevallen, de vordering van het openbaar ministerie als ongegrond 
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28. Ofschoon deze alleenstaande pretoriaanse opvatting nader
hand in de rechtspraak niet meer werd bijgetreden, en men bij de 
klassieke mening is gebleven dat het recht om aldan niet toe te stemmen 
tot het huwelijk van hun minderjarige kinderen een volstrekt discre
tionair recht is voor de ouders, die zich daaromtrent niet hoeven 
te rechtvaardigen en waarover geen toezicht, zelfs in geval van 
rechtsrnisbruik, kan geduld worden (I), blijken niettemin de gedachten 
desaangaande toch een evolutie te hebben ondergaan, en wel in 
de richting van een justitiele controle van de ouderlijke macht, 
echter uitsluitend tot bescherming van het kind en beperkt tot 
wat zijn belang eist, zodanig dat, waar werkelijk gebleken is dat 
beide ouders hun toestemming tot het huwelijk van hun rninderjarig 
kind enkel en alleen weigeren om het te tergen of uit baatzucht, 
de rechtbank ten opzichte van dit niet te billijken rechtsmisbruik 
er zouden toe gemachtigd zijn om zich aan die ouders te substi
tueren (2). 

29. Bij de bespreking in de Kamercommissie voor de Justitie 
van het wetsontwerp jeugdbescherrning, vond laatstvermelde ziens
wijze weerklank in een door de heer volksvertegenwoordiger Terwagne 
ingediend amendement, waarbij voorgesteld werd : 

I) aan de jeugdrechtbank de bevoegdheid over te dragen om 
te beslissen in geschillen betreffende de toestemrning tot het huwelijk 
van minderjarigen; 

2) aan de procureur des Konings het recht te verlenen het geschil 
aan die rechtbank voor te leggen in geval de toestemming tot het 
huwelijk geweigerd wordt aan een rninderjarige boven de leeftijd 
van achttien jaar, en die weigering tegen het belang van die rninder
jarige indruist. 

afgewezen. In een dezer gevallen oordeelde de rechtbank dat, zo de wet van I4 juli I953. 
die artikel I48 B.W. gewijzigd heeft, wei toelaat het geschil v66r de rechtbank te brengen 
in geval de ouders het over de toestemming tot het huwelijk van hun minderjarig kind 
niet eens zijn, nochtans, sinds voormelde wet, de rechtbank niet tussenbeide kan komen 
indien de beide ouders eensgezind hun toestemming weigeren, al weze deze weigering 
onrechtmatig of zelfs zuiver baatzuchtig. (Rb. Brugge, I7 februari I96o, hierboven aan
gehaald onder voetnoot (I), biz. 334, vonnis waarvan de redenering terecht bekritiseerd 
wordt door W. DELVA en G. BAERT, o.c., nr. 24, biz. 248 en 249). 

(I) Zie de auteurs geciteerd onder voetnoot (2), biz. 334; - Adde: BEUDANT, II, 
2de uitg., nr. 525 e.v.; - JossERAND, I, 3de uitg., nr. 739; -Hue, II, nr. 32; - BAUDRY
LACANTINERIE, 3de uitg., III. nr. I449; - CoLIN, Capitant et Julliot de Ia Morandiere, 
I, ude uitg., nr. r6o e.v.; - DALLOZ, Nouveau repertoire de droit, I948, Tw., Mariage, 
nr. 58; - PLANIOL et RIPERT, 2de uitg., II, door RouAST, A., I952, nr. 140; -LABORDE
LACOSTE, I, I949• nr. 748; - RouAST, A., Droits discretionnaires et droits controles, Rev. 
trim. dr. civ., 1944, r; - DABIN, J., Le controle de la puissance paternelle en droit belge, 
]. T., 1947, 17 e.v., 33 e.v.; - Les Novelles, Droit civil, I, Le mariage, nr. II5; -
RENARD, Cl., Examen de jurisprudence, 1949-I95I, R.C.].B., I953. nr. 40, blz. 229; -
Idem, Droit civil, volgens Galopin et Wille, 3de dee!, 2de uitg., blz. 220. 

(2) Zie DEL VA, W., en BAERT, G., o.c., nr. 24, blz. 249, in fine, en 250. 
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30. De Kamercommissie heeft het beginsei van dit amendement 
aangenomen en het Departement van }ustitie verzocht de tekst 
uit een technisch oogpunt te herzien. 

Het resuitaat van dat werk was de invoeging in het B.W. van 
een artikei I6o bis, waarbij : 

I) aan de procureur des Konings het recht toegekend werd 
om het geschii bij de rechtbank aanhangig te maken, in gevai aan 
een minderjarige de toestemming tot zijn huwelijk geweigerd wordt, 
en die weigering ais een misbruik is aangemerkt, om het even of 
de weigering van de vader en de moeder of van een hunner uitgaat 
dan wei van de andere personen wier toestemming vereist wordt, 
met name van de voogd van het natuurlijk niet erkend kind, of van 
het natuurlijk erkend kind dat zijn ouders verloren heeft (art. I59 
B.W.), zomede van de familieraad indien er noch ouders, noch 
grootouders meer zijn (art. I6o B.W.) (I); 

2) de mogeiijkheid tot dit rechtsmiddel niet beperkt werd tot 
de gevallen van minderjarigen van meer dan achttien jaar; 

3) de bevoegdheid ter zake, niet bij de jeugdrechtbank lag, 
doch wei bij de rechtbank van eerste aanleg bleef, omdat, welke argu
menten oak men voor de bevoegdheid van de jeugdrechtbank kan 
doen gelden, de rechtbank van eerste aanleg dan tach nag bevoegd 
zou blijven voor het behandelen van het rechtsmiddel door de ouders 
ingesteld tegen de akte van eerbied hen betekend duor-hun-meerdeF 
jarig wettig kind, dat de valle Ieeftijd van vijfentwintig jaren niet 
heeft bereikt (art. I5I en I52 B.W., gewijzigd door de wet van 
I4 juli I953); geoordeeld werd dat beide aangelegenheden zodanig 
verwant zijn dat ze, met het oog op eenheid in de rechtspraak, best 
aan een en dezelfde rechtbank zouden worden toevertrouwd. 

Deze tekst werd bij een artikel I 3 van het wetsontwerp door 
de Kamer goedgekeurd. 

31. De Senaatscommissie voor de Justitie was echter van oordeel 
dat, vermits door de wet een jeugdrechtbank wordt ingesteld en 
haar bevoegdheid wordt verleend om kennis te nemen van de familie
geschillen met betrekking tot de minderjarigen, dit jeugdgerecht 
oak zijn opdracht volledig moest kunnen vervullen op het gebied 
van weigering van toestemming tot hun huwelijk. 

Deze aangelegenheid staat inderdaad in nauw verband met 
het geschil tussen de ouders aangaande de uitoefening van de ouder
Iijke macht of met de conflicten tussen ouders en minderjarige kinderen 
over de uitoefening van het tuchtigingsrecht, geschillen welke aan 

(r) Kenschetsend is het dat, tot rechtvaardiging van deze nieuwe regeling, uit
drukkelijk verwezen werd naar de rechtspraak en naar de evolutie vermeld onder nr. 27 
en 28. Zie: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. r963-r964, nr. 637/7, .27 oktober r964, biz. 22. 



de jeugdrechtbank door andere bepalingen van de wet worden 
opgedragen (1). 

Dit standpunt heeft er de Senaatscommissie toe geleid niet enkel 
een artikel 160 bis in het B.W. in te lassen betreffende de abusieve 
weigering door beide ouders van de toestemming tot het huwelijk 
van de minderjarige, doch oak artikel 148 van het B.W. te wijzigen 
ten einde het meningsverschil tussen de ouders zelf over het huwelijk 
van hun minderjarig kind eveneens aan de jeugdrechtbank op te 
dragen (2). 

De tekst van het artikel 13, zoals het vervolgens door de Wet
gevende Kamers werd goedgekeurd, luidt derhalve als volgt : 
,In hetzelfde Wetboek (B.W.), eerste boek, titel V, eerste hoofdstuk, 
Hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen 
aangaan, worden de wijzigingen aangebracht die volgen: 

1. Artikel q8 wordt gewijzigd als volgt : 
a) het tweede lid wordt door de volgende bepaling vervangen : 

Zijn dezen (de ouders van de minderjarige van min dan eenentwintig 
jaren) het niet eens, dan wordt het geschil door een van hen bij 
verzoekschrift v66r de jeugdrechtbank gebracht." 

b) het derde lid wordt opgeheven. 
2. Na artikel 160 wordt een artikel r6o bis ingevoegd, luidende 

als volgt: 
Artikel r6o bis. Wanneer in de gevallen bedoeld in de artikelen 148 
tot I 50, I 58 en I 59, de toestemming tot het huwelijk van een minder
jarig kind wordt geweigerd, kan de jeugdrechtbank, op vordering 
van de procureur des Konings, het kind toestemming verlenen 
om een huwelijk aan te gaan, als zij de weigering een misbruik 
acht te zijn ... " 

Na, in verband met deze vordering, de procedure te hebben 
geregeld (zie verder, onder nr.32), vervolgt de tekst: , ... Wanneer 
in het in artikel r6o (van het B.W.) bedoelde geval de toestemming 
tot het huwelijk van een minderjarig kind door de familieraad 
wordt geweigerd, kan de jeugdrechtbank eveneens, op vordering 
van de voogd, de toeziende voogd, de curator, een lid van de 
vergadering of de procureur des Konings, in het huwelijk toe
stemmen als zij de weigering een misbruik acht te zijn ... '' (art. I 6o bis, 
vierde lid, B.W.). 

32. Bovendien heeft de Senaatscommissie het nuttig geacht 
de procedure ter zake uit te stippelen. 

a) Wordt het geschil aanhangig gemaakt door een van de ouders, 
dan betreft het een rechtspleging op verzoekschrift, zoals bepaald 
bij artikel 4 5, nr. I, en verder geregeld door de artikelen 5 I, 54 

(r) Zie: Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, 25 februari 1965, biz. 15. 
(2) Zie: Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, 25 februari 1965, biz. 15. 
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en 62 van de nieuwe wet : de vader en de moeder worden v66r 
de jeugdrechtbank opgeroepen door de griffier; zij mogen zich 
door een advocaat laten vertegenwoordigen, terwijl de medewerking 
van pleitbezorgers niet vereist is, doch de jeugdrechtbank kan ten 
allen tijde de persoonlijke verschijning van partijen gelasten; voor 
het overige gelden de wetsbepalingen inzake burgerlijke rechts
pleging. 

b) Wordt het geschil v66r de jeugdrechtbank gebracht door de 
procureur des Konings, dan wordt de procedure geregeld door 
artikel I6o bis, B.W., waarvan de onder nr. 3I hierboven weer
gegeven tekst door artikel I 3 van de nieuwe wet als volgt werd 
aangevuld: 

,De vordering wordt ingeleid bij dagvaarding tegen een bepaalde 
dag. De termijn van verschijning is acht dagen. Het vonnis is 
niet vatbaar voor verzet, maar wel kan hager beroep ertegen worden 
ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak, indien het op 
tegenspraak, of na de betekening, indien het bij verstek gewezen is. 

De termijn van verschijning v66r de jeugdkamer van het 
hof van beroep is acht dagen. 

De jeugdrechtbank en de jeugdkamer van het hof van beroep 
behandelen de zaak onverwijld ... " (art. I6o bis, tweede en derde lid, 
B.W.). 

c) Dezelfde procedure geldt voor de vordering ingesteld door 
de voogd, de toeziende voogd, de curator, een lid van de familieraad 
of de procureur des Konings, wanneer, in het in art. I6o B.W. 
bedoelde geval, de toestemrning tot het huwelijk door de familieraad 
geweigerd wordt. 

De nieuwe wet preciseert evenwel dat ,de vordering ingesteld 
wordt tegen de leden van de familieraad, behalve de vrederechter, 
die het met de beslissing eens waren. Het tweede lid van dit 
artikel (I) is op deze vordering toepasselijk." 

d) Vanzelfsprekend zijn de vertegenwoordiging van partijen 
door een advocaat, de niet verplichte medewerking van pleitbezorgers, 
en de mogelijkheid voor de jeugdrechtbank de persoonlijke ver
schijning van partijen te bevelen (art. 54 van de wet), zomede de 
wetsbepalingen inzake burgerlijk procesrecht waarvan niet afgeweken 
werd (art. 62 van de wet), van toepassing op bovenvermelde proce
dures op dagvaarding. 

e) De aandacht weze er bovendien op gevestigd dat, naar luid 
van artikel 58 van de nieuwe wet, het hoger beroep tegen de vonnissen 
gewezen door de jeugdrechtbank in de onderhavige aangelegenheden, 
- zoals trouwens in al die welke het civielrechtelijk statuut van de 
minderjarigen betreffen -, ingesteld moet worden bij verzoekschrift 

(1) Zie boven onder nr. 32, littera b. 



ter griffie van het hof van beroep ; bij dit verzoekschrift wordt een 
expeditie gevoegd van het aangevochten vonnis. De griffier van 
de jeugdkamer van het hof roept v66r die kamer de partijen op die 
opgeroepen werden v66r de jeugdrechtbank, en voegt aan de op
roeping voor de andere partijen dan de verzoeker een gelijkluidend 
afschrift toe van het verzoekschrift. De medewerking van pleit
bezorgers bij het hof is niet vereist. 

f) Ten slotte bepaalt artikel 57 van de nieuwe wet dat de jeugd
rechtbank, - en dit geldt ook voor de jeugdkamer van het hof 
van beroep -, zich tijdens de debatten te allen tijde in raadkamer 
kan terugtrekk.en om o.m. de ouders, voogden of degenen die de 
minderjarige onder hun bewaring hebben, omtrent diens persoon
lijkheid te horen. Principieel, is de minderjarige niet aanwezig bij 
de debatten in raadkamer, doch hij kan eventueel aldaar door de 
rechtbank of het hof worden geroepen. In elk geval echter, mogen 
de debatten in raadkamer slechts plaatsvinden in aanwezigheid van 
de advocaat van de minderjarige. 

33· De vraag werd gesteld of de koninklijke ontheffing voor 
het aangaan van een huwelijk nog vereist is voor de jongeling die 
de voile leeftijd van achttien jaren of voor het meisje dat de voile 
leeftijd van vijftien jaren niet bereikt heeft (art. 145 B.W.). Positief 
antwoord lijdt geen twijfel. De wijzigingen aangebracht door artikel 13 
van de wet van 8 april 1965 betreffen immers uitsluitend de toe
stemming van de ouders, voogden of familieraad tot het huwelijk 
van de minderjarige kinderen, doch geenszins de daartoe vereiste 
leeftijdsvoorwaarden gesteld bij art. 144 B.W., waaraan de nieuwe wet 
trouwens niet heeft geraakt (1). 

34· Andere vraag : wanneer de jeugdrechtbank aan de minder
jarige toestemrning verleent om een huwelijk aan te gaan, geldt 
die machtiging ook als bijstand in het sluiten van een huwelijks
overeenkomst (art. 1398 B.W.). 

Deze vraag werd vroeger reeds onderzocht door Prof. W. Delva 
en de heer G. Baert in hun overzicht van de rechtspraak (1960-1963) 
betreffende het personen- en familierecht (T.P.R., 1964, biz. 250-251, 
nr. 25 en 26), en bevestigend beantwoord. Ofschoon de nieuwe wet 
desaangaande stilzwijgend is, bestaan er blijkbaar geen redenen 
om voortaan, onder het bij art. 13 van deze wet in het Burgerlijk 
Wetboek ingevoegde wijzigingen, van de volkomen te rechtvaardigen 
zienswijze door voornoemde auteurs uitgebracht af te wijken. 

(r) Zie HIRSCH, J. L., o.c., J. T., 1965, 381, nr. sr, in fine. 
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§ 3• De voorlopige en definitieve maatregelen betreffende 
de minderjarigen, in geval van echtscheiding of scheiding 
van tafel en bed van hun ouders 

35· De wetenschappelijke opsporingen van de sociologic naar 
de oorzaken van de onaangepastheid van de jeugd, de vaststellingen 
van de moderne psychiaters, en de etiologic van de jeugdmisdadigheid 
hebben, aan de hand van sociale onderzoekingen en welsprekende 
statistieken (1), op het hoofdzakelijk belang gewezen en het aanzienlijk 
kwaad beklemtoond van de tweedracht tussen de ouders van het kind, 
en de doorgaans gevaarlijke, ja zelfs noodlottige uitwerkselen onder
streept van de familiale dissociatie op de fysische, intellectuele en 
morele ontwikkeling van het kind, wiens onderhoud, opvoeding en 
affectieve gevoelens, in de hel van dergelijk gezinsleven en meteen 
in de angst van de toekomstonzekerheid, geweldig te lijden hebben (2). 
Wanneer deze nagenoeg pathologische gezinstoestand, die de Franse 
auteur L. Despert zeer raak heeft genoemd ,le divorce emotionnel" (3), 
de ouders ertoe brengen hun toevlucht te nemen tot het instellen 
van een procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, 
en aldus voor het eerst een uitwendig teken van hun onenigheid 
openbaar en officieel tot uiting komt, wordt het voor de openbare 
macht een gebiedende noodzakelijkheid, en ligt het tevens in de lijn 
van de preventieve strekking inzake jeugdbescherming (zie onder 
nr. 9 hierboven), er naar te streven dat de kinderen van het uiteen
vallend gezin, zowel tijdens het geding als na de wettelijk voltrokken 
ontbinding van het huwelijk van hun ouders, zo weinig mogelijk 
leed en nadeel van deze scheuring zouden ondergaan (4). Deze zware 
en kommervolle taak wordt door de wet aan de hoven en recht
banken opgedragen (5). 

Om ze naar best vermogen te kunnen vervullen, is het echter 
onontbeerlijk dat de rechter of het rechtscollege, die de gepaste 
beslissingen ter zake moeten nemen, zo volledig en zo objectief 
mogelijk zouden worden voorgelicht over de werkelijke toestand 
in het gezin van de aldaar in dreigend gevaar verkerende minder
jarige kinderen, onschuldige slachtoffers van de ouderlijke tweespalt. 

(I) Zie RAcrNE, A., La delinquance juvenile en Belgique de 1939 d 1957, publikatie 
van het Studiecentrum voor de Jeugdmisdadigheid, Brussel, I959. biz. IIS en u6; -
CHAZAL, J., Enfance delinquante, Paris, I958, biz. 23. 

(2) Zie o.m. de auteurs vermeld onder voetnoot (3), biz. 329 en 330, alsook : 
SAVATIER, R., Le droit, l'amour et la liberte, 2de uitg., Paris, I963, biz. 71. 

(3) DESPERT, J. L., Enfants du divorce, Paris, I957, biz. I4. 
(4) Zie de uiteenzetting van de heer Rolin in de Senaat : Parlem. Hand., Senaat, 

Zitt. 1964-I965, Vergadering van IO maart I965, biz. 96I, kol. I; - Zie ook: Parlem. 
Besch., Kamer, Zitt. I962-I963, nr. 637/7, 27 oktober I964, Verslag van Mevr. De Rie
maecker-Legot en de heer Terwagne uit naam van de Kamercommissie voor de Justitie, 
biz. 23. 

(5) Men leze in dat verband de treffende beschouwingen van J. Strebel in Epoux 
divorces (Experiences et rejlexions d'un juge), Neuchatel, biz. 89. 

340 



~~~-=- ,--=~---===--=-- - ---= = - ·------

Aan het gerecht dienen de vereiste opsporingsmiddelen te worden 
verschaft, om, a.m. door het aanwenden van de technieken van het 
sociaal onderzoek, toe te Iaten, met kennis van zaken, aile nood
zakelijke, nuttige of geschikte maatregelen betreffende meer bepaald 
de bewaring, of juister gezegd het hoederecht over de kinderen, 
in hun uitsluitend en best begrepen belang te treffen. 

Weliswaar, zal hun justitiele tussenkomst, zelfs wanneer ze 
van gespecialiseerde rechters uitgaat, handelende naar best vermogen 
en voor het beste, niet in ieder concreet geval er in lukken het belang 
van het kind te vrijwaren ; doch de bijzonder ondankbare aard van 
hun opdracht moet de rechters er toe aanzetten de toestanden welke 
hen worden voorgelegd steeds meer uit te diepen, opdat het kind, 
dat voor de magistraten maar al te dikwijls de onbekende twistappel is 
van de vorderingen en eisen van zijn gedingvoerende ouders en 
veelal van hun wederzijdse tergerijen of zelfzucht, bij de debatten 
op de voorgrond zou treden met de waardigheid van ieder menselijk 
wezen, d.i. bekleed met zijn rechten, welke in de eerste plaats de 
eerbied afdwingen voor zijn onmiddellijke zorgen als kind en voor 
zijn fundamentele behoeften van toekomstige volwassene (r). 

36. Doch welke zijn de wettelijke middelen waarover, in ons 
recht, de hoven en rechtbanken tot nogtoe konden beschikken met 
het oog op de zo optimaal mogelijk te bereiken oplossing van zodanig 
netelig, benard en kieskeurig probleem ? 

Het lijdt geen twijfel dat de engheid van de perken en de omvang 
van de leemten van gans het probatoir stelsel, zoals het in de bepalingen 
van ons Burgerlijk W etboek en van ons W etboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering werd vastgelegd en dat, in afwachting van de 
definitieve goedkeuring van het antwerp van Gerechtelijk Wetboek (2), 

(I) VmcHENT, M., L'interet de !'enfant dans !'attribution de sa garde, ].T., I96o, 735· 
(2) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. I963-I964, Wetsontwerp nr. 6o, Io december I963; 

- Parlem. Besch., Senaat, Zitt. I964-I965, Tekst aangenomen door de Verenigde Com
missies, nr. I70. Het ontwerp werd, mits enkele amendementen van betrekkelijk gering 
beiang, door de Senaat, op 7 april I965, aangenomen met I I9 stemmen en 7 onthoudingen. 
Ter navolging van de evolutie van de rechtspraak en de rechtsleer, waarvan de hoofd
trekken in de Memorie van toelichting worden uiteengezet (zie blz. I57 e.v.), voorziet 
het ontwerp aan de ene kant dat de partijen loyaai aan de afwikkeling van het geding en 
dus ook aan de bewijsvoering medewerken; het laat aan de andere kant toe aan de rechter, 
tot nogtoe ertoe genoodzaakt recht te spreken op de gegevens die de partijen hem wet 
hebben willen leveren (le juge aux mains liees zoals Desiry hem noemt in zijn bijdrage 
Le role du juge dans le deroulement de !'instance, Rec. Dall., I december 1956, biz. 145). 
voortaan die samenwerking te verzekeren met eerbiediging van hun rechten, en zelfs, 
in sommige welbepaalde omstandigheden, derden tot deeineming daaraan te dwingen 
(zie biz. 210 tot 2I4 van de Memorie van toelichting). Zie ook, wat meer bepaald de roi 
betreft door de rechter in het burgerlijk geding vervuld t.o.v. de bewijsvoering, volgens 
de thans bereikte evolutie van de rechtspraak en volgens de nieuwe regelen bepaald door 
het ontwerp van Gerechtelijk Wetboek: MATTHIJS, J. C., Modernisation de la procedure 
civile contentieuse, Verslag uitgebracht aan het Ilde Internationaal Congres van de Inter
nationale Unie der Magistraten, te 's-Gravenhage, op IO-I4 juni 1963; Akten uitgegeven 
door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Martinus Nijhoff, Den Haag, biz. 67 

341 

---------------



thans nog steeds geldt, voor de rechter een niet onbelangrijke hinder
paal betekenden op het gebied van gerechtelijk toezicht inzake 
bewaring van of hoederecht over de minderjarige kinderen tijdens 
en na echtscheiding of scheiding van tafel en bed van hun ouders. 

De bezwaren voortspruitende uit de beperking van de bewijs
procedes, hun toelaatbaarheid en hun bewijskracht, zomede uit 
de neutraliteit aan de rechter opgelegd bij het door partijen geleid 
gerechtelijk debat (1), ofschoon de strengheid van de principes door 
de doctrine en door een vooruitstrevende rechtspraak geleidelijk 
werden getemperd of versoepeld ( 2), en zelfs onlangs door de 
Belgische wetgever verbeterd (3), werden, in dat domein meer dan 
in welk ander, door· de rechtspractici herhaaldelijk vastgesteld en 
meestal betreurd, terwijl zij door sommige auteurs duidelijk in het 
licht werden gesteld, met het oog op een wetgevende hervorming (4), 
naar het voorbeeld van sommige buitenlandse wetgevingen (5). 

tot 72; - Men raadplege eveneens : STORME, M., Het antwerp van gerechtelijk wetboek, 
R. W., I963-I964, I852 en I853, nr. 3I tot 33, en Een procesrecht voor deze tijd, R. W., 
I964-I965, 66o en 66I, nr. 25-2. 

(I) Tissier schrijft van de burgerlijk rechter dat hij in het gerechtelijk de bat moet zijn 
une sorte d' automate d. qui l' on fournit les materiaux du proces pour retirer ensuite un jugement 
(Le centenaire du code de procedure et les projets de niforme, Rev. trim. dr. civ., I906, 648), 
en Duitse auteurs noemen hem een Rechtsprechungsautomate. 

(2) Zie : STORME, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, 1962, biz. 263 
tot 272, .biz. 284 tot 3II, en biz. 3I2 tot 324; - Men raadplege ook: STEVIGNY, G., 
De bewijslast in het burgerlijk proces, R. W., I957-I958, 129 tot I66; - DEKKERS, R., 
De Ia collaboration des plaideurs dans l' administration de Ia preuve, noot onder Luik, 
3I januari I956, R.C.].B., I959. I48 tot I 57; - HEILPORN, E., Du role du ministere public 
et des pouvoirs du juge dans l' administration de Ia preuve en matiere civile, noot onder Cass., 
20 juni I96I, R.C.J.B., I965, biz. 4I tot 52. 

Wat de rechtspraak betreft, zie o.m. Cass., 20 juni I96I, Pas., I96I, I, n57; 
J. T., I96I, 609, en de noot van Ch. Van Reepinghen; - Cass., 24 november I96I, Pas., 
I962, I, 366, en de referten onder voetnoot I, blz. 369; R. W., I96I-I962, I74I. 

(3) Naar luid van het nieuw art. 2I8 B.W. (wet van 30 april I958 betreffende de 
wederzijdse plichten van de echtgenoten), kan de vrederechter aan de echtgenoten en 
zelfs aan derden bevelen hem inlichtingen te verstrekken, dan wei boeken of bescheiden 
over te leggen, waaruit het bedrag van de inkomsten, schuldvorderingen en opbrengsten 
van de arbeid van de partijen kan blijken ; geeft de derde aan de vorderingen van de vrede
rechter geen gevolg, of blijken de verstrekte inlichtingen onvolledig of onjuist te zijn, 
dan kan de rechter bij een gemotiveerd vonnis bevelen dat de derde in persoon zal ver
schijnen op een dag die hij bepaalt, op straf van de geldboete en schadeloosstelling bepaald 
in de artt. 263 e. v. Rv. 

Zelfde machten worden aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
verleend, wanneer hij, rechtsprekend in kort geding, ertoe geroepen wordt voorlopige 
maatregelen te treffen die betrekking hebben op de persoon en op de goederen, zowel 
van de partijen als van de gemeenschappelijke kinderen, tijdens de procedure tot echt
scheiding of tot scheiding van tafel en bed (art. 268 B.W., aangevuld door art. 3, tweede 
en derde lid van voormelde wet van 30 april I958). 

(4) VINCHENT, M., o.c., J. T., I96o, 734 en hoofdzakelijk DEL VA, J., Le contr6le 
judiciaire en matiere de garde d'enfants, J. T., I96I, 622 tot 629 en 642 tot 647, alsook: 
KEBERS, A., La protection des enfants du divorce, J. T., I964, 238. 

(5) Zie bv. de Franse verordeningen van 12 april 1945, houdende wijziging van 
art. 238, zesde lid, en 302 van het Frans B.W., en van 23 december 1958 op de opvoedings
bijstand en het daaruit voortspruitend rechterlijk toezicht inzake hoederecht over de 
minderjarige kinderen (nieuwe artikelen 375 en volgende van het Frans B.W.); men raad-
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37. lnmiddels werd, onder de impuls van sommige korps
hoofden, en in het teken van een louter pretoriaanse praktijk, het euvel 
zoveel als mogelijk verholpen door het inrichten van een stelsel van 
sociaal onderzoek op tegenspraak, op initiatief : 

I) hetzij van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (I), 
rechtsprekend in kort geding, in de zaken van uitoefening van het 
hoederecht over de minderjarige kinderen en het bezoekrecht van 
de ouders tijdens het geding tot echtscheiding of tot scheiding van 
tafel en bed (2), zomede in de zaken v66r deze magistraat aanhangig 
gemaakt bij verzoekschrift, wanneer een van de echtgenoten grovelijk 
zijn plicht verzuimt, en hij de dringende en voorlopige maatregelen 
client te bevelen die in het belang o.m. van de kinderen geboden 
zijn (3); 

2) hetzij van het openbaar ministerie, wanneer het, op grond 
van artikel 267 B.W., als hoofdzakelijke of als tussenkomende partij 
optreedt, of vermoedt te zullen moeten optreden, inzake het voorlopig 
toekennen door de rechtbank, - en door de rechtbank alleen (4) , 

plege desaangaande: DEL VA, J., o.c., ]. T., r96r, 643, nr. 98 tot ros, en blz. 644 en 645, 
nr. II3 tot us. 

Zie ook de art. 269 en 284 e.v. van het Nederlands B.W. inzake echtscheiding, 
zomede art. 292 van hetzelfde wetboek betreffende de scheiding van tafel en bed, en 
de samenvatting van deze regeling in de bijdrage van J. Delva, o.c., ]. T., I961, 645, 
nr. II9 en I2o. 

(I) Dergelijke sociale dienst werd in I957 ingericht door de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel met het doe! het geschil op neutraal gebied te 
situeren en er de beste oplossingen op te sporen van aard om de rechten van de ouders 
met het meerder belang van hun kinderen te kunnen overeenbrengen. Wei te verstaan, 
wordt de aan de maatschappelijke assistent(e) toevertrouwde opdracht van sociaal onderzoek 
uitsluitend beperkt tot de informatie, bestemd om de voorzitter voor te lichten, en wordt 
deze opdracht enkel opgevat in verhouding tot het voorlopig kenmerk van de voorgenomen 
bewaringsmaatregelen ; zij strekt zich dus niet uit tot het verder toezicht over het gezin, 
noch tot hulp bij de oplossing van gerezen moeilijkheden a.g. tot opvoedingsbijstand. 

(2) Art. 268 B.W., vervangen bij art. 7 van het K.B. nr. 239 van 7 februari I936, 
en aangevuld door art. 3, tweede en derde lid van de voormelde wet van 30 april I958, 
betreffende de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten. 

(3) Art. 221, eerste lid, B.W. (art. I van voormelde wet van 30 april I958). Wat 
aard, kenmerken, vormen en uitwerkselen betreft van de beslissingen door de voorzitter 
van de rechtbank genomen bij toepassing van art. 22I B.W., raadplege men de belang
wekkende bijdrage van G. Baeteman onder Gent, 2I januari I963, R.C.].B., I964, blz. 4I9 
tot 430, nr. 2 tot en met 9, alsook DELVA, W., en BAERT, G., Overzicht van rechtspraak 
(rg6o-rg63), Personen- en Familierecht, T.P.R., 1964, blz. 380 tot 385, nr. 53· 

(4) Zodus niet door de voorzitter rechtsprekend in kort geding, vermits - zonderling 
genoeg- de toegang tot de gerechtszaal, in het geval voorzien bij art. 268 B. W., aan het 
openbaar ministerie ontzegd wordt, alhoewel de vorderingen betreffende de uitoefening 
van de ouderlijke macht of van sommige van haar attributen, met name het hoederecht, 
de openbare orde raken en uiteraard spoedeisend zijn, en ofschoon aan de andere kant 
de bijstand van het openbaar ministerie principieel niet onverenigbaar is met de jurisdictie 
van het kort geding: dit gerecht kan er immers toe geroepen worden, op initiatief en verzoek 
van de procureur des Konings, uitspraak te doen niet enkel in het geval voorzien bij art. 6 
van de wet van IS mei I9I2 op de kinderbescherming (voortaan vervangen door art. 52 
van de wet van 8 april I965), doch ook in andere gevallen (Zie R.P.D.B., Tw. Refire, 
nr. 333). Deze paradoxale toestand doet zich echter niet voor ingeval van hoger beroep 
tegen het op grond van art. 268 B. W. door de voorzitter in kort geding gewezen bevelschrift, 
vermits v66r het hof van beroep, waar het openbaar ministerie steeds dee! uitmaakt van 
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van het hoederecht, d.i. de loutere materiele hoede, aan een der 
ouders van het kind of aan een derde natuurlijke of rechtspersoon 
tijdens de procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en 
bed, ofwel wanneer het openbaar ministerie, op grand van artikel 302 

B.W., bij de definitieve toewijzing van de eis tot echtscheiding of 
tot scheiding van tafel en bed, als hoofdzakelijke of als tussenkomende 
partij optreedt, of vermeent te zullen moeten optreden, opdat de 
kinderen, in hun meerder belang, door de rechtbank of het hof zouden 
worden toevertrouwd aan de zorgen van de echtgenoot, in wiens 
ongelijk de echtscheiding wordt toegestaan of de scheiding van tafel 
en bed wordt uitgesproken, of van een derde persoon (1). 

38. Onder de drang van de evolutie naar meer vooruitstrevende 
opvattingen inzake bescherming van de echtscheidingskinderen, stand
punten welke, besproken en uitgewerkt in nationale bijeenkomsten 

de burgerlijke kamers, de zaak, krachtens art. 83, eerste en zesde lid, Rv., zijn verplicht 
voorafgaand advies vereist, en de magistraat van het openbaar ministerie derhalve, in het 
geval voorzien zowel bij art. 2.67 als bij art. 2.68 B.W., na inzage van de dossiers, steeds 
kan oordelen als hoofdzakelijke of als tussenkomende partij te moeten optreden, en, 
in verband met de regeling van het voorlopig of definitief hoederecht over de minder
jarige kinderen, bij wijze van schriftelijke conclusien daarvoor bepaalde vorderingen v66r 
het hof kan nemen. 

(I) Sinds- verscheidene jaren wordt, in verband met de voorlopige of definitieve 
toebedeling van het hoederecht over de minderjarige kinderen en de regeling van hun 
bezoekrecht, tijdens de procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed 
of ter gelegenheid van de uitspraak over de toewijzing van dergelijke eis, door de magistraten 
van het parket-generaal bij het hof van beroep te Gent en van de parketten van het rechts
gebied, in de gevallen waarin dit als gepast voorkomt (zodus niet systematisch), geregeld 
overgegaan tot maatschappelijke en familiale enquetes, toevertrouwd aan de afgevaardigden 
en maatschappelijke assistenten ter kinderbescherming bij de parketten (Zie : wet van 
20 mei 1949 tot wijziging van de wet van IS mei I9I2 op de kinderbescherming, alsook 
het organiek K.B. van 6 juli I951, gewijzigd bij de K.B. van 6 februari, 5 maart en 
14 oktober 1952, en aangevuld bij de K.B. van 27 maart I954 en 29 juli 1957, tot regeling 
van hwt statuut der vaste afgevaardigden ter kinderbescherming). Gelet op de dikwijls 
ontoereikende, eenzijdige, verzwegen of zelfs onbetrouwbare gegevens door de geding
voerende partijen aan het hof of aan de rechtbank voorgelegd, hebben deze enquetes, 
wanneer ze door de magistraat zorgvuldig geleid werden en door de maatschappelijk(e) 
assistent(e) met taktvol optreden en psychologisch doorzicht werden ingesteld, zeer nuttige 
en belangwekkende zoniet doorslaggevende elementen weten te verstrekken om inzake 
een beslissing voor te stellen of te vorderen, waarmede de stoffelijke en morele belangen 
van de minderjarige kinderen en hun affectieve gevoelens optimaal zouden worden gediend. 

Die aangewende pretoriaanse techniek werd z6 opgevat dat het contradictoir karakter 
van de debatten steeds stipt zou worden geeerbiedigd, en de partijen en hun advokaten 
telkens in de gelegenheid zouden worden gesteld om tijdig inzage te nemen van de enquete
verslagen en om hun op- of aanmerkingen desaangaande te doen gelden bij wijze van 
besluitschriften en vooraleer dat het openbaar ministerie zijn advies of zijn vordering in 
conclusien ter openbare rechtszitting zou uitbrengen (Zie over dit vereiste : Cass., 20 juni 
1961, Pas., 1961, I, II 57;]. T., 196I, 609 en de noot van Ch. Van Reepinghen; R.C.].B., 
1965, 38, en de noot van E. Heilporn). Men raadplege trouwens over deze techniek de 
omstandige uiteenzetting in de bijdrage van raadsheer W. De Groote: A.P.R., Tw. 
Bezoekrecht, nr. 98 tot en met I02. 

Een gelijkaardige praktijk wordt eveneens gevolgd in het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Brussel, waar zij evenzo de tot nogtoe bestaande leemten van onze 
wetgeving op gelukkige wijze heeft kunnen verhelpen. (Zie : KEBERS, A., La protection 
des enfants du divorce, ]. T., 1964, 238, nr. 6, in fine). 
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of colloquia en in internationale congressen (1), gecoordineerd en 
gesystematiseerd werden door sommige specialisten van de jeugd
zorg (2), terwijl ze in sommige buitenlandse wetgevingen reeds 
waren gehuldigd (3) en, ter wille van de leemten in onze wetgeving 
en meer bepaald in ons burgerlijk procesrecht, met de dag meer 
in ons pretoriaans recht ingang vonden (4), hebben vooreerst het 
parlementair en vervolgens het regeringsinitiatief ook aan dit hoofd
zakelijk aspect van het jeugdprobleem aandacht gewijd. In tegen
stelling met het wetsontwerp neergelegd op 19 maart 1958 door de 
heer Minister van Justitie A. Lilar, dat, omtrent het civielrechtelijk 
statuut van de jeugd, geen enkele hervorming voorzag (5), omvatte 
het wetsvoorstel, ingediend door de heer volksvertegenwoordiger 
F. Terwagne op 22 juni 1960, en door hem opnieuw neergelegd op 
19 juli 1962 (6), voor de eerste maal een reeks bepalingen betreffende 
de burgerlijke rechtstoestand van de minderjarigen, inzonderheid 
wat de voorlopige en definitieve hoedemaatregelen aangaat t.o.v. 
de minderjarige kinderen, tijdens en na de procedure tot echtscheiding 
en tot scheiding van tafel en bed, maatregelen welke toevertrouwd 
werden aan de jeugdrechtbank, aan dewelke tevens een ruime onderzoeks
macht werd verleend ,om vast te stellen welke de materiele en 
morele toestand der echtgenoten is, de omstandigheden waarin 
de kinderen leven en grootgebracht worden, en de eventueel te 
nemen schikkingen voor hun voorlopige bewaking", met bovendien 
het recht om te bevelen dat ,de kinderen aan een medisch-pedagogisch 
onderzoek zullen worden onderworpen", en verder om niet enkel 
de ouders, doch ook de betrokken kinderen te ontbieden, en ,aan
tekening te houden van hun opmerkingen in een verslag van het 
verhoor ... " (7). 

39· De aldus in teksten opgenomen nieuwe gedachten, waardoor 
tevens de in sommige hoven en rechtbanken tot stand gekomen 
praktijk gelegaliseerd werd, vonden dadelijk hun weerklank in het 
wetsontwerp neergelegd op 13 september 1963 door de heer Minister 
van J ustitie P. V ermeylen. 

Het trachtte echter zoveel mogelijk te vermijden dat partijen 
tegelijk voor twee verschillende rechtscolleges zouden dienen te 
verschijnen, en behield daarom de bevoegdheid van de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg rechtsprekend in kort geding 

(r) Zie onder nr. r hierboven, in fine, en de voetnoten (2) en (3), biz. 312. 
(2) Idem, alsook de voetnoten (r), biz. 340, (5), biz. 340, (r), biz. 341, en (4.), biz. 3,,12. 
(3) Zie de vootnoot (5), biz. 342 en 343· 
(4) Zie de voetnoten (r), biz. 343, en (r), biz. 344· 
(S) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1957-1958, nr. 885/r, 19 maart 1958. 
(6) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1959-1960, nr. 567/r, 22 juni 1960; - Zitt. 1961-

1962, nr. 416/ r, 19 juli 1962. 
(7) Zie de artikelen 31, houdende aanvulling van het B.W. met een artikel 268bis, 

32 en 33, houdende wijziging van art. 302 B.W., van het wetsvoorstel. 
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voor het treffen van de voorlopige maatregelen t.o.v. de minderjarige 
kinderen tijdens de procedure tot echtscheiding of tot scheiding 
van tafel en bed op grond van bepaalde feiten. Ter verzekering van 
de voorlichting van de voorzitter, werd echter bepaald dat de procureur 
des Konings, door bemiddeling van een afgevaardigde ter jeugd
bescherming, alle dienstige inlichtingen betreffende de zedelijke 
en stoffelijke toestand van de minderjarige kinderen kon inwinnen, 
terwijl de voorzitter voor iedere door hem bevolen hoede- of plaatsings
maatregel om de bijstand van het jeugdbeschermingscomite kon 
verzoeken (art. 12 van het antwerp, waardoor art. z68 B.W. ver
vangen werd). Daarentegen, bij het toestaan van de echtscheiding, 
of bij de uitspraak van de scheiding van tafel en bed, was het niet 
meer de burgerlijke kamer van de rechtbank of van het hof die 
bevoegd bleef inzake de definitieve hoede over de kinderen, het bezoek
recht en de bijdrage van de ouders voor het onderhoud en de op
voeding van de kinderen. Na de overschrijving door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand van de beschikking van de in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke beslissing die de echtscheiding toestaat, 
of de scheiding van tafel en bed uitspreekt, behoorde het aan de 
procureur des Konings, in ieder geval, de jeugdrechtbank te verzoeken 
over voormelde maatregelen t.o.v. de kinderen te beslissen, na de 
opgeroepen ouders te hebben gehoord ; de kinderen konden onder 
de hoede van het jeugdbeschermingscomite worden geplaatst (art. 13 
van het antwerp, waardoor art. 302 B.W. vervangen werd). 

Om het bevoegd parket telkens in de gelegenheid te stellen 
die definitieve maatregelen uit te lokken, legde artikel I I van het 
wetsontwerp, waardoor art. 264 B.W. werd aangevuld, aan de ambte
naar van de burgerlijke stand die de overschrijving van het vonnis 
of het arrest heeft gedaan, de verplichting op daarvan kennis te geven 
aan de procureur-generaal bij het hof van beroep of aan de procureur 
des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg, naar gelang de 
eindbeslissing gewezen werd door het hof of door de rechtbank. 
De in het wetsontwerp aangenomen oplossingen golden echter niet 
in geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed door onderlinge 
toestemming. 

Artikel 280 B.W. legt immers aan de echtgenoten, die deze 
procedure hebben verkozen, de verplichting op een schriftelijke 
overeenkomst te sluiten omtrent de uitoefening van het hoederecht 
over de uit de echt geboren minderjarige kinderen, hetzij gedurende 
de proeftijd, hetzij na de uitspraak over de eis, en deze overeenkomst, 
reeds bij de eerste verschijning, aan de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg te overhandigen. 

Het kan evenwel gebeuren dat dergelijke overeenkomst niet 
steeds in het belang van de kinderen getroffen is. Het wetsontwerp 
deed echter gelden dat, zo de echtgenoten de kans zouden krijgen 
om de bedingen van die overeenkomst v66r de jeugdrechtbank 



opnieuw te berde te brengen, het gevaar zou rijzen dat allerhande 
manamvres ingang zouden kunnen vinden. Het voorzag evenwel dat, 
indien het lot dat aan de kinderen door de overeenkomst wordt 
beschoren hun erg nadelig is, de procureur des Konings dan nog 
steeds de tussenkomst van de jeugdrechtbank zou kunnen uitlokken, 
op grand van de bepaling die in de wet van 8 april 1965 het 
artikel 36, ze is geworden (zie onder nr. 19 hierboven, voetnoot (2), 
blz. 327) (1). 

40. Tegen het stelsel van het wetsontwerp, werden in de schoot 
van de Subcommissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
hoofdzakelijk drie bezwaren geopperd : 

a) het optreden van de jeugdrechtbank na de overschrijving 
van de beschikking van de eindbeslissing die de echtscheiding 
toestaat of de scheiding van tafel en bed uitspreekt komt telaat, 
daar deze rechtbank aldus voor de feitelijke toestand wordt geplaatst 
volgende uit de vootlopige hoedemaatregelen, getroffen door de 
voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend in kart geding, en waarop 
de jeugdrechtbank in vele gevallen moeilijk zal kunnen terugkomen (2); 

b) het optreden van de jeugdrechtbank na het geding tot echt
schciding of tot scheiding van tafel en bed, heeft een systematisch 
kenmerk, dat werkelijk als abusief voorkomt : in alle gevallen moet 
de jeugdrechtbank op vordering van de procureur des Konings 
tussenbeide komen. Nochtans, wanneer echtgenoten uit de echt 
scheiden zijn of niet meer willen samenwonen, is dit nog geen reden 
om a priori te veronderstellen dat zij steeds aan hun ouderlijke 
plichten t.o.v. hun kinderen te kort komen of deze plichten niet 
beseffen. In vele dergelijke gevallen gebeurt het dat er tussen de 
uiteengaande ouders geen conflict bestaat nopens hun minderjarige 
kinderen; veelal sluiten zij in dat verband een overeenkomst, die, 
ofschoon zij juridisch waardeloos is (3), niettemin, loyaal en oprecht, 
met de stoffelijke en morele belangen van de kinderen strookt. 
Kan het optreden van de jeugdrechtbank, met alles wat het aan 
inmenging in het intiem leven van de gezinnen veronderstelt, alsdan 
nog worden gerechtvaardigd ? Men kan er aan twijfelen. De memorie 
van toelichting van het wetsontwerp wees trouwens zelf op het 
gevaar, bij het preventief stadium van de jeugdbescherming, de 
integriteit van het gezinsleven niet genoegzaam te eerbiedigen (4). 

(I) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I962-I963, nr. 637/I, Wetsontwerp, Memorie 
van toelichting, biz. I9. 

(2) Zie in dezelfde zin de beschouwingen uitgebracht door KEBERS, A., o.c., ]. T., 
I964, 242-243, nr. 4S tot en met so. 

(3) Zie o.m. Brussel, IS juni I962, Pas., I962, II, 2os, en de rechtspraak vermeld 
in het overzicht van de rechtspraak (I960-I963) inzake personen- .en familierecht van 
W. DELVA, en G. BAERT in T.P.R., I964, nr. 74, biz. 4I7· 

(4) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I962-I963, nr. 637/I, biz. 3, met verwijzing naar 
het verslag over het Wereldcongres betreffende de jeugd, in I9S8, biz. I2 en I3; -
Zie oak KEBERs, A., o.c., ]. T., I964, 243-244, nr. SI tot en met s8. 
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c) Daarentegen is het paradoxaal dat geen enkel gerechtelijk 
toezicht voorzien wordt wat de overeenkomsten betreft gesloten 
tussen de ouders die de procedure tot echtscheiding of tot scheiding 
van tafel en bed door onderlinge toestemming hebben verkozen. 
De ervaring heeft nochtans uitgewezen dat het nu juist in dergelijke 
overeenkomsten is dat het goed begrepen belang van de minderjarige 
kinderen veelal uit het oog verloren wordt (r). 

41. Gelet op voormelde bezwaren, heeft Mevr. De Riemaecker
Legot een reeks amendementen voorgesteld, die door de Subcommissie 
werden overgenomen, en tot het volgende strekten : 

a) optreden van de jeugdrechtbank, zodus van de inzake jeugd
bescherming gespecialiseerde rechter (2), van bij de aanvang van 
de rechtspleging d.i. zodra het verzoekschrift tot echtscheiding of 
tot scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten is in
gediend; 

b) dit optreden vindt echter alleen plaats, in geval partijen geen 
overeenstemming bereikten over de voorlopige maatregelen betreffende 
de persoon en de goederen van de minderjarige kinderen, in geval 
die overeenstemming niet is bekrachtigd, of wanneer de procureur 
des Konings zich er tegen verzet. De overeenstemming tussen de 
ouders kan door de voorzitter van de rechtbank worden bekrachtigd 
bij het opstellen van hetin artikel 239 B.W.bedoeld J:>roces-verbaal 
van mislukte verzoeningspoging; 

c) een gelijkaardige procedure regelt de definitieve maatregelen : 
wanneer de rechtbank van eerste aanleg of het hof van beroep de 
echtscheiding toestaat of de scheiding van tafel en bed op grand 
van bepaalde feiten uitspreekt, kan dit rechtscollege de overeen
stemming tussen partijen bekrachtigen ; is er geen overeenstemming, 
of wordt deze niet bekrachtigd, of verzet het openbaar ministerie 
zich ertegen, dan wordt het geschil, dadelijk na de overschrijving 
van de beschikking van de rechterlijke beslissing, door het openbaar 
ministerie v66r de jeugdrechtbank aanhangig gemaakt; 

d) in geval van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed 
door onderlinge toestemming, wordt de overeenkomst betreffende 
de uitoefening van het hoederecht over de minderjarige kinderen 
vooraf ter homologatie aan de voorzitter van de rechtbank van 

(r) Men leze in dat verband de rake beschouwingen uitgebracht door KEBERS, A., 
o.c., ]. T., 1964, 244, nr. 63. De rechtspraak heeft trouwens aangenomen dat, indien de 
contractuele regeling tussen de ouders getroffen t.o.v. het hoederecht over hun kinderen 
principieel niet vatbaar is voor wiiiekeurige wijziging (DE PAGE, I, 3de uitg., nr. 1019 
en voetnoot I op biz. 1097), het belang van de kinderen nochtans een wijziging gebiedend 
kan eisen, en in dat geval door de rechtbank wordt bevolen: Gent, 14 juli 1951, R. W., 
I95I-I952, 1227;- Luik, 19 november 1952, Pas., 1953, II, 53; - Brussel, 21 mei 1958, 
]. T., 1958, 622. 

(2) Over de noodzakelijkheid van de specialisering van de rechter, zie CHAZAL, J., 
Les droits de !'enfant, Paris, 1959, biz. ro8. 



eerste aanleg voorgelegd. Wordt de overeenkomst niet gehomologeerd, 
of verzet de procureur des Konings er zich tegen, dan wordt de zaak 
naar de jeugdrechtbank verwezen (1). 

42. Met voormeld door de Subcommissie voorgehouden stelsel 
kon de Kamercommissie voor de Justitie geen vrede nemen, hoofd
zakelijk omdat aldus een dualiteit tot stand werd gebracht van 
rechtscolleges waarvan het ene kennis zou dienen te nemen van de al 
dan niet gegrondheid van de tot staving van de eis tot echtscheiding 
of tot scheiding van tafel en bed ingeroepen bezwaren, en het andere 
van de maatregelen betreffende de hoede over de minderjarige 
kinderen, terwijl bovendien de regeling van de uitoefening van dit 
hoederecht, zowel tijdens als na afloop van het geding, veelal bezwaar
lijk zou kunnen gescheiden worden van de andere aspecten van het 
probleem, met name de uitkering tot levensonderhoud (2). 

Verder kon, in het stelsel van de Subcommissie, er rechtmatig 
voor gevreesd worden dat partijen het debat betreffende de hoede 
over de kinderen zouden te baat nemen om nieuwe betwistingen 
op te werpen aangaande de al dan niet gegrondheid van de tot staving 
van de eis tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed ingeroepen 
grieven. Bovendien liet men gelden dat de jeugdrechtbank een alleen
sprekend rechter is, terwijl de kieskeurige aangelegenheden in verband 
met de hoede over de kinderen toch best zouden beoordeeld worden 
door een kamer met drie rechters. De voorkeur van de Kamer
commissie ging dan ook tot het volgend stelsel, dat door de Kamer 
werd aangenomen (3): 

a) tijdens het geding tot echtscheiding of tot scheiding van 
tafel en bed, blijft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 
rechtsprekend in kart geding, bevoegd om kennis te nemen van de 
voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon en 
op de goederen, zowel van de partijen als van de niet ontvoogde 
minderjarige gemeenschappelijke kinderen van de echtgenoten 
alsook van hun geadopteerde kinderen. De zaak kan echter niet enkel 
door partijen, doch ook ambtshalve aanhangig worden gemaakt door 
de procureur des Konings, die, door bemiddeling van een afgevaar
digde ter jeugdbescherming, aile dienstige inlichtingen betreffende 
de zedelijke en stoffelijke toestand van de kinderen kan doen 
1nw1nnen. 

(1) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, 27 oktober 1964, Verslag 
van Mevr. De Riemaecker-Legot en van de heer Terwagne uit naam van de Kamer
comrnissie voor de Justitie, biz. 24 en 25. 

(2) Zie, in dat verband, de uiteenzetting van de heer Rolin : Parlem. Hand., Senaat, 
Zitt. 1964-1965, Vergadering van 10 maart 1965, biz. 961, kol. 2. 

(3) Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 1964-1965, Verg. van 18 november 1964, biz. 16 
en, 17; Verg. van 19 november 1964, biz. 17. 
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Ook de voorzitter kan de procureur des Konings ambtshalve 
verzoeken tot dergelijk sociaal en familiaal onderzoek over te gaan. 
Voor het overige, wordt de bepaling van art. 268 B.W. gehandhaafd. 

b) wat de hoedemaatregelen betreft, bij afioop van de procedure, 
blijft de rechtbank van eerste aanleg bevoegd; zij vertrouwt de 
kinderen toe, hetzij aan een der echtgenoten (afgezien of de echt
scheiding of de scheiding van tafel en bed al dan niet in zijn voordeel 
werd toegewezen), hetzij aan een derde (op of zonder verzoek van 
degenen die, onder het stelsel van art. 302 B.W., daartoe alleen 
mochten optreden, met name de familieraad of het openbaar mini
sterie) (1). Alvorens uitspraak te doen, kan de rechtbank of het hof 
van beroep het openbaar ministerie verzoeken een maatschappelijk 
en familiaal onderzoek in te stellen. 

Dit onderzoek kan evenwel ook opgedragen worden aan de 
jeugdrechter. Inderdaad, naar luid van het stelsel door de Kamer
commissie gehuldigd, maakt, in elk geval, een jeugdrechter deel uit 
van de kamer voor burgerlijke zaken van de rechtbank van eerste 
aanleg bij welke een eis tot echtscheiding of tot scheiding van tafel 
en bed op grond van bepaalde feiten is aanhangig gemaakt, telkens 
aangaande de hoede over een of meer minderjarige kinderen uitspraak 
moet worden gedaan (2). 

Aan de jeugdrechter, die dus in dergelijke gevallen steeds deel 
uitmaakt van de zetel, behoort het over de toestand van de kinderen 
aan de rechtbank verslag uit te brengen vooraleer over de definitieve 
uitoefening van het hoederecht over de minderjarige kinderen wordt 
gestatueerd. 

Dit verslag, dat mondeling geschiedt en slechts als louter advies 
geldt, zal gegrond zijn zowel op de bevindingen die door het sociaal 
en familiaal onderzoek werden opgeleverd, als op het eigen onder
zoekingswerk van de jeugdrechter, die door zijn functies uiteraard 
veel in persoonlijk contact staat met ouders en minderjarigen, en 
aldus in de gelegenheid verkeert om de ouders of derden, die voor 
de hoede over de kinderen worden gepolst, te horen (3). Het aldus 
bij artikel 20 van het door de Kamer aangenomen antwerp, en dat 
voortaan art. 302 B.W. zou vervangen, bepaalde ten slotte dat in geval 
de rechtbank geen uitspraak mocht hebben gedaan t.o.v. een of meer 
van de minderjarige kinderen, hetzij omdat hun bestaan haar verborgen 
gehouden werd, hetzij om enige andere oorzaak, het hoederecht 

(r) Zie de rechtspraak vermeld en besproken in het overzicht van rechtspraak 
(1960-1963) inzake Personen- en familierecht van W. DELVA, en G. BAERT, T.P.R., 
1964, nr. 74, biz. 416 en 417. 

(2) Zie art. 8, vijfde lid, van het door de Kamer aangenomen antwerp : Parlem. 
Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7. biz. 19 tot 20 en 62; - Parlem. Hand., 
Zitt. 1964-1965, Verg. van 18 november 1964, biz. 15 en 16; Verg. van 19 november 1964, 
biz. II en 12. 

(3) Zie: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, blz. 28. 
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over die kinderen van rechtswege behoort aan de echtgenoot die 
de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed heeft verkregen. 

Dit principieel wettelijk standpunt belet evenwel niet dat nader
hand partijen of het openbaar ministerie de jeugdrechtbank om 
wijziging van die toestand, in het meerder belang van een of meer 
kinderen, zouden verzoeken, bij toepassing van de bepaling van 
artikel 36, 2e van de nieuwe wet (zie onder nr. 19 hierboven, 
voetnoot (2), blz. 327). 

43. Het door de Kamer van Volksvertegenwoordigers opgevat 
en vastgelegd stelsel kon echter door de Senaatscommissie voor de 
Justitie niet bijgetreden worden, en wel om de volgende redenen, 
welke door de heer Minister van State H. Rolin, bij de besprekingen 
van het antwerp tijdens de openbare vergadering van de Senaat 
van 10 maart 1965, duidelijk samengevat werden (1). 

a) Er werd niet genoegzaam rekening gehouden met het feit 
dat tussen de uiteengaande ouders, bij onderling akkoord, omtrent 
de uitoefening van het hoederecht over hun gemeenschappelijke 
en eventueel aangenomen minderjarige kinderen, meer dan eens 
schikkingen werden getroffen die volledig stroken met hun stoffelijke 
en morele belangen en die door het openbaar ministerie volkomen 
beaamd worden ; in zodanig geval, is de inmenging van het gerecht 
niet te rechtvaardigen, en kan de aanwezigheid van een jeugdrechter 
in de schoot van de burgerlijke kamer van het hof van beroep of van 
de rechtbank tijdens de debatten over de al dan niet gegrondheid 
van de eis tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed bezwaar
lijk gerechtvaardigd worden. 

b) De taak van de jeugdrechters wordt uitermate verzwaard. 
Daar de gedingen tot echtscheiding en tot scheiding van tafel en bed 
buitengewoon talrijk zijn, en, in sommige belangrijke rechtbanken, 
een zoniet verscheidene jeugdrechters nagenoeg bestendig zullen 
dienen te zetelen in de burgerlijke kamers die van deze gedingen 
kennis nemen, althans telkens de hoedemaatregelen betreffende 
de minderjarige kinderen aanleiding zullen geven tot betwistingen 
- wat doorgaans het geval is -, zullen die magistraten door hun 
opdrachten in die kamers overstelpt worden en tevens afgewend van 
de andere belangrijke en meestal spoedeisende taken hen door 
de nieuwe wet toevertrouwd. 

Bovendien, welke zal de toestand zijn van de jeugdrechter in 
voormelde kamers? Ten opzichte van zijn collega's van de zetel 
verkeert hij in de minderheid. Ofwel zullen zijn collega' s volkomen 
op hem vertrouwen, en in dergelijk geval, ware het meer eenvoudig 
dat hij alleen zou bevoegd zijn. 

(1) Parlem. Hand., Senaat, Zitt. 1964-1965, Verg. van 10 maart 1965, biz. 961, 
kol. 2, en biz. 962. 
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Ofwel zal de meerderheidsregel gelden en zal hij zich aan 
de beslissing van de meerderheid moeten onderwerpen. 

c) Hieruit volgt een derde inconsequentie. De hoedemaat
regelen betreffende de minderjarige kinderen kunnen door het gerecht, 
op vordering van het openbaar ministerie, steeds herzien worden, 
in het teken van het toezicht en de bijstand door de nieuwe wet 
ingericht en toevertrouwd aan de jeugdrechtbank in samenwerking 
met de jeugdbeschermingscomites. Derhalve, zou het door de Kamer 
aangenomen stelsel tot dit zonderling verschijnsel leiden : de jeugd
rechter, die bij de beraadslaging van de burgerlijke kamer van de 
rechtbank of van het hof van beroep in de minderheid werd gesteld, 
zal, reeds daags nadien, in de mogelijkheid verkeren om, onder 
voorwendsel van nieuwe feiten of omstandigheden, de beslissing 
te hervormen, welke daags voordien getroffen werd door de burger
lijke kamer met drie rechters waarvan hij deel uitmaakte! 

44· Deze oordeelkundige beschouwingen van de Senaats
commissie voor de J ustitie hebben er haar toe geleid verscheidene 
schikkingen van het door de Kamer opgevat stelsel in vrij aanzienlijke 
mate te wijzigen, althans te versoepelen, en in teksten op te nemen, 
die, na de Senaat, oak door de Kamer werden bijgetreden en de 
artikelen 14 tot en met 17 van de wet van 8 april 1965 geworden zijn. 
Deze bepalingen zijn aldus de vrucht van de menigvuldige en 
grondige besprekingen waarover nierboven werd uitgeweid, wei~ 
sprekend bewijs van de aandacht, de overleg en de zorgvuldigheid 
waarmede de wetgever de justitiele bescherming van de echtscheidings
kinderen, naar best vermogen, heeft willen behartigen en bevorderen, 
in de geest van de fundamentele principes die de ganse wet beheersen 
en binnen het raam van de door haar op- en ingerichte instellingen 
en regelingen. 

45· Wat de echtscheiding op grand van bepaalde feiten betreft. 
Bij nr. I van artikel 14 van de nieuwe wet wordt vooreerst het 
artikel 236 B.W. door een nieuwe bepaling vervangen, waarbij 
de vroegere tekst met betrekking tot de voorwaarden waaraan het 
verzoekschrift, door middel van hetwelk de eis tot echtscheiding 
wordt ingesteld, moet voldoen, weliswaar behouden wordt, doch 
waaraan een bijkomende voorwaarde wordt toegevoegd : het verzoek
schrift moet, in voorkomend geval, en voor zover zij minderjarig en niet 
ontvoogd zijn, de vermelding bevatten van de identiteit van de gemeen
schappelijke kinderen van de echtgenoten alsook van hun geadopteerde 
kinderen. Totnogtoe gebeurde het vaak, hoofdzakelijk in procedures 
tot echtscheiding waarin de verwerende partij verstek liet gaan, 
of wanneer de eis gegrond was op een op heterdaad verrichte vast
stelling van overspel of van onderhoud van bijzit in de gemeen
schappelijke waning, dat van het bestaan van uit het huwelijk geboren 
minderjarige kinderen niet eens gewag werd gemaakt, en gans 
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de rechtspleging verliep zonder dat men zich om het lot van die 
kinderen bekommerde. 

Het opzet van de wetgever was zodanige leemte voortaan uit 
te schakelen door de rechterlijke overheid van meetaf aan in kennis 
te stellen van het bestaan van een of meer minderjarigen, opdat 
sociale enquetes eventueel zouden kunnen verricht worden en zelfs 
in voorbehoedende maatregelen zou kunnen worden voorzien als 
die nodig mochten blijken (1). 

Welke sanctie wordt aan het verzuim van de in het nieuwe 
artikel 236 B.W. voorgeschreven vermeldingen verbonden? Gelet 
op het in het burgerlijk procesrecht geldend beginsel geen nietigheid 
zonder nadeel (2), hecft de Kamercommissie voor de Justitie de mening 
uitgebracht dat dit verzuim ,niet noodzakelijk tot gevolg zal hebben 
dat de eis tot echtscheiding nietig is, daar het verzuim nog tijdens 
het geding kan worden hersteld ... 

Overigens - zo vervolgt het verslag van de Commissie -
is het parket, in geval van heimelijke verstandhouding tussen echt
genoten of van bedrog, gerechtigd om de nietigverklaring van 
het geding tot echtscheiding te vorderen" (3). Hoewel niet werd 
verklaard op welke wijze dit verzuim zal kunnen hersteld worden, 
kan althans worden aangenomen dat het zal dienen te worden 
verholpen bij besluitschrift (4). 

46. Het principe in acht nemend van de eerbied voor de ouder
lijke macht, welke zowel tijdens als na de toegestane echtscheiding 
gestand blijft, omdat de ouderlijke rechten en verplichtingen een 
gevolg zijn van de afstamming (5), heeft de wetgever, onder de impuls 
van de Senaat, het eventueel akkoord tussen de gedingvoerende partijen 
inzake echtscheiding omtrent de hoede over de minderjarige kinderen 
willen uitlokken en officialiseren. 

Met dit opzet, werd artikel239 B.W. betreffende de verzoenings
poging van de voorzitter of van de rechter die hem vervangt, door 
een nieuwe tekst vervangen (art. J4, nr. 2 van de wet van 8 april 1965), 
of juister gezegd werd de tekst van dit artikel behouden doch als 

(1) Zie: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, biz. 26. 
(2) Zie art. 173 Rv., waarvan het beginsel hernomen wordt door het antwerp van 

Gerechtelijk Wetboek, art. 861 : ,De rechter kan een proceshandeling aileen dan nietig 
verklaren, indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de 
belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt". Zie aangaande het stelsel van 
de nietigheden in dit ontwerp: Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1963-1964, nr. 6o, 10 december 
1963, Memorie van toelichting, biz. 207 tot 210; - MATTHIJS, J. C., Modernisation de 
Ia procedure civile contentieuse, Verslag uitgebracht voor het Ilde Internationaal Congres 
van de Internationale Unie van de Magistraten, te 's-Gravenhage, op 10-14 juni 1963, 
Akten, Uitg. Nederlandse Vereniging voor rechtspraak, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 
biz. 72 en 73· 

(3) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, biz. 26. 
(4) Zie HmscH, ]. L., o.c., ]. T., 1965, 381, nr. 55, in fine. 
(5) Zie DELVA, W., en BAERT, G., o.c., T.P.R., 1964, biz. 415, nr. 74, biz. 462 

en 463, nr. 126, en biz. 464-465, nr. 130. 
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volgt aangevuld : slaagt de rechter er niet in een: verzoening tussen 
de echtgenoten te bewerken, ,dan maakt hij daarvan een proces
verbaal op waarin hij, als hij ze gepast oordeelt en bekrachtigt, 
de overeenkomst tussen partijen vaststelt over de voorlopige maat
regelen die betrekking hebben op de personen, op het !evens-: 
onderhoud en op de goederen van de niet ontvoogde 'minderjarige 
kinderen die aan de echtgenoten gemeenschappelijk zijn of door 
hen werden aangenomen". 

Het betreft aldus een proces-verbaal van niet-verzoening dat 
aan de gedingvoerende partijen, indien zij desaangaande akkoord 
vielen, en dit akkoord door de rechter bekrachtigd werd, een titel 
verschaft met betrekking tot de uitoefening van het · hoederecht. 
Indien de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, of de rechter 
die hem vervangt, van oordeel is dat dit akkoord prima facie met 
de stoffelijke en morele belangen van de minderjarige kinderen blijkt 
te stroken, zal hij er aan de partijen akte van verlenen, en vervolgens 
dit bescheid met de andere stukken aan de procureur des Konings 
mededelen (zoals voorheen bepaald bij het oud artikel 239 B.W.). 
Laatstgenoemde magistraat zal eventueel, als hoofdzakelijke of als 
tussenkomende partij, kunnen optreden, indien de bekrachtigde 
overeenkomst, naar zijn oordeel, en op grand van de door hem 
ingewonnen inlichtingen of ingestelde enquete, tegen de belangen 
van de kinderen indruist (I). 

47· Daar in het aanvankelijk wetsontwerp het treffen van de 
definitieve maatregelen betreffende de uitoefening van het hoede
recht over de minderjarige kinderen enkel toevertrouwd werd aan 
de jeugdrechtbank na de overschrijving in de registers van de 
burgerlijke stand van de beschikking van de rechterlijke beslissing 
die de echtscheiding toestond of die de scheiding van tafel en bed 
uitsprak (art. I3 van het antwerp; - zie hierboven onder nr. 39), 
had het antwerp een aanvullende bepaling voorzien van het 
artikel 264 B.W., waarbij aan de ambtenaar van de burgerlijke stand 
de verplichting werd opgelegd van hager bedoelde overschrijving 
kennis te geven aan de procureur-generaal bij het hof van beroep 
die het arrest heeft geveld of aan de procureur des Konings bij 
de rechtbank van eerste aanleg die het vonnis heeft gewezen (art. I I 

van het wetsontwerp). Aldus wou men een schikking treffen om 
het bevoegd parket telkens in de gelegenheid te stellen die definitieve 
hoedemaatregelen van de jeugdrechtbank uit te lokken (2). In het 

(r) Zie de tussenkomst van de heer Rolin in de Senaat: Parlem. Hand., Senaat, 
Zitt. 1964-1965, Verg. van ro maart 1965, biz. 962, kol. 2; - Zie oak: Parlem. Besch., 
Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, 25 februari 1965, Verslag van de heer E. Van Bogaert 
uit naam van de Senaatscommissie voor de Justitie, biz. 17. 

(2) Zie: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1962-1963, nr. 637/1, Wetsontwerp, Memorie 
van toelichting, biz. 18, en de beschouwingen aldaar uitgebracht op de aanmerkingen van 
de Raad van State, biz. 45, sub art. 10. 
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stelsel aangenomen door de Kamer was deze aanvullende bepaling 
van art. 264 B.W. weggevallen. De Senaat heeft ze evenwel, onder 
een andere redactie, gehandhaafd, omdat, door deze aanvulling, 
de ambtenaar van de burgerlijke stand, na de overschrijving van 
het vonnis of het arrest waardoor de echtscheiding werd toegestaan, 
in staat wordt gesteld eventueel maatregelen te doen treffen ter 
bescherming van minderjarigen (1), terwijl aldus de procureur 
des Konings, bij de strenge waakzaamheid waarmede zijn bescher
mingsopdracht t.a.v. de jeugd altijd moet gepaard gaan, steeds zal 
wotden ingelicht over de toestand van de procedure tot echt
scheiding, in zover deze de minderjarige kinderen betreft (2). 

Het artikel 14, nr. 3, van de wet van 8 april 1965 vult derhalve 
art. 264 B.W. als volgt aan: De ambtenaar van de burgerlijke stand 
geeft na de overschrijving onverwijld daarvan kennis aan de procureur 
des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg die op de vordering 
(tot echtscheiding) heeft beslist. 

48. Betreffende de voorlopige maatregelen die betrekking hebben 
op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen van de 
niet ontvoogde gemeenschappelijke of aangenomen minderjarige 
kinderen, en van bij de aanvang van de procedure tot echtscheiding 
of tot scheiding van tafel en bed dienen te worden benaarstigd, 
kunnen zich verschillende gevallen voordoen : 

- ofwel hebben de gedingvoerende ouders desaangaande geen 
overeenkomst kunnen bereiken ; 

- ofwel heeft de oplossing van deze aangelegenheid hen 
onverschillig gelaten ; 

- ofwel heeft de voorzitter van de rechtbank, of de rechter 
die hem vervangt, bij de mislukte verzoeningspoging, geoordeeld 
dat de bedingen of schikkingen van bedoelde overeenkomst niet 
gepast waren, en dienvolgens geweigerd deze te bekrachtigen ; 

- ofwel wordt vastgesteld door de procureur des Konings, 
aan wie de eis en de stukken, na de mislukte verzoeningspoging, 
worden meegedeeld, dat geen dergelijke overeenkomst tussen de 
ouders werd gesloten of dat zij door de voorzitter of de rechter 
niet bekrachtigd werd, en is het openbaar ministerie van oordeel dat, 
op grand van de gegevens van de door zijn ambt gelaste sociale en 
familiale enquete, het in deze aangelegenheid, in het belang en 
ter bescherming van de kinderen, moet optreden. 

In alle voormelde gevallen voorziet het door artikel 14, nr. 5 
van de nieuwe wet vervangen artikel 268 B.W., waarbij, zoals 
voorheen, bevoegdheid wordt verleend aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in kart geding, om, in 

(1) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, biz. 17. 
(2) HIRSCH, J. L., o.c., ]. T., 1965, 382, nr. 57· 
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iedere stand van de procedure, kennis te nemen van de hierboven 
vermelde voorlopige maatregelen, hetzij op verzoek van partijen 
of van een ervan, hetzij op vordering van de procureur des Konings, 
handelend als hoofdzakelijke of als tussenkomende partij. 

49· Weliswaar bepaalt de tekst van het nieuw artikel 268 niet 
uitdrukkelijk dat het initiatief a.m. oak aan het openbaar ministerie 
ambtshalve toekomt, terwijl integendeel de tekst aangenomen door 
de Kamer dit wel in terminis bepaalde (I). Deze precisering werd 
echter door de Senaatscommissie voor de Justitie overbodig geacht 
en geschrapt, omdat de bevoegdheid a.m. van de procureur des 
Konings reeds voldoende blijkt uit de tekst van het nieuw art. 267 B.W. 
(art. 14, nr. 4 van de wet; - zie verder onder nr. 53) (2). 

so. Hoe dan oak, het is blijkbaar de wil van de wetgever, en 
het ligt in de geest van de wet van 8 april I965, dat, oak inzake 
voorlopige maatregelen t.o.v. de minderjarigen tijdens het geding 
tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed, het openbaar 
ministerie, bij de uitoefening van zijn traditionele waakzaamheid, 
bijzonder nauwlettend zou zijn, hoofdzakelijk t.o.v. de onverschillig
heid of het moedwillig of nalatig verzuim van de gedingvoerende 
ouders, en, met het oog dergelijke toestand te verhelpen, zonder 
evenwel daarom systematisch tewerk te gaan, tach ruimschoots 
gebruik zou maken van de opsporingsmacht hem uifdrukkelijk 
toegekend door het tweede lid van het nieuw artikel 268 B.W. : 

,De procureur des Konings kan, door bemiddeling van een 
afgevaardigde bij de jeugdbescherming, aile dienstige inlichtingen 
betreffende de zedelijke en stoffelijke toestand van de kinderen 
1nw1nnen." 

5 I. De tekst van het nieuw artikel 268 B. W. voegt er aan toe : 
,De voorzitter kan de procureur des Konings verzoeken de in vorig lid 
bedoelde informatie te verrichten". Bij deze bepaling wordt het geval 
bedoeld waarin om voorlopige maatregelen door partijen of door 
een ervan in kart geding wordt verzocht, terwijl de procureur des 
Konings in dat verband geen enkel initiatief als hoofdzakelijke of 
als tussenkomende partij heeft genomen, en de voorzitter nochtans 
de noodzakelijkheid, het nut, of de gepastheid aanvoelt door een 
sociaal onderzoek nader te worden voorgelicht vooraleer zijn beslissing 
met kennis van zaken te treffen. 

(1) Zie art. 16 van het door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen 
ontwerp: ,.Hij (de voorzitter) neemt kennis van de voorlopige maatregelen die betrekking 
hebben op de persoon en op de goederen van de kinderen, zowel op verzoek van de 
partijen als van de procureur des Konings" (zie onder nr. 42, litt. a hierboven, en Parlem. 
Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, biz. 64). 

(2) Zie: Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, blz. 18. 
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Het wil mij nochtans voorkomen dat de met het oog op de 
voorlichting van de voorzitter aldus geregelde procedure nag steeds 
getuigt van een te grate gehechtheid aan de traditionele regels van 
onze accusatoire rechtspleging in het burgerlijk procesrecht. 

Nu het antwerp van nieuw Gerechtelijk Wetboek onder oogpunt 
van bewijslast en bewijsvoering tach, en terecht, een aanmerkelijke 
evolutie betekent naar een meer inquisitoriaal stelsel, waarom de 
opsporingsmacht niet rechtstreeks te hebben toevertrouwd aan de 
voorzitter van de rechtbank, mits hem, bij de uitoefening ervan, 
te laten bijstaan door een ploeg van maatschappelijke assistenten, 
die de dienstige inlichtingen betreffende de zedelijke en stoffelijke 
toestand van de minderjarige kinderen hadden kunnen inwinnen 
onder zijn leiding en toezicht, stelsel waarvan de pretoriaanse praktijk 
in sommige rechtbanken reeds gunstige resultaten had opgeleverd ( 1) ? 

Waarom de voorzitter ertoe verplichten zich vooreerst te wenden 
tot de procureur des Konings, temeer daar in ons huidig burgerlijk 
procesrecht, het openbaar ministerie, - oak in het stelsel van het 
antwerp van nieuw Gerechtelijk Wetboek -, althans in eerste aanleg -, 
geen toegang heeft tot de jurisdictie van het kart geding, zelfs in 
de gevallen voorzien bij art. 268 B.W., behalve wanneer het aldaar 
als hoofdzakelijke of tussenkomende partij optreedt (2)? Het lijkt 
me tach weinig rationeel dat de procureur des Konings tot het 
instellen van een sociale en familiale enquete kan worden verzocht 
in een geding, waarvan hij de debatten ter openbare rechtszitting 
niet eens heeft mogen bijwonen, waarvan hij dus noch de particulari
teiten, noch de stemming heeft kunnen waarnemen, laat staan dat 
het ambt van deze magistraat, v66r het kart geding, door de mede
deling van de eis tot echtscheiding en van de stukken na het proces
verbaal van mislukte verzoeningspoging, reeds heeft kunnen beslissen 
van noch als hoofdzakelijke, noch als tussenkomende partij in zake 
op te treden, en derhalve reeds een bepaald standpunt heeft kunnen 
innemen. Een andere oplossing, waardoor het opgeworpen euvel 
had kunnen verholpen worden, was het inlassen in de tekst van 
de nieuwe wet van een bepaling waarbij, in aile gedingen betreffende 
de voorlopige maatregelen voorzien bij art. 268 B.W., de voorzitter, 
rechtsprekend in kart geding, voortaan zou zetelen met bijstand 
van het openbaar ministerie, dat in zijn voorafgaand advies zou 

(r) Zie onder nr. 37, nr. 1 en de voetnoot (r), biz. 343 hierboven. 
(2) Zie de voetnoot (4), biz. 3'13 en 344 en de artikelen 586 tot 589 en 764 tot 768 van 

het antwerp van nieuw Gerechtelijk Wetboek alsook de memorie van toelichting, Parlem. 
Besch., Senaat, Zitt. 1963-1964, nr. 6o, biz. 139 tot 142, en biz. 189-190. Art. 765 van 
het antwerp bepaalt trouwens uitdrukkelijk : ,In aile zaken die v66r de rechtbank van 
eerste aanleg (aldus gewijzigd door de Senaat- Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, 
nr. 121, biz. 120) en v66r het hof van beroep worden gebracht, doet de alleensprekende 
rechter uitspraak, na op straffe van nietigheid, het advies van het openbaar ministerie 
te hebben gehoord. Deze regel geldt niet voor de rechter in kort geding en de beslagrechter, 
noch wanneer de wet anders bepaalt". 
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worden gehoord (I). Zodanige bepaling, welke volkomen binnen 
het raam zou liggen van de tekst van het antwerp van nieuw 
Gerechtelijk Wetboek (2), ware, naar mijn oordeel, van aard geweest 
om van de procedure en de voorlichtingsvereiste bij de regeling 
van de voorlopige maatregelen een meer coherent geheel te maken 
ter betere voldoening van het door de wetgever vervolgde opzet (3). 

52. Een bepaling van het nieuw artikel 268 B.W. welke daaren
tegen volkomen client te worden bijgetreden is die waarbij de 
verplichting wordt opgelegd, in alle gevallen, van de informatie over 
de zedelijke en sto.ffelijke toestand van de kinderen aan partijen kennis 
te geven. Ondanks de toewijding, het psychologisch doorzicht en de 
onpartijdigheid van de afgevaardigden bij de jeugdbescherming, 
kunnen zij, zoals iedereen, vergissingen plegen en onjuiste of tenden
tieuze inlichtingen inzamelen. Partijen en hun advocaten dienen 
dan oak in de gelegenheid te worden gesteld inzage te nemen van 
de verslagen van maatschappelijke enquete, gelast door het openbaar 
ministerie zowel ambtshalve als op verzoek van de voorzitter van 
de rechtbank. 

De vroegere pretoriaanse regeling gehuldigd door sommige 
voorzitters en parketshoofden voorzag trouwens uitdrukkelijk de vrij
waring van het contradictoir karakter bij het onderzoek en de 
conclusien op grand van de gegevens door de maatschappelijke enquete 
verstrekt (zie voetnoot (I), biz. 344). De mededeling van de verslagen 
van maatschappelijke enquete zal best geschieden ter griffie, waar 
partijen en hun advocaten er inzage zullen kunnen van nemen (4). 

(r) Naar luid van art. 766 van het antwerp van nieuw Gerechtelijk Wetboek, wordt 
het advies van het openbaar ministerie voortaan schriftelijk gegeven en aan het ter griffie 
bijgehouden dossier van de procedure toegevoegd, tenzij het advies wegens de omstandig
heden van de zaak terstond op de rechtszitting mondeling wordt uitgebracht. 

(2) Art. 764, 11° van het antwerp bepaalt inderdaad dat v66r de rechtbank van 
eerste aanleg (aldus gewijzigd door de Senaat: Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, 
nr. 121, biz. 120) en v66r het hof van beroep, op straffe van nietigheid, aan het openbaar 
ministerie worden meegedeeld o.m. ,aile vorderingen waarvan de mededeling aan 
het openbaar ministerie is voorgeschreven bij de bijzondere wetten". 

(3) Reeds in zijn openingsrede van 15 september 1936 : Propos sur le Ministere Public, 
R.D.P., 1936,. blz. 1007 e.v., en meer bepaald biz. 1011 onder voetnoot 4, drong de heer 
procureur-generaal HAYOIT DE TERMICOURT aan op de dwingende noodzakelijkheid 
het recht tot mededeling van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken uit te breiden 
tot sommige gedingen, welke onder de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg ressorteren. 

Deze hogere magistraat kon bezwaarlijk aanvaarden dat de procureur des Konings, 
in het bijzonder belast met de verdediging van de belangen van de minderjarigen, niet 
worde gehoord, wanneer de voorzitter recht client te spreken over de hoede van de minder
jarige kinderen, hetzij gedurende de procedure tot echtscheiding, hetzij zelfs in het geval 
voorzien bij het toenmalig art. 214, j B.W. (huidig art. 221, § r, B.W.). 

(4) Zie de techniek gevolgd in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, 
uiteengezet door raadsheer W. De Groote: A.P.R., Tw. Bezoekrecht, nr. 102, kleine 
tekst, en de voorgestelde oplossing van de soms kiese problemen welke bij deze mede
deling t.o.v. de partijen kunnen rijzen. 



53· Indien voor het overige, inzake voorlopige maatregelen 
gedurende het geding tot echtscheiding, de tekst van het thans nag 
geldend artikel 268 B.W. door artikel I4, nr. 5 van de nieuwe wet 
behouden wordt, met name het recht aan de voorzitter verleend 
om eventueel gebruik te maken van dezelfde bevoegdheden als 
bij artikel 2I8 B.W. aan de vrederechter zijn toegekend (I), heeft 
art. I4, nr. 4 van de wet van 8 april I965 het artikel 267 B.W. door 
een nieuwe tekst moeten vervangen. 

Laatstvermeld artikel 267 regelde het voorlopig bestuur over 
de kinderen tijdens het geding tot echtscheiding : dit voorlopig 
bestuur bleef bij de man, eiser of verweerder in het geding, tenzij 
de rechtbank of het hof van beroep, op verzoek van de moeder, 
van de familie of van de procureur des Konings, in het belang van 
de kinderen, in andere zin zou beschikken. 

De Kamercommissie voor de Justitie had dit artikel 267 een
voudig opgeheven, omdat de bij de artikelen I9, nr. I en 20, nr. I 
van de nieuwe wet vervangen artikelen 373 en 389 B.W. bepalen 
dat, gedurende het huwelijk, het ouderlijk gezag en het beheer 
van de goederen van hun minderjarige kinderen, door de ouders 
gezamenlijk uitgeoefend wordt, en dat, indien zij het niet eens zijn, 
de wil van de vader doorslaggevend is, terwijl de moeder het recht heeft 
zich tot de jeugdrechtbank te wenden (zie verder onder nr. 69). 
Op initiatief van de Senaatscommissie voor de Justitie, werd het 
artikel 267 B.W. in de tekst van de wet opnieuw ingelast doch 
aan de andere gewijzigde bepalingen van de artikelen 239, 373 en 
389 B.W. aangepast. 

Het artikel 267 B.W., zoals het bij artikel I4, nr. 4, van de wet 
van 8 april I965, werd vervangen, luidt derhalve: 

,Het voorlopig bestuur over de persoon en de goederen van 
de kinderen blijft bij beide ouders zoals bepaald is in de artikelen 3 73 
en 389, tenzij de partijen een andere regeling hebben getroffen 
in een overeenkomst die behoorlijk werd bekrachtigd zoals in 
artikel 239 is bepaald (2) een en ander onder voorbehoud van de 
beslissingen die in het belang van de kinderen door de voorzitter, 
rechtsprekend in kart geding, op verzoek hetzij van partijen of 
van een ervan, hetzij van de procureur des Konings, mochten 
worden gewezen". 

In laatstvermelde gevallen, wordt het voorlopig bestuur over 
de persoon en de goederen van de minderjarige kinderen toe
vertrouwdaande oude of dederder persoon aan dewelke het hoederecht 
wordt toegekend. 

(1) Zie voetnoot (3), biz. 342. 
(2) Zie hoven onder nr. 46. 
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54· Wat de definitieve hoede betreft over de minderjarige kinderen 
bij het toestaan van de echtscheiding of bij de uitspraak van de 
scheiding van tafel en bed op grand van bepaalde feiten, werd 
hierboven uiteengezet (1) om welke redenen de Senaat geoordeeld 
heeft bij deze regeling de jeugdrechter niet te moeten betrekken, 
door hem eventueel een voorafgaand onderzoek op te dragen 
betreffende de zedelijke en stoffelijke toestand van de minderjarige 
kinderen, en hem, in alle gevallen, ermede te belasten aan zijn 
collega' s van de burgerlijke kamer van de rechtbank of van het hof 
van beroep, waar hij, in dergelijke gevallen, verplicht client te zetelen, 
over de toestand van de kinderen verslag uit te brengen. 

Het door de Senaatscommissie voor de Justitie voorgesteld 
stelsel, dat het systeem voorgehouden door de Kamer versoepelde, 
werd ten slotte aangenomen. 

Het hield trouwens in ruimere mate rekening met de tijdens 
de procedure getroffen voorlopige maatregelen. 

Naar luid van het artikel 16 van de nieuwe wet, dat voortaan 
artikel 302 B.W. vervangt, blijft, na de ontbinding van het huwelijk, 
het bestuur over de persoon en over de goederen van de minderjarige 
kinderen, zonder onderscheid tussen geadopteerden en anderen, 
bij diegene aan wie het voorlopig werd toevertrouwd, hetzij bij 
een overeenkomst tussen partijen die behoorlijk werd bekrachtigd 
zoals- in-artikel-239--B.W-.--is-bepaalEl.--tzie- onder -nr.46-hierboven), 
hetzij bij een beschikking van de voorzitter, rechtsprekend in kart 
geding overeenkomstig artikel 268 B.W. (zie onder nr. 48 tot 52). 

Slechts ingeval een van beide rechtshandelingen niet zou hebben 
plaats gevonden, komt het bestuur van rechtswege toe aan de echt
genoot die de echtscheiding verkregen heeft. Deze toekenning van 
het hoederecht is geen straf voor de zogenoemde schuldige echtgenoot, 
noch een beloning voor de zogenoemde onschuldige ; de wetgever 
stelt enkel het vermoeden dat laatstgenoemde het best geschikt is 
om in het meerder belang van de kinderen over hun persoon te 
waken (2), vermoeden dat grand vindt in de ontstentenis van overeen
komst bij het instellen van de eis tot echtscheiding, en van regeling 
in kart geding tijdens de procedure, terwijl de stoornissen in het leven 
van de minderjarige kinderen, welke ook hoofdzakelijk behoefte 
hebben aan stabiliteit, tot het minimum dienen te worden beperkt (3). 
Dit vermoeden geldt echter steeds als voorlopige schikking, want 
het laatste lid van het nieuw artikel 302 B.W. bepaalt: ,De jeugd
rechtbank kan evenwel in alle gevallen in het belang van de kinderen 
anders beslissen, hetzij op verzoek van partijen of van een ervan, 
hetzij van de procureur des Konings." Deze aldus aan de jeugd-

(1) Zie hoven onder nr. 43· 
(2) Zie o.m. Rb. Gent, 19 december 1959, R W., 1959-1960, r66o. 
(3) HIRSCH, J. L., o.c., ]. T., 1965, 382, nr. 59· 
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rechtbank, - en niet meer aan de rechtbank van eerste aanleg, 
het hof van beroep of de vrederechter (wat het levensonderhoud 
voor de kinderen betreft) (I) -, toegekende bevoegdheid om vat 
wei te verstaan de macht om, na de stoffelijke en morele toestand 
van de kinderen en van hun ouders, zomede van het midden waarin 
zij omgaan, het statuut van de minderjarigen te wijzigen zowel wat 
de eigenlijke materiele hoede over en het levensonderhoud voor de 
kinderen aangaat, als inzake uitoefening van het bezoekrecht, dat 
aan de gescheiden ouders respectievelijk toekomt, vermits artikel 
303 B.W. door de nieuwe wet ongewijzigd gelaten werd, en de ouder, 
of de ouders, aan dewelke(n) het hoederecht niet werd toevertrouwd, 
derhalve een recht van toezicht behoudt (behouden) op de bewaking 
en de opvoeding van de kinderen. 

Trouwens, met betrekking tot de bevoegdheid van de jeugd
rechtbank voor het wijzigen van de uitoefening of van de modaliteiten 
van het bezoekrecht, dat een verbrokkeling is van het hoederecht (2), 
werd, tijdens de besprekingen ter openbare vergadering van de Senaat 
op 10 maart 1965, door de heer senator Hambye aan de heer Minister 
van Justitie P. Vermeylen uitdrukkelijk de vraag gesteld of de jeugd
rechtbank voor de eventuele wijziging van dit bezoekrecht wel 
bevoegd was ; het antwoord van de heer Minister was beslist 
bevestigend (3). 

55· Hierboven werd reeds betoogd (zie onder nr. 41, littera d) 
dat, inzake echtscheiding door onderlinge toestemming, de Subcommissie 
van de Kamer, op amendement ingediend door Mevr. De Riemaecker
Legot, een wijziging aan artikel 280, 1°, B.W. had voorgesteld in 
die zin dat de bij deze bepaling vereiste voorafgaande schriftelijke 
overeenkomst tussen de echtgenoten betreffende de aanduiding 
van de persoon aan wie hun gemeenschappelijke kinderen zullen 
worden toevertrouwd, hetzij gedurende de proeftijd, hetzij na de 
uitspraak van de echtscheiding, vooraf ter homologatie diende te 
worden voorgelegd van de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg ; ingeval de voorzitter weigeren zou de overeenkomst te 
homologeren of ingeval van verzet van de procureur des Konings, 
werd de zaak naar de jeugdrechtbank verwezen (4). 

Ofschoon de Kamercommissie voor de J ustitie en de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers zelf voormeld stelsel hebben afgewezen, 
onderging nochtans de tekst van artikel 280, 1°, B.W. aldaar een 

(1) Zie, betreffende die vroegere bevoegdheid het overzicht van rechtspraak (1960-
1963) inzake personen- en farnilierecht van W. DEL VA en G. BAERT, T.P.R., 1964, biz. 419, 
nr. 74, !itt. c. 

(2) Zie o.m. : Gent, 23 oktober 1958, R. W., 1958-1959, 1264. 
(3) Parlem. Hand., Senaat, Zitt. 1964-1965, Verg. van ro maart 1965, biz. 967, 

in fine en 968, kol. I. 

(4) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, biz. 25. 



lichte wijziging : de overeenkomst zou voortaan niet enkel de hoede 
betreffen van de uit de echt geboren minderjarige kinderen, doch 
ook de door de echtgenoten aangenomen minderjarige kinderen. 

Een gelijkaardige aanvulling werd voorzien in artikel 283, 2°, 
B. W. met betrekking tot het overleggen door de echtgenoten aan 
de instrumenterende notarissen van de akten van geboorte en van 
overlijden en van hun wettige en van de door hen geadopteerde 
minderjarige kinderen. 

Ten slotte, werd artikel 284 B.W. aangevuld door een bepaling 
waarbij de oudste van de notarissen, binnen acht dagen, aan de 
procureur des Konings een uitgifte zou dienen te overhandigen 
van het proces-verbaal en van de daarbij toegevoegde stukken. 
(Artikelen 17, 18 en I9 van het door de Kamer aangenomen 
antwerp) (I). 

Mits enkele loutere vormelijke tekstverbeteringen, werden 
voormelde wijzigingen en aanvullingen door de Senaat bijgetreden, 
behalve dat de termijn, binnen dewelke de oudste notaris aan de 
procureur des Konings een eensluidend verklaard afschrift, - en 
dus niet een uitgifte -, van het proces-verbaal en van de daarbij 
gevoegde stukken moet overhandigen van acht op vijftien dagen 
gebracht werd. 

Voormelde wijzigingen en aanvullingen mak.en het voorwerp uit 
van artikel IS, nr. I, 2 en 3 van de nieuwe wet. 

De meest belangrijke van deze bepalingen betreft de verplichting 
door art. 284, laatste lid B.W. voortaan opgelegd aan de oudste 
notaris, houder van de minute van de processen-verbaal van ver
schijning van de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding 
door onderlinge toestemming over te gaan, binnen de vijftien dagen, 
een eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal en van 
de er aan toegevoegde stukken aan de procureur des Konings te 
overhandigen. De vervulling van deze voorwaarde, waarvan het 
verzuim de rechtbank ertoe zou verplichten de echtscheiding af 
te wijzen omdat al de in deze procedure na te leven formaliteiten als 
substantiele vormvereisten gesteld zijn (2), heeft tot doel aan de 
procureur des Konings de gelegenheid te verschaffen na te gaan of 
de door de echtgenoten aangaande hun minderjarige kinderen 
getroffen schikkingen wel degelijk met hun belangen stroken en 
metterdaad werden uitgevoerd (3). 

(r) Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 1964-1965, Verg. van 18 november 1964, biz. 17, 
kol. I, en Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 17, 19 november 1964. 

(2) Zie DELVA, W., en BAERT, G., Overzicht van rechtspraak (I960-I96J), Personen
en Familierecht, T.P.R., 1964, biz. 424, nr. So. 

(3) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, 25 februari 1965, biz. 19, 
sub art. 19 (15-3). 



----------~-----~---~---------·~----~~-~ 

Doch, in ontkennend geval, kan de procureur des Konings 
optreden ? De mening wordt geopperd dat hem daartoe door de wet 
geen enkel middel wordt verstrekt, oak niet bij wijze van hoofd
zakelijke vordering v66r de voorzitter van de rechtbank, recht
sprekend in kart geding, en dat deze magistraat dan nag enkel zijn 
toevlucht zou kunnen nemen tot het vorderen van een maatregel 
voor opvoedingsbijstand, te treffen door de jeugdrechtbank ten 
aanzien van de persoon die de kinderen onder zijn bewaring heeft 
(art. 30 en 31 van de nieuwe wet: zie onder nr. 16 hierboven) (1). 

Er kan evenwel verwezen worden naar de door de drie Hoven 
van beroep gehuldigde rechtspraak, waarbij, ingeval het belang 
van de kinderen een wijziging van de tussen de ouders contractueel 
vastgelegde regeling gebiedend eist, deze wijziging door de rechtbank 
wordt gelast (zie voetnoot (I), blz. 348) (2). 

Men ziet niet in waarom, op grand van deze gerechtvaardigde 
rechtspraak, de procureur des Konings de hem door het meerder 
belang van de kinderen nagenoeg door de omstandigheden op
gedrongen wijziging niet ambtshalve en onmiddellijk zou kunnen 
voorleggen aan de rechtbank. 

56. De wet van 8 april 1965 heeft er voor gezorgd dat al de 
nieuwe principes door haar in het Burgerlijk Wetboek gehuldigd 
ter bescherming van de belangen van de minderjarigen zowel tijdens 
de procedure als bij de definitieve beslissing inzake echtscheiding 
op grand van bepaalde feiten of door onderlinge toestemming, 
eveneens zouden toegepast worden ingeval van scheiding van tafel 
en bed op grond van bepaalde feiten of door onderlinge toestemming. 
Daarom heeft zij, bij haar artikel I7, de desbetreffende bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek (eerste boek, titel VI, hoofdstuk V, 
~cheiding van tafel en bed) in overeenstemming gebracht met haar 
vervangende, wijzigende of aanvullende bepalingen inzake echt
scheiding. De daarin aan de minderjarigen verstrekte waarborgen, 
a.m. de mededelingen te verstrekken aan het openbaar ministerie 
tijdens de rechtspleging en bij de einduitspraak, zullen dus voortaan 
oak gelden ingeval van scheiding van tafel en bed. Verder wordt 
artikel 3 I Ibis B. W. niet enkel aangevuld door het toepasselijk 
verklaren van het art. 302 (nieuw) B.W. op de scheiding van tafel 
en bed op grand van bepaalde feiten, overeenkomstig trouwens 
een reeds gevestigde rechtspraak, doch in een tweede lid van het 
gewijzigd artilel 311, bis, B.W. worden oak de artikelen 303 B.W., 
betreffende het behoud, na echtscheiding, van het toezicht van 
de ouders op het onderhoud en de opvoeding van hun kinderen, 

(1) Aldus HIRSCH, J. L., o.c., J. T., I965, 382, nr. 62, in fine. 
(2) Gent, I4 juli I95I, R. W., I951-I952, I227; - Luik, I9 november 1952, Pas., 

1953, II, 53; - Brussel, r juli 1957, Rev. Dr. Fam., I957, 253; - Brussel, 2I mei I958, 
J. T., 1958, 622; - Zie ook: DE PAGE, I, 3de uitg., nr. I019, voetnoot I, biz. 1097. 



mits verplichting tot hun bijdrage in de onkosten ervan, en 304 B.W., 
met betrekking tot de voordelen die aan de kinderen, na de ontbinding 
van het huwelijk, worden voorbehouden, van toepassing verklaard 
op de scheiding van tafel en bed zowel op grand van bepaalde feiten 
als door onderlinge toestemming. 

§ 4· De aanneming van kinderen 

57. Zoals zij opgevat en ingericht werd sinds de wet van 22 maart 
1940, opgenomen in hoofdstuk I van titel VIII, hoek I van het Burger
lijk Wetboek, en naderhand gewijzigd werd door de wetten van 
21 mei 1951 en 10 februari 1958, is de aanneming van kinderen een 
der essentiele rechtsinstituten geworden van het personen- en 
familierecht met betrekking tot de minderjarigen, de welvaart in 
het gezinsleven, en de zorg ten opzichte van verlaten kinderen (1). 
Deze instelling is trouwens thans het voorwerp van nieuwe voor
stellen strekkende tot aanvulling van de leemten welke de ervaring 
in verband met de thans geldende wettelijke voorwaarden aan het licht 
heeft gebracht, zomede tot het volmaken van de gevolgen van de 
aanneming en het verschaffen van meer zekerheid aan het pleeggezin, 
en ten slotte tot het aanbrengen van meer discretie bij het vervullen 
van de adoptieformaliteiten; buiten de eenvoudige aanneming, 
huldigen deze voorstellen bovendien het invoeren in ons Burgerlijk 
Wetboek van de wettiging door aanneming, naar het voorbeeld van 
de in het Frans recht tot stand gebrachte legitimation adoptive (2). 

Bij het inrichten van het civielrechtelijk statuut van de jeugd, 
binnen het raam van haar justitiele bescherming en van de daartoe 
door de nieuwe wet van 8 april 1965 opgerichte judiciaire instellingen 
en geordende regeling, behoorde het nagenoeg van zelfsprekend 
aan de wetgever dat hij intussen, ook aan dit probleem van de kinder
aanneming, gans zijn aandacht zou wijden, hoofdzakelijk met het oog 

(r) Zie, aangaande de evolutie van de kinderaanneming, als instelling, het verslag 
uitgebracht door Mevr. De Riemaecker-Legot, uit naam van de Kamercommissie voor 
de Justitie over het wetsvoorstel van de heer Harmel, tot wijziging van het hoofdstuk I, 
van titel VIII, eerste boek van het Burgerlijk Wetboek, en de in dit verslag opgenomen 
statistische gegevens: Parlem. Besch., Kamer, Zitt. r964-1965, nr. 436/2, 26 januari 1965, 
blz. r tot 5· 

Zie ook het v66r-ontwerp van Overeenkomst van 29 maart 1963, aangenomen 
door de Bijzondere Commissie van de Intemationale Conferentie van Internationaal 
Privaatrecht te 's-Gravenhage betreffende de Internationale Kinderaanneming, en het 
verslag van de heer Roger Maul, raadsheer in de Cour Superieure de Justice te Luxemburg : 
Preliminair document nr. 4 van november 1963 ter bestemming van de tiende zittijd, 
's-Gravenhage, 1963, Uitg. Bestendig Bureau van de Conferentie. 

(2) Wetsvoorstel ingediend door de heer P. Harmel op 30 oktober 1962: Parlem. 
Besch., Kamer, Zitt. r96I-r962, nr. 436/r. Het voorstel werd op r8 februari 1965 aan
genomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Parlem. Hand., Kamer, Zitt. 
1964-1965, Verg. van II en r8 februari 1965;- Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, 
nr. 129); het is thans aanhangig v66r de Senaat. 
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op de harmoniering van de adoptie van minderjarigen met de op
drachten die hij voortaan aan gespecialiseerde rechters en hun mede
helpers zou toevertrouwen. 

58. Het wetsvoorstel ingediend door de heer volksvertegen
woordiger F. Terwagne inzake jeugdbescherming (I) had reeds 
het initiatief genomen, - en dit was op dit ogenblik een nieuwig
heid -, om de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg 
betreffende de homologatie van de akten van aanneming over te dragen 
aan de jeugdrechtbank, wanneer het aangenomen kind of een van 
de aangenomen kinderen minderjarig is (art. 23, Ie en 35 van dit 
wetsvoorstel). 

59· Deze opvatting vond van meetaf aan weerklank in het wets
antwerp neergelegd door de heer Minister van Justitie P. Vermeylen, 
dat bij zijn artikelen I6, I7 en I8 een wijziging voorstelde van de 
artikelen 355, 356 en 360 B.W. om de homologatie en de herroeping 
van de aannemingen van minderjarigen aan de jeugdrechtbank en, 
ingeval van hoger beroep, aan de jeugdkamer van het hof van beroep, 
toe te vertrouwen. Tijdens de voorbereidende werken en bij de 
parlementaire besprekingen van het ontwerp, heeft dit voorstel 
nooit aanleiding gegeven tot principiele betwistingen, zodat de 
oorspronkelijke teksten van het wetsontwerp, mits sommige vorm
wijzigingen en amendementen van ondergeschikt belang, in het 
artikel I8 van de wet van 8 april I965 teruggevonden worden. 

6o. Artikel I8, nr. I van de nieuwe wet vervangt de eerste twee 
leden van artikel 355 B.W. door de volgende bepalingen: ,De akte 
van aanneming moet ter homologatie onderworpen worden aan 
de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de aannemende 
of, indien het aangenomen kind of een van de aangenomen kinderen 
minderjarig is, aan de jeugdrechtbank van de woonplaats van de aan
nemende. Te dien einde doet de meest gerede partij een uitgifte 
van deze akte of van ieder der overeenkomstig het vorige lid op
gemaakte akten aan de procureur des Konings toekomen. 

Wanneer de aannemende zijn woonplaats in het buitenland 
heeft, zijn de procureur des Konings en de rechtbank van eerste 
aanleg of, in voorkomend geval, de jeugdrechtbank te Brussel 
bevoegd.'' 

6 I. V erder heeft artikel I 8, nr. 2 van de wet het artikel 3 56, 
vierde lid, B.W. eveneens vervangen door een andere bepaling, 
waarbij, in graad van hoger beroep, de jeugdkamer van het hof van 

(1) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1959-1960, nr. 567/1, :n juni 1960; Zitt. 1961-1962, 
nr. 461/1, 19 juli 1962. 



beroep de zaak, in dezelfde vorm als de jeugdrechtbank, behandelt, 
wanneer het aangenomen kind of een van de aangenomen kinderen 
minderjarig is. 

62. Ten slotte, wordt door artikel 18, nr. 3 van de wet, inzake 
herroeping van de aanneming, het artikel 360, derde lid, B.W. 
door een nieuwe tekst vervangen, waarbij ten deze bevoegdheid 
wordt toegekend aan de jeugdrechtbank, ingeval het aangenomen kind 
of een van de aangenomen kinderen, voorwerp van de herroeping, 
minderjarig is. 

Indien de verweerder zijn woonplaats heeft in het buitenland, 
is de rechtbank van eerste aanleg of eventueel de jeugdrechtbank 
te Brussel bevoegd. 

63. Het lijdt geen twijfel dat de toekenning van bevoegdheid 
aan de jeugdrechtbank en aan de jeugdkamer van het hof van beroep 
om kennis te nemen van en te beslissen over de verzoeken tot homolo
gatie van akten van kinderaanneming en de vorderingen tot her
roeping van de aanneming bijzonder gunstig kan worden beoordeeld. 

Immers, afgezien van het feit dat, wat het civielrechtelijk statuut 
van de minderjarigen betreft, dit gerecht voortaan hun natuurlijke 
en gespecialiseerde rechter is, client hoofdzakelijk te worden gewezen 
op de zeer ruime mogelijkheden van sociale en familiale opsporingen 
en navorsingen, welke door artikel so van de nieuwe wetter beschikking 
van de jeugdrechters worden gesteld, bepaling waarvan de eerste twee 
alineas per se welsprekend zijn : 

,De jeugdrechtbank treft alle maatregelen en doet alle navor
singen verrichten die dienstig zijn om de persoonlijkheid van 
de betrokken minderjarigen en het milieu waarin zij worden groot
gebracht te kennen en om uit te maken wat hun belang is en welke 
middelen voor hun opvoeding of behandeling geschikt zijn. 

Zij kan een maatschappelijk onderzoek doen verrichten door 
bemiddeling van een afgevaardigde bij de jeugdbescherming en 
de minderjarige aan een medisch-psychologisch onderzoek onder
werpen, indien zij het haar medegedeelde dossier, dat eventueel 
de inlichtingen bevat die door bemiddeling van het jeugdbescher
mingscomite zijn ingewonnen ( 1), niet voldoende acht ... " 

Op het eerste gezicht, zou men kunnen denken dat deze onder
zoeksmacht enkel betreft de gevallen waarin de jeugdrechtbank 
ertoe gebracht wordt maatregelen te treffen ten opzichte van de ouders, 
of ten opzichte van de minderjarigen zelf in de gevallen voorzien 
bij artikel 36 van de wet (2). 

(1) Zie art. 2, derde lid, 1°, van de wet, onder nr. 15, in fine, hierboven. 
(2) Zie hierboven onder nr. 16, 17, 18 en 19. 



Op de keper beschouwd, blijkt echter de jeugdrechtbank deze 
onderzoeksmacht, met medewerking van de jeugdbeschermings
comites en de afgevaardigden bij de jeugdbescherming, ook te mogen 
uitoefenen in alle aangelegenheden betreffende de burgerlijke rechts
toestand van de minderjarigen. Het verslag uitgebracht door de heer 
senator E. Van Bogaert uit naam van de Senaatscommissie voor 
de Justitie op 25 februari 1965 schakelt elke twijfel uit : 

,De bepalingen van dit artikel (art. so)- zo luidt het verslag
zijn ook toepasselijk binnen het raam van hoofdstuk II van 
titel II." (1). 

Dienvolgens, inzake kinderadoptie, zal de jeugdrechtbank, 
vooraleer over de homologatie van de aannemingsakte of over de 
herroeping van de aanneming uitspraak te doen, over de al dan niet 
gepastheid, de uitwerkselen en de draagwijdte van haar beslissing 
heel wat meer grondig, nauwkeurig en vooral adequaat kunnen voor
gelicht worden, dan onder het stelsel voorzien bij het oud artikel 
355 B.W., dat, onder dit oogpunt, in de rechtspraktijk enigszins 
te wensen overliet (2). 

§ 5. De ouderlijke macht 

64. Grondslag van het burgerlijk jeugdrecht, stonden de des
aangaande veelomvattende rechten en plichten van de ouderlijke 
macht en hun uitoefening (3) van zelfsprekend in het brandpunt 
van de belangstelling van al degenen, die zich, bij de voorbereiding 
en de bespreking van de nieuwe wet, om het vastleggen van een even
wichtig civielrechtelijk statuut van de jeugd bezorgd maakten. 

Zowel uit de geest van het Burgerlijk Wetboek, dat de samen
werking van de ouders als de beste waarborg beschouwt voor de 
bescherming van de stoffelijke en morele belangen van hun minder
jarige kinderen, dan wel uit de tekst zelf van de artikelen 371 en 372 

(r) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, biz. 39· 
(~) Men vergelijke deze ruimere voorlichting van de jeugdrechter o.m. inzake 

kinderaanneming, met die welke ingericht werd door de Nederlandse adoptiewet van 
~6 januari 1956, in werking getreden op I november 1956: de behandeling door de rechter 
van het adoptieverzoek wordt voorafgegaan door een onderzoek, in te stellen door de 
voogdijraad. Deze client dan zowel schriftelijk als mondeling ter rechtszitting van advies. 
Voorts is zeer belangrijk de instelling van een Centrale Adoptieraad, die eveneens in elke 
adoptiezaak via de voogdijraad advies inzendt, en die voornamelijk als zijn taak moet 
beschouwen het nastreven van, zoveel mogelijk, een lijn in de adviezen van voogdijraden 
en de besiissingen van de rechterlijke colleges. Om deze eenheid te bevorderen is voor
geschreven dat de Centrale Adoptieraad en de voogdijraad afschriften ontvangen van 
aile uitspraken. Zie o.m. FrscHER-KEuLs, ·E., Het antwerp adoptiewet, N.J.B., 1954, 657 
tot 663, en 679 tot 685; - HuVELLE, P., L'evolution de Ia protection judiciaire de l'enfance 
aux Pays-Bas, ].T., 1957, 70, kol. 3, litt. f, in fine; - DE VRrEs-ROBBE-VAN TRICHT, 
Adoptie - Het kennelijk belang en de voorlichting, N.J.B., 1961, 37 tot 43· 

(3) Zie o.m. : DE PAGE, I, 3de uitg., nr. 765 tot en met 767, biz. 890 tot 897; -
DELVA, W., en BAERT, G., o.c., T.P.R., 1964, nr. 135 tot en met 139, biz. 467 tot 469. 



van dit wetboek, blijkt dat de ouderlijke macht principieel aan beide 
ouders gezamenlijk wordt toegekend (1). 

Niettemin werd haar uitoefening gedurende het huwelijk, door 
artikel 3 73 B. W. toevertrouwd aan de vader alleen, echter onder 
het eventueel door de moeder uitgelokt toezicht van de hoven en 
rechtbanken, die, althans in geval van geschil, de macht hadden 
maatregelen te gelasten om de minderjarigen te beschermen tegen 
misbruiken of tegen een toestand die hun belangen zouden kunnen 
schaden (2), en verder met dien verstande dat, ingeval de vader, 
wettelijk of feitelijk, mocht belet zijn de ouderlijke macht uit te 
oefenen, de moeder in zijn plaats deze uitoefening verzekerde (3). 

Aldus de samenvatting van de v66r de wet van 8 april 1965 
geldende regels en concepten, waaraan nochtans moet worden 
toegevoegd dat, ingevolge de evolutie in de opvoeding van de meisjes 
en de rechtstoestand van de gehuwde vrouw, o.m. omschreven in 
de wet van 30 april 1958 betreffende de wederzijdse rechten en 
plichten van de echtgenoten, beide ouders thans een rol vervullen 
bij aile beslissingen die de minderjarige kinderen en het gezinsleven 
aanbelangen. 

65. Gelet op deze ontwikkeling, werd naar een formule gezocht, 
waarbij, mits inachtneming van die zoniet JUridische minstens 
feiteliJke geliJkheid tussen de echtgenoten, het niettemin mogeliJk 
wordf gemaakf om,·wanfieer iiJ ·het niet eeiis ·zijii, omtreiit.de.efi.e 
of andere gelegenheid inzake de uitoefening van de ouderlijke macht, 
dan toch een beslissing kan genomen worden zonder dat daarom 
telkens vooraf beroep client te worden gedaan op de tussenkomst 
van een rechter. 

66. Bij het artikel 34 van zijn wetsvoorstel, had de heer volks
vertegenwoordiger F. Terwagne de uitoefening van het ouderlijk 
gezag, gedurende het huwelijk, aan de vader alleen toegekend. Doch, 
zo de moeder van oordeel mocht zijn dat een beslissing van de vader 
met betrekking tot de opvoeding van de kinderen en het beheer 
van hun persoon met hun belang niet strookt, zou zij daartsgen 
kunnen opkomen bij de jeugdrechtbank, door te dien einde een verzoek
schrift aan de jeugdrechter over te leggen (4). 

(1) DE PAGE, I, 3de uitg., nr. 775, biz. 906-907. 
(2) DE PAGE, I, 3de uitg., nr. 761 tot 764, biz. 887 tot 890;- DAB1N, J., Le contr6le 

de la puissance paternelle en droit belge, Larcier, Brussel, 1947, en]. T., 1947, 17 e.v.; -
DELVA, J., Le contr6le judiciaire en matiere de garde d'enfants, ]. T., 1961, 621 tot 629, 
en 641-642;- DELVA, W., en BAERT, G., o.c., T.P.R., 1964, 135 en 139, nr. 24. 

(3) DE PAGE, I, 3de uitg., nr. 776-3°, biz. 908 en 909; - LAURENT, IV, nr. 262, 
en V, nr. 302;- PLANIOL et R1PERT, I, nr. 312;- CoLIN et CAP1TANT, I, nr. 465. 

(4) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1959-196o, nr. 567{1, 22 juni 1960; Zitt. 1961-1962, 
nr. 416{1, 19 juli 1962, telkens op biz. 28. 



67. Daarentegen had het wetsontwerp van de Minister van 
Justitie P. Vermeylen, de uitoefening van het ouderlijk gezag weliswaar 
eveneens aileen aan de vader toevertrouwd, doch liet aan de echt
genoten de mogelijkheid om onderling overeen te komen het aan de moeder 
op te dragen, terwijl, ingeval van geschil, de moeder zich tot de jeugd
rechtbank kon wenden (r). Tegen dit stelsel werd aangevoerd dat 
het gevaarlijk zou zijn, en strijdig met het principe dat de ouderlijke 
macht een instelling is die de openbare or de raakt ( 2), overeen
komsten te laten aangaan over haar uitoefening. Bovendien zouden 
de moeilijkheden in verband met de bewijslevering, zomede het feit 
dat dergelijke overeenkomsten moesten ze door een wettekst geoor-, 
loofd worden, tach herroepbaar zouden zijn ad nutum, soms heel 
wat nadelig kunnen uitvallen voor het kind, dat behoefte heeft aan 
vaste leiding; aan de andere kant, zouden die overeenkomsten de 
rechtmatige belangen kunnen schaden van derden, die het slachtoffer 
zouden kunnen worden van oneerlijke handelingen van de ouders, 
a.m. waar hun civielrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang 
wordt gebracht (3). 

68. De gegrondheid van deze bezwaren heeft de Minister van 
Justitie ertoe geleid een amendement in te dienen, dat als volgt luidde: 
,Dit (ouderlijk) gezag wordt, tijdens het huwelijk, in gemeen overleg 
door de ouders uitgeoefend. Ten opzichte van derden is, behoudens 
verzet, de beslissing van een der ouders voldoende. In geval van 
verzet of verschil van mening staat beroep bij de jeugdrechtbank 
open." 

In de schoot van de Kamercommissie voor de Justitie kon met 
deze tekst geen vrede genomen worden. W el was men er akkoord mede 
dat de ouderlijke macht, staande het huwelijk, door de vader en 
door de moeder gezamenlijk uitgeoefend wordt. Onaanvaardbaar 
werd het echter geacht dat, bij verschil van mening tussen de ouders, 
de enige oplossing zou bestaan in een verplicht voorafgaand beroep 
op de jeugdrechtbank: immers, in het dagelijks leven, moeten 
beslissingen soms onverwijld kunnen genomen worden, terwijl het 
te vrezen valt dat veralgemening van het beroep op 's rechters 
tussenkomst ten slotte tot gevolg zou hebben dat uit de geringste 
meningsverschillen tussen de ouders tweedracht zou ontstaan, en 
daardoor de stabiliteit in het gezin, tot nadeel van de kinderen, 
aan het wankelen zou worden gebracht. 

Deze oordeelkundige beschouwingen hebben de Minister van 
Justitie ertoe geleid zijn amendement in te trekken. Het werd nadien 

(r) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1962-1963, nr. 637/r, 13 september 1963, art. 19 
en Memorie van toelichting, biz. 19, in fine. 

(2) Zie DE PAGE, I. 3de uitg., nr. 756, biz. 882 en 883. 
(3) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, biz. 29, !itt. a. 



overgenomen door Mevr. de volksvertegenwoordiger Vanderveken
Van de Plas, doch met 9 tegen 7 stemmen verworpen (I). 

69. Uiteindelijk, werd door de Kamercommissie, en vervolgens 
door de Kamer zelf, een tekst aangenomen, waarbij, ter vervanging 
van art. 373 B.W., de volgende regeling getroffen werd: 

a) bevestiging van het beginsel dat, tijdens het huwelijk, de 
ouderlijke macht door de vader en de moeder gezamenlijk wordt uit
geoefend; 

b) in geval van meningsverschil tussen beide echtgenoten, 
primauteit van de wil van de vader (2); 

c) toekenning aan de moeder van het recht, in dergelijk geval, 
beroep te doen op de tussenkomst van de jeugdrechtbank. 
Het artikel 374 B.W. werd bovendien met dit nieuw artikel 373 
in overeenstemming gebracht : het kind mag het ouderlijk huis 
niet verlaten zonder de toestemrning van zijn ouders (en niet meer 
zoals voorheen zonder verlof van zijn vader aileen) ; zijn zij het 
niet eens, dan krijgt de wil van de vader de overhand, doch de moeder 
kan zich tot de jeugdrechtbank wenden (3). 

70. Voormelde principes van deze tweevoudige regeling werden 
door de Senaat bijgetreden, doch de tekst van beide bepalingen werd 
om redaktionele redenen herwerkt, en verder onder artikel I9, 
nr. I en 2 van de nieuwe wet opgenomen (4). 

71. Tijdens de besprekingen in de Senaatscommissie voor 
de Justitie werd evenwel opgeworpen dat de wijziging van art. 373 B.W 
een zekere terugslag had op artikel 384 B.W., naar luid van hetwelk, 
gedurende het huwelijk de vader, en, na de ontbinding van het 
huwelijk, de langstlevende der ouders, het genot heeft van de 

(1) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, biz. 29, !itt. c. 
(2) Tijdens zijn tussenkomst in de Senaat, naar aanleiding van de bespreking van 

een amendement ingediend door senator De Stexhe (zieverder ondervoetnoot (4) hieronder) 
heeft de Minister van Justitie P. Vermeylen gepreciseerd dat, naar het opzet van de !eden 
van de beide parlementaire commissies, geen van beide echtgenoten bij de uitoefening 
van de ouderlijke macht eigenlijk de primauteit genoot, doch dat, wegens evidente 
praktische redenen, toch moest worden vermoed dat een gezagvoerder zijn wil had uit
gedrukt ten einde aldus een zekere rechtszekerheid te verstrekken, o.m. aan de derden. 
Daarom is het dat de stelling gekozen werd, waarbij primauteit aan de wil van de vader 
verleend wordt, bij ontstentenis van elk akkoord of strijdige beslissing. (Parlem. Hand., 
Senaat, Zitt. 1964-1965, Verg. van ro maart 1965, biz. 970, kol. 2). 

(3) Art. 26 en 27 van het door de Kamer aangenomen ontwerp: Parlem. Besch., 
Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 17, 19 november 1964, biz. 8. 

(4) Een amendement ingediend door senator C. S. De Stexhe (Parlem. Besch., 
Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 178, 9 maart 1965), en waarbij voorgesteld werd te bepalen 
dat, o.m. in het geval bedoeld in artikel 374 B.W., de jeugdrechtbank slechts om ernstige 
en uitzonderlijke redenen kan afwijken van de wil van de vader, werd, tijdens de besprekingen 
ter openbare vergadering, door senator Hambye voorgedragen en verdedigd, doch, na 
uiteenzettingen van de Minister van Justitie P. Vermeylen en van Minister van State 
H. Rolin, ingetrokken (Parlem. Hand., Senaat, Zitt. 1964-1965, Verg. van ro maart 1965, 
biz. 969, kol. 2, en biz. 970, kol. 1). 
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goederen van hun kinderen, totdat dezen de valle leeftijd van achttien 
jaren bereikt hebben of tot aan de ontvoogding, ingeval deze plaats 
heeft voordat zij achttien jaar oud zijn. Daar de rechtsleer (I) en 
een gevestigde rechtspraak (2) aanvaarden dat, wanneer de vader 
afwezig is (3), onbekwaam verklaard of ontzet wordt, of in de on
mogelijkheid verkeert om van zijn wil te doen blijken, de moeder 
hem vervangt, waren er in het perspectief van het nieuw artikel 3 73 
B.W. te meer reden om deze zienswijze te bekrachtigen, behalve 
wat betreft hetgeen voorzien is aangaande de ontzetting van de 
ouderlijke rriacht (zie art. 34 en 35 van de nieuwe wet, alsook onder 
nr. I8 hierboven en de voetnoot (3), biz. 326, zomede verder onder 
nr. 79). 

Derhalve, werd, in een nieuwe redactie van artikel 384 B.W., 
bepaald dat de ouders of, in geval een van hen overlijdt, de langst
levende, het genot hebben van de goederen van hun niet ontvoogde 
kinderen totdat dezen de valle leeftijd van achttien jaar bereikt 
hebben (4). 

72. ,Dit genot, - zo bepaalde artikel 386 B.W. -, bestaat 
niet ten voordele van degene van de ouders, tegen wie echtscheiding 
mocht zijn uitgesproken ; en het houdt op ten aanzien van de moeder 
ingeval zij een tweede huwelijk aangaat." 

De Senaatscommissie voor de Justitie heeft geoordeeld dat, 
in geval van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed, dit 
genot niet enkel ten opzichte van de zogenoemde schuldige echtgenoot, 
maar ten opzichte van beide ouders diende op te houden. 

Het opzet van de wetgever is aldus een tergend gebruik maken 
van de ouderlijke macht te vermijden, welke, in zodanig geval, 
soms uitgeoefend wordt met bedoelingen die aan de belangen van 
het minderjarig kind volkomen vreemd zijn, en maar al te dikwijls 
een bemanteld middel wordt, dat door de ouders wordt aangewend 
om hun wederzijdse wrok verder uit te werken (s). 

73. De wijzigingen aangebracht door artikel I 9 van de wet 
van 8 april I965 in het Burgerlijk Wetboek, eerste boek, titel IX, 
Ouderlijke macht, luiden derhalve als volgt : 

, 1. artikel 3 73 wordt door de volgende bepaling vervangen : 
Art. 373· Gedurende het huwelijk wordt dit gezag door de ouders 
gezamenlijk uitgeoefend. Zijn zij het niet eens, dan is de wil van 

(1) Zie onder voetnoot (J), biz. 368. 
(2) Rb. Antwerpen, 20 november 1885, Pas., 1887, III, 104;- Gent, 9 juni 1911, 

Pas., 19II, II, 201;- Cass., 7 januari 1918, Pas., 1918, I, 170; - Luik, 10 januari 1961, 
fur. Liege, I960-196I, 217. 

(3) Zie trouwens de bepalingen van art. 141 B.W. 
(4) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, biz. 22, in fine. 
(s) HIRSCH, J. L., o.c., ]. T., I96s, J82, nr. 68. 
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de vader doorslaggevend, maar de moeder heeft het recht zich tot 
de jeugdrechtbank te wenden ; 

2. artikel 374 wordt door de volgende bepaling vervangen: 
Artikel 3 7 4· Het kind mag het ouderlijk huis niet verlaten zonder 
de toestemming van zijn ouders. Zijn zij het niet eens, dan is de wil 
van de vader doorslaggevend, maar de moeder heeft het recht zich 
tot de jeugdrechtbank te wenden ; 

3· artikel 384 wordt door de volgende bepaling vervangen: 
Artikel 384. De ouders of, in geval een van hen overlijdt, de langst
levende, hebben het genot van de goederen van hun kinderen 
totdat dezen de valle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben of 
tot aan de ontvoogding, ingeval deze plaats heeft voordat zij achttien 
jaar oud zijn; 

4- artikel 386 wordt door de volgende bepaling vervangen: 
Artikel 386. Dit genot houdt op in geval van echtscheiding en 
van scheiding van tafel en bed". 

74· Het is slechts tijdens het huwelijk van de ouders dat de 
ouderlijke macht, regime van gemeen recht van een der wettelijke 
instellingen van de jeugdbescherming, in haar normale en volledige 
toestand bestaat (r). Van zodra echter dit huwelijk ontbonden wordt, 
vallen de verschillende attributen van de ouderlijke macht uiteen : 
in geval van ov~rlijden van eender ouders, wordt zij, wat het wettelijk 
bewind over de goederen van de minderjarige betreft, vervangen 
door de voogdij (zie verder onder nr. 84 e.v.); wordt het huwelijk 
ontbonden door echtscheiding of door scheiding van tafel en bed, 
dan geschiedt de dissociatie overeenkomstig het stelsel voortaan 
gehuldigd door de artikelen r6 en I7 van de nieuwe wet, welke de 
artikelen 302, 307, tweede lid, en 3 I I bis B.W. hebben vervangen 
(zie onder nr. 54 en 56 hierboven), en tevens zoals voorzien en 
bepaald bij de gehandhaafde artikelen 303, 304 en 305 van zelfde 
wetboek. 

Ten slotte, ondergaat de ouderlijke macht in hoofde van beide 
ouders of van een van hen, en ten aanzien van al hun minderjarige 
kinderen of van een of meer onder hen, min of meer belangrijke 
beknottingen gaande zelfs tot de algehele beroving, ingeval van 
volledige en gedeeltelijke ontzetting van de ouderlijke macht. 

75· De wet van 8 april I965 heeft aan het stelsel van de ontzetting 
van de ouderlijke macht, zoals het voorheen door de wet van IS mei I9I2 
op de kinderbescherming opgevat en geregeld werd, vrij belangrijke 
wijzigingen gebracht. 

Benevens de door de wet gehuldigde sociale jeugdbescherming 
(zie onder nr. 8 tot en met I I) en, bij mislukking of ondoelmatigheid 

(1) DE PAGE, I, 3de uitg., nr. 768, biz. 898. 
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ervan, bepaalde nieuwe maatregelen van justitiele bescherming door 
de wet ingevoerd, met name het toezicht over de gezinsbijslag en 
andere sociale uitkeringen alsmede de opvoedingsbijstand (zie onder 
nr. I6 en I7 hierboven), behoudt de ontzetting van de ouderlijke 
macht in de nieuwe wet, voor de minderjarigen hoofdzakelijk haar 
kenmerk van uiterste beveiligingsmaatregel. Zij blijft echter ook voor 
de vader of de moeder, of voor beiden, de strenge civielrechtelijke 
sanctie, -en wel de meest onterende -, van hun wangedrag, hun 
machtsmisbruik of hun erge nalatigheid bij de uitoefening van hun 
ouderlijk gezag (I). 

76. Nochtans, terwijl in sommige gevallen, uitgestippeld door 
de wet van IS mei I9I2 in haar artikel I, Ie en ze, de ontzetting 
van de ouderlijke macht verplicht diende te worden uitgesproken, 
en dit ten opzichte van al de minderjarige kinderen, heeft de nieuwe wet 
dit automatisme uitgeschakeld; de ontzetting is steeds facultatief 
(zie voetnoot (z), blz. 326) (z). 

77· Verder is h'et de jeugdrechtbank die, in plaats van zoals voor
heen de rechtbank van eerste aanleg, voortaan uitsluitend bevoegd 
is om de volledige of gedeeltelijke ontzetting van de ouderlijke macht 

(1) Benevens de ontzetting van de ouderlijke macht kent het Nederlandse recht 
een tussenoplossing: de ontheffing van de ouderlijke macht (art. 374, 37~. 374b B.W.), 
welke geenszins als een onterende maatregel is aangemerkt. 

De arrondissementsrechtbank kan, mits het belang van de kinderen zich daartegen 
niet verzet, een ouder van de ouderlijke macht over een of meer zijner kinderen ontheffen, 
op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te ver
vullen. 

Die ontheffing wordt slechts uitgesproken op verzoek van de raad voor de kinder
bescherming (v66r de wet van 1954 voogdijraad geheten) of op vordering van het openbaar 
ministerie. 

Zij kan niet worden uitgesproken, indien de ouder zich daartegen verzet, behalve 
nochtans: 
- in geval van krankzinnigheid van de ouder; 
- indien na een ondertoezichtstelling van tenminste zes maanden blijkt dat deze maatregel, 
door de ongeschiktheid of onmacht van een ouder om zijn plicht tot verzorging en op
voeding te vervullen, onvoldoende is om het kind voor zedelijke of lichamelijke onder
gang te behoeden; 
- indien zonder de ontheffing van de ene ouder de ontzetting van de andere de kinderen 
aan diens invloed zou onttrekken. 

Zie daarover meer: AssER, C., Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk 
Recht, Dee! I, Personenrecht, Eerste stuk, 9de uitg., bewerkt door J. W1ARDA, biz. 630, 
nr. I, tot biz. 634; - PrTLO, A., en MEIJLING, G., Personenrecht, 4de uitg., biz. 334 tot 336, 
nr. 374 en 374a; - HuVELLE, P., L'evolution de la protection judiciaire de l'enfance aux 
Pays-Bas,]. T., 1957, 70, litt. c en d, alsook: DEL VA, J., Le contr6le judiciaire en matiere 
de garde d'enfants, ]. T., 1961, 645, nr. n6. 

(2) Ook de door art. 378, tweede lid, en 382, tweede lid, S.W.B., aan de strafrechter 
opgelegde uitspraak van de ontzetting van de veroordeelde vader of moeder ten opzichte 
van het kind of de kinderen, op wier persoon zij de aldaar voorziene misdrijven hebben 
gepleegd, wordt bij art. 90-2° van de wet van 8 april 1965, die voormelde wetsbepalingen 
heeft opgeheven, voortaan afgeschaft. 
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uit te spreken, en dit enkel en aileen op vordering van het openbaar 
ministerie (artikel 32, laatste lid, van de nieuwe wet) (1). 

De territoriale bevoegdheid van de jeugdrechtbank wordt 
bepaald door de verblijfplaats van de ouders, omdat in haar rechts
gebied het familiaal midden gelegen is (art. 44 van de nieuwe wet) (2). 

78. Mage eraan herinnerd worden (zie reeds onder voetnoot (2), 
blz. 326) dat, naar luid van artikel 32 van de wet van 8 april I965, 
van de ouderlijke macht ten opzichte van alle kinderen of van een of 
meer onder hen, geheel of ten dele, kan worden ontzet: 

, I) de vader of de moeder die is veroordeeld tot een criminele 
of correctionele straf wegens enig feit gepleegd op de persoon of 
met behulp van een van de kinderen of afstammelingen ; 

2) de vader of de moeder die, door slechte behandeling, 
misbruik van gezag, kennelijk slecht gedrag of erge nalatigheid, 
de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in 
gevaar brengt. 

Hetzelfde geldt voor de vader of de moeder die huwt met een 
persoon die van de ouderlijke macht is ontzet .... " 

a) Een vergelijking met de tekst van de artikelen I en 3 van 
de vroegere wet van I5 mei I9I2 op de kinderbescherming volstaat 
om vast te stellen dat de formulering opgenomen onder het I 0 van 
artikel 3 2 hierboven heel wat ruimer is opgevat. Zij voorziet inderdaad 
niet enkel de strafrechtelijke veroordelingen wegens de aanrandingen 
van de eerbaarheid en verkrachting, omschreven bij art. 372 tot 
377 S.W., en de misdrijven van bederf van de jeugd en prostitutie, 
voorzien bij art. 379 tot 382 S.W., de criminele veroordelingen wegens 
vruchtafdrijving of wegens kindermoord (art. I-I 0 en 2° en art. 3-I0 , 

wet van I 5 mei I 9 I 2), of wegens een andere dan een politieke misdaad, 
waaraan de vader of de moeder het kind of zijn afstammelingen deden 
deelnemen (art. 3-4° van voormelde wet), de correctionele veroor
delingen wegens de wanbedrijven omschreven bij art. I of 3 van de wet 
vail 28 mei I888 nopens de bescherming van de in rondreizende 
beroepen tewerkgestelde kinderen (art. 4, tweede lid van laatst
vermelde wet, voortaan opgeheven, krachtens art. 90, 3° van de wet 
van 8 april I965), of de gevallen van ontzetting uit de uitoefening 
van familierechten op grand van de art. 31, 32 en 33 S.W. 

(r) Daarentegen, in Nederlands recht, kan de ontzetting van de ouderlijke macht 
bovendien worden uitgesproken op verzoek van de andere ouder, een der bloed- of aan
verwanten van de kinderen tot en met de vierde graad, de raad voor de kinderbescherming 
(v66r de wet van 1954 voogdijraad geheten), of van degene die de verzorging en opvoeding 
van het kind op zich genomen heeft (art. 374d, Nederlands B.W.). 

(2) Zie de besprekingen van deze territoriale bevoegdheid in het verslag uitgebracht 
door de heer E. Van Bogaert, uit naam van de Senaatscommissie voor de Justitie : Parlem. 
Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, sub art. 51 van het door de Kamer aangenomen 
wetsontwerp, blz. 36 en 37· 
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Doch voortaan kan elke veroordeling tot criminele of correctionele 
straf wegens om het even welk feit gepleegd op de persoon of met 
behulp van een van de kinderen of afstammelingen aanleiding geven 
tot ontzetting van de ouderlijke macht. 

b) De formulering van art. 32, 2°, van de nieuwe wet herneemt 
nagenoeg de uitdrukkingen die reeds voorkwamen in artikel 3, 2o, 

van de wet van I5 mei I9I2. De toepassing van de begrippen door 
deze uitdrukkingen bedoeld heeft er een welbepaalde jurisprudentiele 
betekenis aan gegeven ( 1), alhoewel in dat verband in de rechtsleer 
en de rechtspraak tach nog geen eensgezindheid bestaat (2). 

c) Naar luid van artikel 4 van de wet van IS mei I9I2 kon 
de moeder ontzet worden van de ouderlijke macht, wanneer zij 
in het huwelijk treedt met een persoon die van deze macht ontzet is ; 
het omgekeerde was echter niet het geval. Krachtens artikel 32, 
vierde lid, van de nieuwe wet wordt deze regel zowel voor de vader 
dan wei voor de moeder van toepassing. 

79· Het onderscheid tussen volledige of gedeeltelijke ontzetting 
van de ouderlijke macht, voorzien bij artikel 32, eerste lid van de 
nieuwe wet, en waardoor het mogelijk is de rechterlijke beslissing 
aan elk concreet geval, met de vereiste soepelheid, aan te passen, 
komt duidelijk tot uiting in het artikel 33 van de wet. De gedeeltelijke 
ontzetting slaat op de rechten die de. jeugdrechtbank bepaalt; zij is 
bij die keuze volkomen vrij. De volledige ontzetting omvat daaren
tegen alle rechten die uit de ouderlijke macht voortvloeien. 

Voor degene die erdoor getroffen wordt, betekent ze ten opzichte 
van het betrokken kind en van diens afstammelingen de uitsluiting 
uit de rechten opgesomd in artikel 33, met name: 

I) uitsluiting van het recht van bewaring en opvoeding; 
2) onbekwaamheid om het kind of diens afstammelingen te 

vertegenwoordigen, tot hun handelingen toestemming te verlenen 
en hun goederen te beheren ; 

(1) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, .nr. 637/7, biz. 35· 
(2) Zie DELVA, W., en BAERT, G., o.c., T.P.R., 1964, blz. 470, nr. 141. Sommigen 

houden 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, 3de uitg., nr. 828-zo; 
- P.B., Tw. Tutelle morale, nr. 88; - Rb. Kortrijk, 31 mei 1957, R. W., 1957-1958, 
1o6o). Anderen beweren, - en deze zienswijze wordt door voornoemde auteurs bij
getreden -, dat de ontzetting van de ouderlijke macht niet als straf maar wei als veiligheids
maatregel gesteld is (Cass., r8 februari 1916, Pas., 1917, I, 346; - Rb. Antwerpen, 
28 oktober 1955, R. W., 1955-1956, 498; - Rb. Brussel, II maart 1960, R.D.P., 1960-
1961, 175;- Rb. Brussel, 14juni 1961, ]. T., 1961, 591). De maatregel client dus te worden 
genomen ,telkens het gedrag van de ouders de gezondheid of de zedelijkheid van de 
kinderen in gevaar brengt, ongeacht of de ouders a! dan niet met schuldig inzicht en 
volledig bewust hebben gehandeld (LAM1ROY, M., De Procureur des Konings en de ont
zetting uit de ouderlijke macht, R. W., 1961-1962, 768). De onwaardige ouder zou tever
geefs 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). 
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3) uitsluiting van het recht van genot bedoeld in artikel384 B.W. 
(zie onder nr. 7I hierboven); 

4) uitsluiting van het recht om levensonderhoud te vorderen; 
s) uitsluiting van het recht om de nalatenschap van het kind 

of diens afstammelingen, geheel of ten dele, te verkrijgen overeen
komstig artikel 746 B.W. 

De twee laatstvermelde uitsluitingen zijn een nieuwigheid en 
strekken ertoe sommige vastgestelde misbruiken te keer te gaan : 
de vader of de moeder die, wanneer zij in de kracht van hun leven 
verkeren, hun kinderen verlaten, doch die, wanneer zij oud geworden 
zijn, van hen de uitbetaling eisen van een uitkering tot levensonder
houd (I). 

Volledige ontzetting brengt bovendien algemene onbekwaamheid 
mede om voogd, pleegvoogd, toeziende voogd, lid van een familieraad, 
curator of speciaal raadsman van de moeder-voogdes te zijn. 

8o. Dat de jeugdrechtbank de volledige of de gedeeltelijke 
ontzetting van de ouderlijke macht uitspreke, in elk geval wordt 
haar door artikel 34 van de nieuwe wet de verplichting opgelegd 
de persoon aan te wijzen -en dit bij het vonnis dat de ontzetting 
uitspreekt (2) - die, onder haar toezicht, het recht zal uitoefenen 
van bewaring en opvoeding over het of de minderjarige kinderen 
zomede het recht om het of- dezen te vertegenwoordigen, tot zijn 
(hun) handelingen toestemming te verlenen, en om zijn (hun) goederen 
te beheren, alsmede om de overeenkomstige verplichtingen na te 
komen. 

Zoals reeds hierboven werd onderstreept (zie hierboven onder 
voetnoten (3), blz. 326 en (r), blz. 327), kan de jeugdrechtbank oak de 
minderjarige toevertrouwen aan het jeugdbeschermingscomite, dat 
iemand aanwijst om de genoemde rechten uit te oefenen, nadat 
deze aanwijzing door de jeugdrechtbank is gehomologeerd op 
vordering van het openbaar ministerie. 

De tussenkomst van de familieraad, voorheen voorzien bij 
artikel S van de wet van IS mei I9I2, wordt dus afgeschaft (zie 
onder voetnoot (3), blz. 326). 

In de schoot van de Kamercommissie voor de J ustitie was 
bovendien een vrij uitvoerige gedachtenwisseling ontstaan nopens 
de vraag of de niet-ontzette vader of moeder niet in de eerste plaats 
voor de vervulling van bovenvermelde opdracht in aanmerking 
moest komen, voorkeur reeds uitdrukkelijk bepaald bij voormeld 
artikel s, derde lid, van de wet van IS mei I9I2. Oak de Senaats
commissie voor de Justitie heeft daarover een grondig debat gevoerd, 
waarbij het stelsel aangenomen door de Kamer van Volksvertegen-

(r) HIRSCH, J. L., o.c., f. T., 1965, 398, nr. 96, in fine. 
(2) Zie Parlem. Besch., Senaat, Zitt. r964-1965, nr. 153, biz. 31. 



woordigers, volgens hetwelk het niet opportuun bleek deze voorkeur 
in de tekst op te nemen (r), gewijzigd werd in die zin dat voorrang 
diende te worden verleend aan de aanwijzing van de niet-ontzette ouder, 
die geen fout pleegde, wel te verstaan wanneer deze aanwijzing 
niet tegen het belang van de minderjarige indruist (art. 34, laatste lid, 
van de nieuwe wet). Op die wijze werd de beoordelingsbevoegdheid 
van de jeugdrechtbank gevrijwaard (2). 

In elk geval, dienen de vader en de moeder vooraf te worden 
gehoord of opgeroepen in verband met de bijzondere aanwijzing 
van de persoon die de ontzette ouder zal vervangen : dit wordt uit
drukkelijk bepaald bij artikel 34, tweede lid, van de nieuwe wet, 
en moet als een substantiele voorwaarde worden aangezien. 

8 r. De machten welke dienden te worden toegekend aan de 
persoon die de ontzette ouder zou vervangen, en de wijze waarop 
de persoon en de goederen van de minderjarigen in dergelijk geval 
moeten worden beschermd, gaf in de beide commissies van de 
Wetgevende Kamers eveneens aanleiding tot grondige besprekingen. 

a) Het aanvankelijk regeringsontwerp vertrouwde de zorg om 
de minderjarige in alle handelingen van het burgerlijk Ieven te 
vertegenwoordigen toe, hetzij aan de door de jeugdrechtbank of 
het jeugdbeschermingscomite aangewezen persoon, hetzij aan dit 
comite zelf; deze persoon vervangt de ontzette ouder wanneer diens 
toestemming vereist is en zorgt ervoor dat de inkomsten van de minder
jarige aan diens onderhoud en opvoeding worden besteed. 

Wat de eventuele goederen van de minderjarige betreft, werd, 
volgens het regeringsontwerp van de nieuwe wet, de macht verleend 
aan de jeugdrechtbank om de bijeenroeping van de familieraad 
te bevelen, overeenkomstig de artikelen 405 en volgende B.W. 
Voor het beheer van die goederen zouden de bepalingen gelden 
van het Burgerlijk Wetboek betreffende de voogdij. 

b) Daar, naar de zienswijze aanvaard door de Kamercommissie 
voor de Justitie, er altijd een door de rechtbank of door bemiddeling 
van het jeugdbeschermingscomite aangewezen persoon is om de 
provoogdij uit te oefenen, heeft de commissie vooreerst slechts die 
mogelijkheid behouden om de minderjarige te vertegenwoordigen. 
Verder, waar het regeringsontwerp aan de met de provoogdij belaste 
persoon eveneens de zorg toevertrouwde om ,de ontzette ouder 
te vervangen wanneer diens toestemming vereist is", heeft de 
Kamercommissie geoordeeld dat een dergelijke bepaling alle regelen 
inzake het verlenen van toestemming bij huwelijk, kinderaanneming 
en nationaliteitskeuze overhoop zou werpen. Zij gaf dan oak de 
voorkeur aan het beginsel neergelegd in het laatste lid van artikel 5 

(1) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, biz. 36, !itt. c. 
(2) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, biz. 31. 
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van de wet van I 5 mei I 9 I 2 : , voor alle handelingen van de minder
jarige waarvoor ingevolge de wet toestemming van de vader of 
van de moeder vereist is, wordt gehandeld alsof de ontzette ouder 
er niet is" (I). 

Betreffende het recht van wettelijk genot over de goederen van 
de minderjarige, werd door de Kamercommissie, op grand van 
een door de heer F. Terwagne voorgesteld amendement,aanvaard 
dat de niet van de ouderlijke macht ontzette ouder het recht van 
wettelijk genot slechts behoudt, wanneer hij het hoederecht op 
de minderjarige werkelijk uitoefent. De Commissie gaf er niettemin 
de voorkeur aan het behoud van het wettelijk genot afhankelijk 
te maken van de uitoefening in rechte van het hoederecht, dat de 
niet-ontzette ouder slechts bezit indien hij met de bij bovenvermeld 
art. 34 van de nieuwe wet bepaalde bevoegdheden, is bekleed. 
lmmers, indien de niet-ontzette ouder die bevoegdheden, - waar
onder het recht van bewaring is begrepen -, niet bezit, kan hij 
het recht van wettelijk genot niet metterdaad uitoefenen (2). 

c) Door de Senaat werd, voor de rechten en plichten van de 
aangestelde persoon die de rechten van de ontzette ouder zal uit
oefenen en de overeenkomstige verplichtingen zal nakomen, een 
meer genuanceerde tekst aangenomen. Aldus worden hem geen rechten 
verleend inzake toestemming tot het huwelkij van de minderjarige. 

In de tekst, die het artikel 3 5 van de nieuwe wet geworden is, 
werd vervolgens op meer nauwkeurige wijze aangeduid, hoe deze 
persoon de hem verleende rechten zal uitoefenen, met name : overeen
komstig de bepalingen van de artikelen 373 en 374 B. W. (zie onder 
nr. 73 hierboven de nr. I en 2 van art. I9 van de nieuwe wet). 
De verwijzing naar die artikelen laat dus toe de geschillen op te lassen, 
die eventueel kunnen rijzen met de niet-ontzette ouder, die niet 
werd aangewezen om de ontzette echtgenoot te vervangen (3). 

82. Uiteindelijk werd artikel 35 van de nieuwe wet dan oak 
opgesteld als volgt : 

,Onverminderd de regels bepaald in het Burgerlijk Wetboek 
inzake toestemming tot het huwelijk, oefent de persoon die ingevolge 
artikel 34 is aangewezen, de rechten uit die hem werden verleend, 
eventueel met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 3 73 
en 374 van het Burgerlijk Wetboek. Hij waakt ervoor dat de inkomsten 
van de minderjarige aan diens onderhoud en opvoeding worden 
besteed. 

(1) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, biz. 36, sub art. 41, litt. b. 
(2) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, biz. 36 en 37, sub art. 41, 

litt. c. 
(3) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, biz. 31, sub art. 42. 
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In alle gevallen gelden voor het beheer van de goederen van 
de minderjarige de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende het bestuur van de voogd en de voogdijrekeningen" 
(zie verder onder nr. 84 e.v.). 

,De niet-ontzette ouder heeft slechts het recht op wettelijk 
genot van de goederen van de minderjarige, indien hij is bekleed 
met de machten bedoeld in artikel 34". 

83. Artikel 7 van de wet van IS mei I9I2 regelde het geheel 
of gedeeltelijk herstel in de ouderlijke macht door de rechtbank die 
de ontzetting uitsprak. Deze eis, ingesteld op verzoek van de ontzette 
ouder, was niet ontvankelijk v66r het verstrijken van een termijn 
van tien jaren, te rekenen van de dag waarop de beslissing in kracht 
van gewijsde was gegaan, wanneer het een verplichte ontzetting 
betrof, of van vijf jaren, in de gevallen van facultatieve ontzetting 
van de ouderlijke macht (I). 

De wet van 8 april I965 omvat geen specifieke bepaling 
betreffende dit eventueel herstel. Op deze op het eerste gezicht 
bestaande leemte werd, tijdens de besprekingen in de Senaats
commissie voor de Justitie, de aandacht gevestigd. Door de Minister 
van J ustitie P. Vermeylen werd echter geantwoord dat herstel in 
de ouderlijke macht zeker mogelijk is, krachtens de algemene regel 
besloten in artikel 6o van de nieuwe wet, die aan de jeugdrechtbank 
toelaat de door haar getroffen maatregelen te wijzigen of in te 
trekken (2). 

Naar luid van dit artikel 6o kan de jeugdrechtbank te allen tijde, 
ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie, de maat
regelen genomen zowel ten opzichte van de vader, moeder of degenen 
die de minderjarige onder hun bewaring hebben, als ten opzichte 
van de minderjarige zelf, intrekken of wijzigen, de terbeschikking
stelling van de Regering uitgezonderd, en binnen de perken van 
de nieuwe wet optreden in het belang van de minderjarige. Het verzoek 
tot in trekking of wijziging kan ook uitgaan van de vader, de moeder, 
de voogden of degenen die de minderjarige onder hun bewaring 
hebben; ook nog van de minderjarige zelf, wanneer het een maatregel 
betreft die tegen hem genomen werd. In dergelijke gevallen, is het 
verzoekschrift echter aileen ontvankelijk nadat een jaar verstreken is 
sedert de dag waarop de beslissing, waarbij de maatregel is bevolen, 
definitief is geworden; wordt het verzoekschrift afgewezen, zo kan 

(1) Men vergelijke met art. 374-k van het Nederlands B.W., luidens hetwelk, 
indien de rechtbank overtuigd is dat een kind wederom aan zijn ontheven of ontzette 
ouder mag worden toevertrouwd, zij deze ouder, op diens verzoek of op verzoek van 
de raad voor de kinderbescherming (art. 374-1), in de ouderlijke macht kan herstellen 
of tot voogd of toeziende voogd over zijn kind kan benoemen. 

(z) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, biz. 30, sub art. 39· 
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het niet worden hernieuwd voordat een jaar verstreken is sedert 
de dag waarop de afwijzende beslissing definitief is geworden. 

Zodus, op grand van voormeld artikel 6o, kan geheel of gedeel
telijk herstel in de ouderlijke macht door de jeugdrechtbank verleend 
worden in minder strenge voorwaarden dan die welke voorheen 
gesteld werden bij art. 7 van de wet van IS mei I9I2. 

In dat verband, wil het mij zelfs voorkomen dat, naar het voor
beeld van het proefherstel in de ouderlijke macht voorzien bij de 
Nederlandse wet (I), de jeugdrechtbank, op grand van de ruime 
soepelheid van de machten haar door de nieuwe wet inzake ont
zetting van en herstel in de ouderlijke macht verleend, ertoe 
gerechtigd zou zijn, in afwachting van een definitieve beslissing, 
het minderjarig kind op proef aan de ontzette ouder opnieuw toe 
te vertrouwen, op voorwaarde dat die proeftijd door haar zou worden 
bepaald en de proef op elk ogenblik ambtshalve zou kunnen beeindigd 
worden, wat vooral het geval zou zijn wanneer blijkt dat de proef
neming een mislukking is ; want, in dat geval, hoe eerder het kind 
dan weder van de ouder wordt gescheiden hoe beter het is. 

§ 6. De voogdij 

_ 84._Dg wij~giggen_9-cJor cl_~ nieuwe wet aangebracht aan de 
uitoefening van de ouderlijke machC gedurende-- net nt!welijk 
(art. 373 en 374 B.1W.; zie art. I9, I0 en 2° van de wet en nr. 69, 
70 en 73 hierboven) en aan het recht van genot van de ouders over 
de goederen van hun niet ontvoogde minderjarige kinderen totdat 
dezen de valle leeftijd van achttienjaar bereikt hebben (art. 384 B.W.; 
- zie art. I9, 3 van de wet en nr. 7I en 73 hierboven), drongen van 
zelfsprekend een aangepaste wijziging op van het artikel 389 B.W. 
betreffende het beheer over de persoonlijke goederen van de minderjarige 
kinderen gedurende het huwelijk (2). 

Derhalve, terwijl voorheen op grand van artikel 389 B.W., 
staande het huwelijk, de vader alleen beheerder was over bedoelde 
goederen, vervangt voortaan artikel 20, nr. I van de wet van 8 april 
I965 voormelde bepaling door een nieuwe tekst, naar luid van 

(r) Art. 374-b, tweede lid, van het Nederlands B.W. bepaalt inderdaad: ,Hangende 
het onderzoek (over het verzoek tot herstel) kan zowel door de raad voor de kinder
bescherrning (voorheen de voogdijraad) als de te herstellen ouder de rechtbank ver
zoeken haar beslissing aan te houden tot het einde van een door haar te bepalen proeftijd 
van ten hoogste zes maanden, gedurende welke het kind bij de te herstellen ouder zal 
verblijven. De rechtbank is te allen tijde bevoegd de proeftijd te beeindigen."; -
Zie daarover meer in : AssER, C., Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk 
Recht, Deel I, Personenrecht, Eerste stuk, 9de uitg., bewerkt door WIARDA, J., biz. 652-653; 
- PrTLO, A., en MEIJLING, G., Personenrecht, 4de uitg., biz. 341-342. 

(2) Moge eraan herinnerd worden dat, zo wettelijk genot en wettelijk beheer attributen 
zijn van de ouderlijke macht welke samen naast elkaar bestaan, principieel de ene evenwel 
volkomen onafhankelijk staat van de andere (Zie: DE PAGE, I, 3de uitg., nr. 8ro, biz. 933). 



dewelke : ,gedurende het huwelijk de beide ouders de persoonlijke 
goederen van hun minderjarige kinderen gezamenlijk beheren. 
Zijn zij het niet eens, dan is de wil van de vader doorslaggevend, 
maar de moeder heeft het recht zich tot de jeugdrechtbank te wenden. 
Verder zijn zij heiden verantwoording schuldig van de eigendom 
en de inkomsten ten aanzien van de goederen waarvan zij het genot 
niet hebben, en van de eigendom aileen, ten aanzien van de goederen 
waarvan de wet hun het vruchtgebruik toekent." 

85. Aan deze tekst werden twee belangrijke bepalingen toe
gevoegd. In het teken van de maatregelen door de nieuwe wet 
gehuldigd ter justitiele bescherrning van de minderjarigen, en meer 
bepaald ten opzichte van de ouders, werden niet enkel de opvoedings
bijstand ingericht (art. 30 en 31 van de wet - zie onder nr. 16 
hierboven) en het stelsel van de ontzetting van de ouderlijke macht 
gewijzigd (art. 32 tot en met 35 - zie onder nr. 75 e.v. hierboven), 
doch eveneens een wettelijke regeling tot stand gebracht met betrek
king tot het toezicht over de gezinsbijslag of andere sociale uitkeringen, 
tot dewelke de kinderen recht geven (art. 29 - zie onder nr. 17 
hierboven). 

Naar aanleiding van de besprekingen van laatstvermeld toezicht 
in de schoot van de Kamercommissie voor de Justitie, werd door 
de Regering een amendement voorgesteld, waarbij in de wet een 
aanvuilende bepaling zou worden ingelast, naar luid van dewelke · 
dit toezicht zou worden uitgebreid tot de kapitalen aan de minder
jarigen toegekend om de blijvende invaliditeit of het hen berokkend 
moreel nadeel te vergoeden ; zo het te vrezen ware dat deze kapitalen 
niet in het belang van de minderjarigen zouden worden aangewend, 
voorzag het Regeringsamendement dat de jeugdrechtbank, op vordering 
van de procureur des Konings, de voorwaarden voor de aanwending 
van de verschuldigde sommen zou kunnen bepalen. In zodanig 
geval, zou, van zodra de beslissing van de jeugdrechtbank kracht 
van gewijsde heeft verkregen, de griffier een afschrift van het vonnis, 
bij een ter post aangetekende brief, aan de schuldenaar betekenen, 
die derhalve aileen geldig zou bevrijd zijn als hij de voorwaarden 
nakomt die de jeugdrechtbank heeft bepaald (r). 

Dit Regeringsamendement was eigenlijk de verwerking van een 
vroeger gelijkaardig amendement, ingediend door de heer volks
vertegenwoordiger E. Cooreman, en waarbij voorgesteld werd in 
het Burgerlijk Wetboek een artikel 389 bis in te vozgen, luidend als 
volgt : ,De kapitalen strekkende tot vergoeding van een bestendige 
invaliditeit en daarbij horende schade van minderjarigen, kunnen 
slechts geldig gestort worden aan hun wettige vertegenwoordiger, 

(1) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/6, 16 juni 1964, biz. 2, art. 27, 
bis (nieuw). 



na goedkeuring en onder de voorwaarden vastgesteld door dejeugd
rechtbank." (r). 

86. Het principe van laatstvermeld amendement werd door 
de Kamercommissie volkomen goedgekeurd ; de rechtspraktijk en 
de ervaring opgedaan door de heren vrederechters en kinderrechters 
en door de parketten heeft inderdaad gewezen op soms schromelijke 
misbruiken in dergelijke aangelegenheden. De Commissie beschouwde 
het echter als overdreven de verplichting op te leggen van de tussen
komst van de jeugdrechtbank telkens als aan minderjarigen kapitalen 
bij wijze van vergoeding verschuldigd zijn, ongeacht de in het gezin 
heersende toestanden of omstandigheden. Daarom had de Commissie, 
en vervolgens de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de voorkeur 
gegeven aan een subamendement van de Regering, dat ertoe strekte 
een artikel389 bis in het Burgerlijk Wetboek in te voegen, en waardoor 
een met de in het artikel 29, voor het toezicht over de gezinsbijlage 
en andere sociale uitkeringen, bepaalde regeling overeenkomend 
stelsel zou worden ingevoerd : op de jeugdrechtbank zou aldus 
slechts beroep worden gedaan, wanneer de verhoudingen in het gezin 
zodanig zijn, dat rechtmatig mag worden gevreesd dat de kapitalen 
niet in het belang van de minderjarigen zullen worden aangewend (2). 

87. Op voorstel van zijn commissie voor Justitie, is de Senaat 
voormelde regeling niet enkel bijgetreden, doch hij heeft ze in aan
zienlijke mate uitgebreid, nl. aan alle geldsommen die aan een minder
jarige toekomen, en heeft er bovendien al de rechtbanken bij betrokken. 
Hij achtte het evenwel meer gepast de desbetreffende teksten in te 
lassen in het nieuw artikel 389, en heeft zodoende de vastgelegde 
regeling overgeheveld van de eerste afdeling van het hoofdstuk III 
van titel II, betreffende de maatregelen ter bescherming van de minder
jarigen ten aanzien van de ouders, naar het hoofdstuk II van zelfde 
titel, aangaande de burgerrechtelijke bepalingen betreffende de minder
jarige, meer bepaald met betrekking tot de voogdij; deze overplaatsing 
valt te betreuren omdat aldus, toegevoegd aan de reeds ontzaglijke 
moeilijkheden die bij de praktische toepassing van de nieuwe regeling 
zullen rijzen, andere problemen zullen opkomen, waardoor, in haar 
geheel beschouwd, de doelmatigheid van het stelsel wellicht zal worden 
ontzenuwd (zie verder onder nr. 89). 

88. Buiten de bij art. 20, nr. I, van de nieuwe wet in het 
Burgerlijk Wetboek vervangen tekst van artikel 389, heeft ditzelfde 
art. 20, nr. I, laatstvermelde bepaling zodus a.angevuld als volgt : 

,Wanneer kan gevreesd worden dat geldsommen die aan een 
minderjarige toekomen niet in zijn belang worden gebruikt, kan 

(I) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637{5, 19 mei 1964. 
(2) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637{7, biz. 33, sub art. 35· 



de jeugdrechtbank op vordering van de procureur des Konings 
de voorwaarden voor de aanwending van die sommen bepalen. 
In hetzelfde geval kunnen . de rechtbanken die uitspraak doen 
over de vergoeding van een stoffelijke of zedelijke schade aan een 
minderjarige veroorzaakt, de voorwaarden voor de aanwending 
van de verschuldigde geldsommen bepalen. Wanneer de beslissingen 
bedoeld in de twee voorgaande leden in kracht van gewijsde zijn 
gegaan, betekent de griffier een afschrift ervan bij ter post aan
getekende brief aan de schuldenaars, die zich dan alleen mits 
nakoming van de voorwaarden gesteld door de rechtbank, geldig 
kunnen bevrijden .... " 

89. In hun beginsel dienen voormelde beschermingsmaat
regelen ongetwijfeld als uitstekend te worden aangezien. In de praktijk 
echter stelt hun verwezenlijking bepaalde vragen die er onmiddellijk 
op wijzen hoe vrij moeilijk het zal zijn aan de door de wetgever 
vastgelegde regeling haar doeltreffend uitwerksel te verzekeren. 
Inderdaad, terwijl de wet alle geldsommen die aan een minderjarige 
toekomen bedoelt, en het enkel de procureur des Konings is die 
de jeugdrechtbank er eventueel toe kan vorderen de voorwaarden 
te bepalen voor hun aanwending, hoe zal die magistraat weten dat 
een minderjarige, wiens ouders nog leven en niet uit de echt 
gescheiden zijn, een geldsom moet 'ua~ueAlUO wanneer deze niet 
het voorwerp uitmaakt van een rechterlijke beslissing (r)? 

Buiten laatstvermeld geval, en zonder rekening te houden met 
de ontduikingsmiddelen welke met het oog op fiscale doeleinden 
worden aangewend en moeilijk kunnen worden ontdekt, lijkt het 
mij voor een parket, dat reeds met zo talrijke en verschillende op
drachten met de dag meer wordt belast, een onbegonnen taak alle 
gevallen te kunnen onderscheppen waarin, ter nakoming van privaat
rechtelijke verbintenissen (2), een geldsom voor rekening van een 
minderjarige aan diens ouders zal worden uitbetaald. 

En wanneer de procureur des Konings wordt ingelicht, zal hij, 
in elk bepaald geval, moeten nagaan of er in hoofde van de ouders 
van de minderjarige of van de voogd geen risico bestaat dat de geld
sommen, die zij voor rekening van het kind zullen ontvangen of 
ontvangen hebben niet in diens belang zouden worden aangewend ? 

Het automatisme waarin het instellen van dergelijk uiteraard 
delicaat opsporingsonderzoek, en de verdachtmaking welke deze 

(r) Immers, wanneer de geldsom aan de minderjarige toegekend wordt door 
een vonnis of door een arrest, zullen door de Minister van Justitie of door de procureurs
generaal bij de hoven van beroep bepaalde onderrichtingen kunnen verstrekt worden 
aan de griffies van de verschillende hoven en rechtbanken opdat de territoriaal bevoegde 
procureur des Konings telkens van deze beslissing ingelicht worde. 

(2) Moet de som uitbetaald worden door een publiekrechtelijke dienst, zo kunnen 
ook in dat geval administratieve onderrichtingen eventueel verstrekt worden met het oog 
op berichtgeving door deze dienst aan de territoriaal bevoegde procureur des Konings. 



impliceert, langzamerhand zou kunnen ontaarden, zou meteen 
het niet ongegrond verwijt kunnen oplopen van overdreven in
mengingen in het gezinsleven. Het optreden van het parket zal 
dan oak telkens een kieskeurig probleem stellen aangaande de gepast
heid. 

90. Aan de andere kant, stelt Jacques-L. Hirsch in zijn kommen
taar over de wet van 8 april 1965 (r) terecht vast dat het nieuw 
artikel 389 B.W. geen mogelijkheid heeft voorzien voor de jeugd
rechtbank om een door haar vroeger ten deze getroffen beslissing 
te herzien, met het oog op eventuele wijziging. Weliswaar, werd, 
ter gelegenheid van het geheel of gedeeltelijk herstel van de ontzette 
ouder in zijn ouderlijke macht, gewezen op de ruime bepalingen 
van artikel 6o van de nieuwe wet (zie onder nr. 83 hierboven), 
waardoor de jeugdrechtbank, die tevens over een zeer ruime op
sporingsmacht beschikt oak toepasselijk in civielrechtelijke aan
gelegenheden (art. 50 van de nieuwe wet - zie onder nr. 63 hier
boven) ten allen tijde, ambtshalve of op vordering van het openbaar 
ministerie, haar vroegere beslissing kan intrekken of wijzigen. 

Voornoemde auteur acht het evenwel vatbaar voor betwisting, 
- en deze zienswijze lijkt mij wei juist -, of voormeld artikel 6o, 
dat enkel de beslissingen van de jeugdrechtbank betreft die door 
haar genomen werden ten opzichte van de minderjarigen zelf of 
van hun -ouders, we1 .kan toegepast worden inzake de civielrechtelijke 
aangelegenheden, zoals de voogdij, behandeld in hoofdstuk II van 
titel II van de wet. Had de Senaat de door de Kamer van Volks
vertegenwoordigers aangenomen tekst, die zij in de wet onder een 
art. 35, in de eerste afdeling van hoofdstuk III van titel II had ingelast, 
'niet overgeheveld naar art. 20, in hoofdstuk II van titel II van de wet 
(zie onder nr. 87 hierboven), dan zou wellicht de toepasselijkheid 
van art. 6o in onderhavig geval kunnen gerechtvaardigd worden, 
want alsdan zou de beslissing van de jeugdrechtbank inzake aan
wending van geldsommen toekomende aan een minderjarige een 
maatregel zijn tot zijn bescherming tegen de gedragingen of de 
handelwijze van volwassenen. 

De aldus in art. 20, nr. r, van de nieuwe wet vastgestelde leemte 
neemt, naar de door mij volkomen bijgetreden stelling van Jacques-L. 
Hirsch, nochtans niet weg dat, naar het opzet van de wetgever en 
het door hem nagestreefd sociaal doel, de jeugdrechtbank ertoe moet 
kunnen gemachtigd worden de voorwaarden voor de aanwending 
van geldsommen toekomende aan de minderjarigen, te wijzigen, 
naar gelang van de noodwendigheden en van de aard der verbin
tenissen, en onder voorbehoud van de rechten van derden, zoniet 

(I) HIRSCH, J. L., o.c., ]. T., I965, 383, nr. 73· 



zou het op dit paradoxaal uitwerksel neerkomen dat het optreden 
van de jeugdrechtbank, voorzien en gewild in het belang van de 
minderjarigen, nu juist tegen hen zou uitkeren, terwijl elk gezond 
en oordeelkundig beheer over hun goederen zou worden lamgelegd, 
wat beslist strijdig zou zijn met gans de geest van de wet en met 
het streven van haar auteurs. 

91. De artikelen 405 e.v. B.W., aangevuld door de artikelen 
882 tot 889 Rv. (r), regelen de samenstelling en de werking van 
de familieraad in verband met de door hem in bepaalde gevallen 
opgedragen voogdij, die niet enkel een familiale maar ook een maat
schappelijke instelling is, waarvan de regeling onontbeerlijk is voor 
de goede gang van de gemeenschap en de bescherming van haar 
leden, nl. de onbekwamen; zodat de wetsbepalingen daaromtrent, 
ook wat de substantiele pleegvormen betreft aangaande de samen
stelling van de familieraad, de openbare orde raken (2). 

Niettemin luidt de rechtspraak in die zin dat de nietigverklaring 
van de beraadslagingen van de familieraad slechts dan gerecht
vaardigd is, wanneer zijn onregelmatige samenstelling, - samen
stelling overgelaten aan de discretionaire macht van de vrederechter -, 
de belangen van de minderjarige schaadt of wanneer een substantieel 
vormvereiste is geschonden (3). In voormelde gevallen kan de vrede
rechter, voorzitter van de familieraad, zich, volgens de gewone 
procedure, tegen de beslissingen van de raad voorzien, doch het 
openbaar ministerie kon deze voorziening tot nogtoe enkel instellen 
om de uitvoering van de wetten die de openbare orde aanbelangen 
te verzekeren (4). , . 

De wetgever heeft de actie willen verruimen van het openbaar 
ministerie, , waaraan het gemeen recht de bescherming van de on
bekwamen opdraagt, doch niet het recht toekent om zelf op te komen 
tegen de beslissingen van de familieraad" (5) wel te verstaan wanneer 
deze, naar het oordeel van de procureur des Konings, enkel tegen 
de belangen van de minderjarigen indruisen, ofschoon de familieraad 

(1) Grotendeels overgenomen door het door de Senaat op 7 april 1965 aangenomen 
ontwerp van Gerechtelijk Wetboek, art. 1232 tot 1237; - Zie: Parlem. Besch., Senaat, 
Zitt. 1963-1964, nr. 6o, 10 december 1963, biz. 278 en 622-623;- Idem, Zitt. 1964-1965, 
nr. 170, biz. 179-180. 

(2) DELVA, W., en BAERT, G., o.c., T.P.R., 1964, nr. 146, biz. 474, met verwijzing 
naarRb. Gent, 3ojuni 1960, R. W., 1960-1961, 340. Zie ookhetarrestgeveldop 22juni 1961 
door het hofvan beroep te Gent (R. W., 1961-1962, 1051, en de noot; T.Vred., 1961, 252), 
waarbij ontvankelijk en gegrond verklaard werd de vordering ambtshalve door het openbaar 
ministerie ingesteld en strekkende tot nietigverklaring van de beraadslaging van een 
familieraad, voorgezeten door een persoon die de hoedanigheid van plaatsvervangend 
vrederechter van rechtswege had verloren door zijn benoeming tot plaatsvervangend 
adjunct-referendaris bij de rechtbank van koophandel. 

(3) DEL VA, W., en BAERT, G., o.c., T.P.R., 1964, nr. 147, biz. 474-475;- BAERT, G., 
A.P.R., Tw. Familieraad, nr. 475, 477 tot 479· 

(4) BAERT, G., A.P.R., Tw. Familieraad, nr. 483 en 484. 
(5) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1962-1963, nr .. 637/1, biz. 20. 



regelmatig werd samengesteld en alle substantiele vormvereisten 
werden vervuld. 

Daarom bepaalde het antwerp van de nieuwe wet, bij een als 
aanvulling van art. 407 B.W. bedoeld artikel, dat de procureur des 
Konings, of een door hem aangewezen afgevaardigde bij de jeugd
bescherming, voortaan elke familieraad kan bijwonen, echter met 
raadgevende stem. Dit bijwonen werd verplicht gemaakt wanneer 
de familieraad beraadslaagt inzake ontvoogding of intrekking van 
de ontvoogding (artikel 21 van het aanvankelijk wetsontwerp). 

Tijdens de besprekingen van deze bepaling in de schoot van 
de Senaatscommissie voor de Justitie, werd echter een amendement 
ingediend, dat strekte tot afschaffing van deze verplichte aanwezigheid 
van de procureur des Konings of van de afgevaardigde in voormelde 
gevallen, omdat de ontvoogding meestal tot doel heeft het beheer 
van het patrimonium door de minderjarige te vergemakkelijken, 
terwijl de aanwezigheid van de vrederechter reeds een waarborg is 
tegen eventuele misbruiken. Dit amendement werd aangenomen (1). 
Het aldus aangevuld art. 407 B.W. werd opgenomen onder art. 20, 
nr. 2, van de nieuwe wet en luidt als volgt: 

,De procureur des Konings of een door hem aangewezen 
afgevaardigde bij de jeugdbescherming kan elke familieraad bij
wonen met raadgevende stem" (2). 

92. Deze tekst verleende echter nog niet op zich zelf het recht 
voor de procureur des Konings om tegen elke beslissing van de 
familieraad op te komen, ingeval het openbaar ministerie van oordeel 
mocht zijn dat deze beslissing strijdig was met de belangen van 
de minderjarige. 

Met dit doel werd dan oak artikel 883 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, bij artikel 22 van de nieuwe wet, door 
een nieuwe bepaling vervangen, waarbij voorzien wordt dat, naast 
de voogd, de toeziende voogd, de curator of de andere leden van 
de familieraad, oak de procureur des Konings tegen de beslissing 
van de raad kan opkomen. 

Daaruit blijkt dat de voorziening van de vrederechter tegen 
die beslissing geen zin meer heeft. Tot nogtoe putte de vrederechter, 
die dergelijke voorziening instelde, zijn bevoegdheid uit, en moest 
hij zelf de gegrondheid van zijn rechtsmiddel voor de rechtbank 
niet bewijzen; deze taak werd opgedragen aan het openbaar mini
sterie (3). 

(I) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. I964-I965, nr. ISJ, biz. 24. 
(2) De tekst zoals hij in de wet, welke in het Staatsblad van IS april I965 werd 

bekendgemaakt, opgenomen werd !uidde als volgt : ,art. 20 ... 2. artikel 407 wordt door 
de volgende bepaling vervangen : ... ". Het woord vervangen was een materiele vergissing .. 
De errata van de wet, gepubliceerd in het Staatsblad van 19 mei 1965, biz. 5960, bepalen 
dat de tekst moet gelezen worden : ,artikel 407 wordt met de volgende bepaling aangevuld. 

(3) DE PAGE, II, nr. 39bis. 



Daar voortaan de procureur des Konings zelf dit rechtsmiddel, 
dat een vordering tot nietigverklaring is (1), kan instellen, zal de 
vrederechter, indien de procureur des Konings of de afgevaardigde 
de beraadslaging niet bijwoonde, hem nag enkel kennis dienen 
te geven van de betwistbare of aanvechtbare beslissing, doch zal 
de kantonale magistraat zelf er niet meer tegen hoeven op te komen (2). 

93· Wat de procedure betreft, bepaalt het nieuw artikel883 W.Rv. 
dat de eis moet worden ingesteld tegen de leden, die het met de 
beslissing van de familieraad eens waren, met uitzondering nochtans 
van de vrederechter. T egen deze magistraat kan immers geen rechts
middel worden ingesteld, tenzij het verhaal op de rechter (3). Indien 
evenwel de eis gegrond wordt op de miskenning van substantiele 
pleegvormen, dan zal de vordering van zelfsprekend moeten ingesteld 
worden tegen al de !eden van de familieraad, behalve de vrederechter. 

94· De bevoegdheid om kennis te nemen van de vordering tot 
nietigverklaring van een beslissing van de familieraad wordt door 
het nieuw artikel 883 Rv. opgedragen aan de rechtbank van eerste 
aanleg, tenzij de beslissing de ontvoogding of het huwelijk van de 
minderjarige betreft; in laatstvermelde gevallen is de jeugdrechtbank 
en, in geval van hager beroep, de jeugdkamer van het hof van beroep 
uitsluitend bevoegd. 

De jeugdrechtbank doet uitspraak overeenkomstig de bepalingen 
van de nieuwe artikelen 477, 478 en 479 B.W. inzake ontvoogding 
(zie verder onder nr. 95 e.v.) of van het artikel r6o bis B.W. inzake 
weigering van toestemming tot het huwelijk van een minderjarig kind 
(art. 13, nr. 2 van de nieuwe wet - zie onder nr. 29 tot 3 I hier
boven). 

§ 7. De ontvoogding 

9 5. De meeste wetg~vingen van alle beschaafde landen hebben 
het beginsel aanvaard van de mogelijkheid, en bij uitzondering, 
het kind, te rekenen van een zekere leeftijd, vrij te maken van het 
stelsel waardoor. het tot zijn meerderjarigheid beheerst wordt, en 
hem van een meer gunstige toestand te laten genieten. 

Dit opzet kan bij wijze van verschillende technieken worden 
bereikt : vervroeging van de meerderjarigheid of meerderjarig 
verklaring (4), in welk geval het kind in alles gelijk staat met een 

(1) Cass., 7 mei 1954, R. W., 1954-1955, 216; Pas., 1954, I, 762; R.C.J.B., 1954, 176. 
(2) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, blz. 26. 
(3) CARRE et CHAUVEAU, Q. 2998; - BAERT, G., A.P.R., Tw. Familieraad, nr. 498 

en de aldaar vermelde rechtspraak. 
(4) Stelsel van het Romeins recht: de venia aetatis, waardoor de curatele opgeheven 

werd, en de in integrum restitutio; ook van het Duits recht (B.G.B. art. 3) en van het 



meerderjarige ; toekenning aan het kind van een beperkte handelings
bekwaamheid ten einde hem toe te Iaten zich geleidelijk in de zaken 
in te wijden, zonder dat daaruit een te groat gevaar voor hem zou 
voortspruiten. 

Laatstvermeld overgangsregime is dit van ons recht. De ontvoog
ding is er een rechtsinstituut dat, naar de uitdrukking van De Page, 
als een noviciaat, als een stage wordt aangemerkt (r), en dat het 
gevolg is hetzij van een vrijwillige daad, hetzij van de gunst van de wet, 
met name door het uitwerksel van het huwelijk (art. 476 B.W.) (2). 

96. Wanneer zij vrijwillig is, wordt de ontvoogding als een 
prerogatief van de ouderlijke macht beschouwd. Tot nogtoe was zij 
het gevolg van een plechtige wilsuiting, uitgebracht in de door 
de wet voorgeschreven vormen, hetzij door de vader of de moeder, 
hetzij door de familieraad, zonder dat aan het gerecht, met name 
de vrederechter, enige macht tot controle verleend werd, althans 
voor of bij ontvangst door voornoemde magistraat van de ontvoogdings
verklaring. Ofschoon het instituut van de ontvoogding, waarvan 
het statuut de openbare orde raakt (3), uitsluitend ingesteld wordt 
in het belang van de minderjarige, zodanig dat aan de hoven en recht
banken het recht erkend wordt elke ontvoogding achteraf nietig 
te verklaren, wanneer ze klaarblijkend tegen dit belang indruist (4), 
heeft _de. ervaring er niettemin op gewezen dat ontvoogdingen soms 
werden ingegeven door allerhande redenen of- onder drijfveren, 
waaraan het goed begrepen belang van de minderjarige volkomen 
vreemd bleef, of althans op de achtergrond geschoven werd, en 
veelal om de aansprakelijkheid voortspruitende uit de ouderlijke 
macht te ontgaan. 

Zwitsers recht (B.W. art. 15 en 431, ofschoon de uitdrukking emancipation daarin 
behouden wordt). - Wat het stelsel van het Sovjetisch recht betreft aangaande de hande
lingsbekwaarnheid van de kinderen van min dan vijftien jaar en van de minderjarigen van 
vijftien tot achttien jaar (leeftijd van de meerderjarigheid in de U.S.S.R.) raadplege men: 
DEKKERS, R., Le Code civil de Ia Republique de Russie (r964), Brussel, Centre National 
pour !'etude des Etats de !'Est, lnstitut de Sociologie, 1964, biz. 12, sub art. 13 en 14. 

(1) DE PAGE, II, 2de uitg., nr. 252, biz. 244· 
(2) Het Nederlands recht kent de twee stelsels onder de naam van handlichting: 

a) de volledige handlichting, ook venia aetatis of brieven van meerderjarigverklaring genoemd 
die, behoudens enkele uitzonderingen, de minderjarige van 20 jaar tot een meerderjarige 
maakt {art. 474-479 Ned. B.W.), en die, op verzoek van de minderjarige zelf, verleend 
wordt door de Hoge Raad, mits goedkeuring door de Kroon; b) de beperkte handlichting, 
die, op verzoek van de minderjarige van minstens 18 jaar, en mits toestemming van zijn 
ouders, door de kantonrechter kan verleend worden (art. 480-485 Ned. B.W.), in welk 
geval de minderjarige slechts handelingsbekwaamheid verkrijgt voor bepaalde rechts
handelingen, met name door de kantonrechter in zijn beslissing genoemd, en die deze 
magistraat enkel kan kiezen uit de limitatieve opsomming door de wet (art. 484) gegeven. 

(3) DE PAGE, II, 2de uitg., nr. 254-1°, biz. 247-248. 
(4) DE PAGE, II, 2de uitg., nr. 254-2°, kleine tekst, biz. 248 en 249, en de aldaar 

vermelde rechtspraak. 



97· Bij het inrichten van de jeugdbescherming, op grand van 
vooruitstrevende opvattingen, behoorde het aan de wetgever dan 
ook aan het probleem van de ontvoogding en haar eventuele intrekking 
zijn valle aandacht te wijden, wat trouwens van meetaf aan blijkt 
uit het regeringsontwerp van de nieuwe wet (1). De in dit antwerp 
voorgestelde oplossingen gaven in de parlementaire commissies 
aanleiding tot grondige gedachtenwisselingen, waaruit het stelsel, 
voortaan gehuldigd door de artikelen 21 en 23 van de wet van 
8 april 1965, ontstaan is. 

98. Weliswaar, werd het door het antwerp gestelde principe 
van de verschuiving van bevoegdheid van de vrederechter naar 
de jeugdrechtbank om kennis te nemen van alle ontvoogdingen en 
hun eventuele intrekking, met toekenning van een ruime beoordelings
macht aan deze rechtbank, nimmer ernstig betwist. De bewering 
uitgebracht in de Kamercommissie als zou de vrederechter meer 
bevoegd zijn om ter zake te oordelen, en de vrees door een lid van 
de Senaatscommissie voor de Justitie geopperd als zou dit juris
dictioneel toezicht een soort voogdij worden, die door de rechtbank 
op de ouders voortaan zal worden uitgeoefend, werden, in verband 
met vastgestelde misbruiken en gelet op de noodzakelijkheid van 
een krachtdadige handhaving van een werkelijke bescherming van 
de bij de ontvoogding betrokken minderjarige, en dit wel door 
de daartoe gespecialiseerde rechter, van ondergeschikt belang 
geacht (2). Andere vragen hebben evenwel de aandacht gaande 
gemaakt, zoals hierna blijkt. 

99· Vanaf welke leeftijd mag de ontvoogding mogelijk gemaakt 
worden ? Het regeringsontwerp bepaalde die leeftijd op zestien jaar 
(art. 22). Met de subcommissie was de Kamercommissie het eens 
om ertoe te besluiten dat er geen ernstige redenen waren voor het 
bepalen van een hogere leeftijd dan vijftien jaar, zoals voorzien bij 
artikel477 B.W., te meer daar de ontvoogding voortaan zou toegestaan 
worden door de jeugdrechtbank, die er zich niet meer toe beperkt 
de ontvoogdingsverklaring te ontvangen doch daarover controle 
zal uitoefenen (3). 

100. De tekst van artikel 477 B.W. diende evenwel in overeen
stemming te worden gebracht met het door de nieuwe wet gewijzigd 
artikel 373 van zelfde wetboek inzake uitoefening gedurende het 
huwelijk van de ouderlijke macht (art. 19, nr. 1). 

(1) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1962-1963, nr. 637/1, biz. 20, en de artikelen 22 
tot 26 van het wetsontwerp. 

(2) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, sub art. 29, biz. 30 en 31, 
!itt. c.; - Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, sub art. 29, biz. 25. 

(3) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, sub art. 29, biz. 30, !itt. a. 



Het bleek nochtans niet mogelijk het stelsel van het nieuw 
artikel 373 B.W. zonder meer te transponeren, want, volgens deze 
regeling, zou het verzoek dan door de vader en de moeder gezamenlijk 
moeten worden voorgelegd; zijn zij het niet eens, dan zou de vader 
wel aileen kunnen handelen, terwijl de moeder dat niet zou kunnen 
zonder vooraf bij de jeugdrechtbank tegen de beslissing van de vader 
op te komen. Dezelfde rechtbank zou aldus uitspraak moeten doen 
over het verzoek tot ontvoogding en over de vordering van de moeder. 
Daarom werd ten slotte beslist dat het verzoek tot ontvoogding 
evengoed door de moeder als door de vader mag worden ingediend (I). 

IOI. Artikel21, nr. I, van de nieuwe wet luidt derhalve als volgt: 
,Artikel 477 B.W. wordt door de volgende bepaling vervangen: 

Artikel 477· De minderjarige die de voile leeftijd van vijftien jaar 
heeft bereikt, kan door de jeugdrechtbank worden ontvoogd op 
verzoek van zijn ouders of, wanneer dezen het niet eens zijn, op 
verzoek van een hunner. De vader of de moeder die geen verzoek 
heeft ingediend evenals, in voorkomend geval, degene aan wie 
de bewaring van het kind is toevertrouwd, moeten alleszins vooraf 
worden gehoord of opgeroepen". 

I02. Naar luid van het artikel 478 B.W., kon de minderjarige 
die geen ouders meer heeft pas ontvoogd worden wanneer hij de voile 
leeftijd van achttien jaar had bereikt. Door de Kamer van Volks
vertegenwoordigers werd deze leeftijd op vijftien jaar gebracht, 
omdat, volgens de nieuwe regeling, de ontvoogding niet volgt uit 
de loutere beslissing van de familieraad, doch uitgesproken wordt 
door de jeugdrechtbank, na werkelijk toezicht. Het initiatief werd . 
echter aan de familieraad behouden, doch de vrederechter client 
het proces-verbaal van de beslissing van deze raad over te maken 
aan de jeugdrechtbank, en zij is het die de definitieve beslissing 
neemt. 

Artikel 2I, nr. 2, van de wet van 8 april I965 werd dienvolgens 
opgesteld in de volgende bewoordingen : 

,Artikel 478 B.W. wordt door de volgende bepaling vervangen: 
Artikel 478. De minderjarige die geen ouders meer heeft en de 
voile leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt, kan worden ontvoogd, 
indien de familieraad hem daartoe geschikt oordeelt. Het proces
verbaal van de beslissing waaruit de instemming van de familieraad 
blijkt, wordt door de vrederechter aan de jeugdrechtbank toe
gezonden. De ontvoogding wordt uitgesproken door de jeugd
rechtbank''. 

(1) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. 1963-1964, nr. 637/7, sub art. 29, biz. 30, /itt. b. 
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103. Verder wordt het artikel 479 B.W. door artikel 21, nr. 3, 
eveneens geamendeerd. Buiten een lichte redactionele wijziging 
van het eerste lid van artikel 479, dat voor het overige gehandhaafd 
werd, client hoofdzakelijk te worden onderstreept dat een nieuwe 
tweede alinea in deze bepaling wordt ingelast, waarbij ook aan de 
minderjarige, die geen ouders meer heeft, het recht wordt toegekend 
om zelf zijn ontvoogding aan te vragen. Daar echter, in dit geval, 
het initiatief van de minderjarige zelf uitgaat, wordt de leeftijd 
van achttien jaar behouden als voorwaarde om de aanvraag tot de 
vrederechter te richten. 

Ook aan dit verzoek moet de vrederechter voldoen, net zoals 
voorheen in het geval bedoeld bij art. 479, eerste lid. 

In beide gevallen, is het ook weer de jeugdrechtbank die, na 
onderzoek, de eindbeslissing neemt. 

104. Artikel 485 B.W. heeft betrekking op de voorwaarden 
waarin en de wijze waarop de ontvoogding kan worden ingetrokken. 
Tot nogtoe werd die mogelijke intrekking slechts voorzien voor 
het enig geval waarin het bewijs geleverd werd van de ongegrondheid 
van de ontvoogding, en dit bewijs kon enkel geleverd worden door 
de rechterlijke beslissing, waarbij een eis tot vermindering wegens 
hun buitensporigheid van de door de ontvoogde minderjarige aan
gegane verbintenissen, - eis ingesteld door de curator of door 
de minderjarige zelf -, definitief werd toegewezen (1). 

Artikel 21, nr. 4, van de nieuwe wet heeft voormelde oorzaak 
van intrekking van de ontvoogding behouden, doch er een andere 
van zeer algemene draagwijdte aan toegevoegd, met name : het geval 
waarin de minderjarige er niet toe in staat blijkt zichzelf te leiden, 
zodus o.m. zijn wangedrag (oorzaak die vroeger uitgesloten werd (2). 

Andere wijziging van artikel 485 B.W.: terwijl de ontvoogding 
ingetrokken wordt met inachtneming van dezelfde vormen als bij 
het verlenen van de ontvoogding zijn nagekomen, moet de betrokken 
minderjarige voortaan steeds vooraf door de jeugdrechtbank worden 
gehoord of minstens door haar zijn opgeroepen. 

Ten slotte wordt het artikel 485 B.W. nog aangevuld door 
een tweede lid waarbij aan de procureur des Konings eveneens het 
recht verleend wordt de intrekking van de ontvoogding aan te vragen, 
na eventueel het advies van de vrederechter, voorzitter van de familie
raad die over de ontvoogding heeft beraadslaagd, te hebben in
gewonnen. 

105. Het nieuw stelsel van de ontvoogding aldus door artikel 21 

van de wet van 8 april 1965 in het Burgerlijk Wetboek ingevoerd, 

(1) DE PAGE, II, 2de uitg., nr. 297, biz. 279· 
(2) Zie: Paris, 9 januari 1901, Pas., 1901, IV, uo. 
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vereiste noodzakelijk de aanpassing van artikel 79 van de wet van 
ro maart I925 tot regeling van de openbare onderstand; deze bepaling 
betreft inderdaad de ontvoogding van de minderjarigen afhangende 
van de commissies van openbare onderstand. 

Volgens de door de Kamer van Volksvertegenwoordigers gewijzig
de tekst, werd de ontvoogding toegestaan door de jeugdrechtbank 
op advies van de Commissie. Door de Senaat werd aan de tekst toe
gevoegd dat deze procedure zou ingesteld worden op verzoek van 
het lid dat als voogd werd aangewezen (I). 

Het artikel 23 van de nieuwe wet vervangt dan oak voormeld 
artikel 79 door de volgende bepaling : 

,De ontvoogding wordt toegestaan door de jeugdrechtbank, 
op advies van de commissie en op verzoek van het lid dat als voogd 
werd aangewezen". 

§ 8. De handeldrijvende minderjarige 

I06. Het eventueel drijven van een handel door de ontvoogde 
minderjarige werd in het door het Burgerlijk Wetboek ingericht 
gemeenrechtelijk stelsel van de ontvoogding niet opgenomen, noch 
in verband met de handelingsbekwaamheid van de ontvoogde 
minderjarige, noch onder de vorm van een bepaald beschermings
regime. Deze bijzondere bekwaamheid werd, wegens opportuniteits= 
redenen (2), buiten het gemeen recht van de ontvoogding, door het 
W etboek van koophandel behandeld, meer bepaald door de artikelen 4 
tot 7 van de wet van IS december I872, houdende titels I tot IV 
van boek I van dit wetboek, artikelen gewijzigd o.m. door het enig 
artikel van de wet van 30 april I929, en tevens aan een bijzonder 
regime onderworpen, met name: de speciale machtiging van de personen 
die over de ontvoogde minderjarige, die de valle leeftijd van achttienjaar 
heeft bereikt, de ouderlijke macht uitoefenen, machtiging verleend 
naar streng bepaalde vormen, en mits het vervullen van publiciteits
voorwaarden, tot voorlichting van de derden. 

Wordt aan de door de wet gestelde vereisten voldaan, dan zal 
de ontvoogde minderjarige, binnen de sfeer van zijn commerciele 
bedrijvigheid, een merkelijk ruimere handelingsbekwaamheid genieten 
dan naar het gemeen recht, en zal hij als meerderjarig worden 
beschouwd voor de daden die zijn handel betreffen (art. 487 B.W.); 
hij wordt dus, in dergelijk geval, buiten de minderjarigheid gesteld 
ten opzichte van de verschillende door de wet, ter bescherming van 
de rechtsonbekwamen, voorziene sancties zoals a.m. : vorderingen 
tot nietigverklaring, tot rescisie wegens benadeling, of tot ver
mindering wegens buitensporigheid der aangegane verbintenissen (3). 
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(r) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, sub art. 33, biz. 26 en 27. 
(2) Zie: DE PAGE, II, 2de uitg., nr. 290, biz. 274 en 275· 
(3) Idem, biz. 275. 



I07. Daar de nieuwe wet betreffende de jeugdbescherming 
het stelsel en van de ouderlijke macht en van de ontvoogding aan
merkelijk wijzigde, behoorde het in dezelfde wet de bepalingen van 
het handelsrecht inzake het drijven van een handel door de ontvoogde 
minderjarige aan voormelde stelsels aan te passen, o.m. het nieuw 
artikel 373 B.W. (art. Ig, nr. I van de wet van 8 april I965). 

Deze aanpassing werd voor het eerst, op voorstel van de heer 
Minister van Justitie, door de Senaatscommissie voor de Justitie 
verzekerd (I), en als volgt in artikel 24 van de nieuwe wet opgenomen. 

I08. Wat de machtiging om handel te drijven betreft (art. 24, 
nr. I, dat artikel 4 van het Wetboek van koophandel, eerste boek, 
eerste titel, vervangt), client het volgende aangestipt. 

Opdat de ontvoogde minderjarige van de ene of andere kunne, 
die de volle achttien jaar oud is, en genieten wil van het hem door 
art. 487 B.W. verleende vermogen om handel te drijven, met zijn 
handelsverrichtingen rechtsgeldig zou kunnen aanvangen, en dus 
als meerderjarige zou worden beschouwd wat betreft de door hem 
ter zake koophandel aangegane verbintenissen, dienen vooraf de 
volgende voorwaarden vervuld te worden : 

I) de ontvoogde minderjarige moet eerst daartoe gemachtigd 
worden door zijn ouders, of door een van hen in geval de andere 
onbekwaamverklaard, overleden of afwezig is. Bij gebreke van 
de vader en van de moeder, of ingeval dezen het niet eens zijn, wordt 
deze machtiging tot handel drijven aan de ontvoogde minderjarige 
van meer dan I8 jaar, na onderzoek, eventueel verleend door de 
jeugdrechtbank, in de vormen en onder de voorwaarden bepaald in 
de nieuwe artikelen 477 tot 479 B.W. (art. 2I, nr. I, 2 en 3 van 
de nieuwe wet); 

2) een uitgifte van de akte van machtiging, of van de door 
de jeugdrechtbank gewezen beslissing tot machtiging, client, binnen 
een maand na haar dagtekening, toegezonden te worden aan de griffie 
van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de minderjarige 
zijn woonplaats wil vestigen, of, bij gebreke van een rechtbank van 
koophandel, aan de griffie van de burgerlijke rechtbank. 

109. Op welke wijze wordt de hierboven bedoelde machtiging 
van de ouders of van een van hen verleend ? 

Bij een loutere verklaring afgelegd v66r de vrederechter of 
v66r een notaris, of nog v66r de griffier van de rechtbank van 
koophandel. Wanneer de verklaring ontvangen werd door de vrede
rechter of door een notaris, is deze magistraat of deze ministerieel 
officier ertoe gehouden, - en zij aileen -, binnen een maand na 

(r) Parlem. Besch., Senaat, Zitt. 1964-1965, nr. 153, biz. 27. 
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haar dagtekening, een uitgifte ervan af te geven op de griffie van 
de rechtbank van koophandel. 

De. sanctie van het verzuim of van de laattijdigheid van deze 
afgifte ligt in artikel I3 van de wet van IS december 1872, gewijzigd 
door de wet van 3 juli I956, opgenomen in titel II van boek I van 
het Wetboek van koophandel betreffende de huwelijksovereen
komsten van de kooplieden, met name : een correctionele geldboete 
van 26 tot 100 frank vermeerderd met de wettelijke opdecimes 
(of een vervangende gevangenisstraf) (I), dus vatbaar voor eventuele 
toepassing van de zogenoemde procedure van minnelijke schikking 
voorzien bij de artikelen 180 en I8oter W.Sv.; is het verzuim echter 
het gevolg van bedrieglijk overleg, zo gaat de sanctie tot aan de 
ontzetting uit het ambt, onafgezien van de aansprakelijkheid t.o.v. 
de schuldeisers. 

110. Wat de intrekking van de machtiging om handel te drijven 
(art. 24, nr. 2, dat artikel 5 van het Wetboek van koophandel, 
eerste boek, eerste titel, vervangt) betreft, is aileen de jeugdrechtbank 
ertoe gemachtigd deze uit te spreken, hetzij op verzoek van de vader 
of de moeder die deze machtiging heeft verleend, hetzij ambtshalve 
op vordering van de procureur des Konings, nadat deze magistraat, 
in voorkomend geval, het advies zal hebben ingewonnen van de 
vrederechter die de familieraad heeft voorgezeten waar in over deze 
machtiging werd beraadslaagd. W erd de machtiging om handel 
te drijven door de jeugdrechtbank verleend, dan kan de intrekking 
ervan worden uitgesproken in de vormen en onder de voorwaarden 
die bij de verlening van de machtiging in acht werden genomen 
(art. 477 tot 479 B.W., zoals deze bepalingen vervangen w~rden 
door art. 2I, nr. I, 2 en 3 van de nieuwe wet). In alle gevallen, 
wordt aan de jeugdrechtbank de verplichting opgelegd, vooraleer 
uitspraak te doen, een gelijkluidend afschrift van de vordering, 
van wie deze ook moge uitgaan, toe te zenden aan de betrokken 
minderjarige en deze te horen, of minstens regelmatig op te roepen. 
Indien de jeugdrechtbank de intrekking uitspreekt, client door 
de griffier bij dit gerecht ~en uittreksel uit deze beslissing, binnen 
de maand, te worden overgemaakt aan de griffie van de rechtbank 
van koophandel. 

I I I. In verband met het verlenen van de machtiging om handel 
te drijven of met haar intrekking, is het niet zonder belang te wijzen 
op de bepalingen van artikel 91, § I2 van de nieuwe wet, waarbij 

(1) Aileen de burgerlijke rechtbank is bevoegd om van deze strafvervolgingen 
kennis te nemen en de straf uit te spreken (Zie: Gent, 10 februari 1950, R. W., 1949-1950, 
1285, en de noot; ].T., 1950, 190). Ook de eerste kamer van het hof van beroep, zo de 
vervolgingen c· oor de procureur-generaal bij dit hof ingesteld worden tegen de vrederechter 
(art. 483 en 479 Sv.). 
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het eerste lid van artikel 25 van de wet van 3 juli I956 op het handels
register, gewijzigd bij de wet van I6 augustus I963, en gecoordineerd 
bij het koninklijk besluit van 20 juli I964 door een I4° wordt aan
gevuld, luidende als volgt: 

, 14° tot verlening van machtiging aan een ontvoogde minder
jarige om handel te drijven of tot in trekking van deze machtiging". 
Uit deze aanvullende wettekst blijkt dus dat ook de vonnissen of 
arresten tot het verlenen van machtiging aan een ontvoogde minder
jarige om handel te drijven of tot intrekking van deze machtiging, 
aan het Centraal Handelsregister ter kennis moeten gebracht worden 
door de referendaris bij de rechtbank van koophandel of, bij gebreke 
van een rechtbank van koophandel, door de griffier van de burgerlijke 
rechtbank. 

§ 9· De minderjarige werknemer of zeeman 

I I2. Door de artikelen 25 en 26 van de wet van 8 april I965 
werden verscheidene bepalingen met betrekking tot de minder
jarigen in de wetten van 10 maart I900 op de arbeidsovereenkomst 
en van 5 juni I928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst 
wegens scheepsdienst in overeenstemming gebracht met de nieuwe 
bepalingen inzake jeugdbescherming. 

II3, Wat de arbeidsovereenkomst betreft, zijn volgende elementen 
van belang: 

a) Naar luid van artikel 34, eerste lid, van de wet van IO maart 
I900 op de arbeidsovereenkomst, is de minderjarige, met uitdrukke
lijke of stilzwijgende machtiging van zijn ouders of van zijn voogd, 
bevoegd zijn arbeid te verhuren. 

Het artikel 34, tweede lid, van deze wet bepaalde dat, bij gebrek 
aan voormelde machtiging, deze kon verleend worden door de 
vrederechter, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van een lid 
van de familie. 

Het artikel 25, nr. I van de nieuwe wet vervangt de mogelijkheid 
tot het verlenen van de machtiging door de vrederechter, door die 
mogelijkheid daartoe onder de bevoegdheid te brengen van de 
jeugdrechtbank, op verzoek van het openbaar ministerie of van een lid 
van de familie. 

De ouders of de voogd dienen echter vooraf door de jeugd
rechtbank te worden gehoord of opgeroepen. 

b) De artikelen 3 5 en 3 6 van voormelde wet van I o maart I 900 
stelden het principe dat het ondernemingshoofd de minderjarige 
arbeider, op geldige wijze, zijn loon ter hand stelt, behoudens verzet 
hem door de vader of de voogd betekend. Aan de moeder werd dit 
recht op verzet niet toegekend (art. 35). 
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Indien het belang van de minderjarige dit vordert, kon de 
vrederechter, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van een lid van 
de familie, doch na de vader en de andere belanghebbenden te 
hebben gehoord of opgeroepen, de minderjarige machtigen het loon 
van zijn arbeid te ontvangen en er geheel of gedeeltelijk over te 
beschikken, of voor hem een te allen tijde afzetbare voogd ad hoc 
aanstellen, belast over dit loon te beschikken voor de behoeften 
van de minderjarige (art. 36). 

Het artikel 25, nr. 2 en 3 van de nieuwe wet heeft respectievelijk 
art. 35 van de wet van IO rriaart I900 gewijzigd in die zin dat 
voortaan het recht op verzet eveneens toegekend wordt aan de moeder 
van de minderjarige, en art. 36 van zelfde wet door de bevoegdheid 
van de vrederechter voortaan over te dragen aan de jeugdrechtbank, 
die optreedt op verzoek van het openbaar ministerie of van een lid 
van de familie. 

De ouders of de voogd dienen echter vooraf door de jeugdrecht
bank steeds te worden gehoord, althans regelmatig te worden op 
geroepen. 

I 14· Het artikel 26 van de nieuwe wet heeft de wet van 5 juni 
I928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst 
aan dezelfde principes aangepast, meer bepaald door vervanging 
van de twee eerste -leden van artikel I02, door een tekst, naar luid 
van dewelke de zeeman beneden de achttien jaar niet bekwaam is, 
- tenzij hij, bij toepassing van zijn persoonlijk statuut, in het voile 
bezit is van zijn burgerlijke rechten -, om een verbintenis aan te gaan 
en op de monsterrol van een schip niet kan ingeschreven worden 
zonder de machtiging van zijn ouders (en niet, zoals voorheen aileen 
van de persoon die over de minderjarige het ouderlijk gezag uit
oefent) of van zijn voogd. 

Wordt de verbintenis aangegaan in het Rijk, dan wordt in 
het ontbreken van deze machtiging voorzien door de machtiging 
verleend overeenkomstig artikel 34 van de wet van Io maart I900 
op de arbeidsovereenkomst, zoals dit artikel bij art .25, nr. I van 
de nieuwe wet vervangen werd (zie onder nr. I I3, litt. a, hierboven) 
d.i. door de machtiging verleend door de jeugdrechtbank op verzoek 
van het openbaar ministerie of van een lid van de familie. 

I I 5. Oak inzake prestaties aan de minderjarige arbeider verschul
digd wegens maatschappelijke zekerheid moet de aandacht gevestigd 
worden op het volgende. 

Naar luid van het artikel 27 van de nieuwe wet, ,kunnen de 
aan een minderjarige arbeider verschuldigde prestaties hem geldig 
worden overgemaakt, tenzij er verzet bestaat vanwege de vader, 
de moeder of de voogd". 



Aldus worden gewijzigd : 
het 2° van het tweede lid van artikel 8 van de besluitwet van 
28 december 1944, betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders ; 

- het 2° van het tweede lid van artikel 5 van de besluitwet van 
IO januari 1945, betreffende de maatschappelijke zekerheid van 
de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden; 

- het 2° van het eerste lid van artikel 8 van de besluitwet van 
7 februari 1945, betreffende de maatschappelijke zekerheid van 
de zeelieden ter koopvaardij. 

§ 10. De nationaliteit van de minderjarige 

I 16. Ofschoon, naar luid van artikel4 van de Belgische Grondwet, 
de staat van Belg verkregen, behouden en verloren wordt volgens 
de regelen die bij de burgerlijke wet zijn bepaald, wordt nochtans 
door de meerderheid van de moderne juristen aanvaard dat de 
nationaliteitswetten, welke een recrutering betekenen van burgers 
die volledig of gedeeltelijk deel hebben aan het staatsbeleid, hoofd
zakelijk ressorteren onder het publiek recht (1). Niett~min, is de 
nationaliteit ook een bestanddeel van de staat der personen, en betreft 
zij het intern burgerlijk recht, terwijl zij, bij het bepalen van het 
persoonlijk statuut van een rechtssubject, in het internationaal 
privaatrecht van doorslaggevend belang is. Derhalve, overeen
komstig trouwens een doctrinale traditie, horen het vastleggen 
van de nationaliteit, haar verwervingsvoorwaarden, en haar bewijs
regelen in het personen- en familierecht thuis (2), en is het gerecht
vaardigd dat, bij de bespreking van de civielrechtelijke bepalingen 
betreffende de minderjarigen in de nieuwe wet jeugdbescherming, 
gewezen worde op de door haar verrichte aanpassingen van de op 
14 december 1932 gecoordineerde wetten op de verwerving, bet 
verlies en de herkrijging van de nationaliteit. 

117. Deze aanpassingen werden in het aanvankelijk regerings
ontwerp van de wet betreffende de jeugdbescherming en door de 
Kamercommissie voor de Justitie uit het oog verloren. Hun nood
zakelijkheid werd voor het eerst opgeworpen en gerechtvaardigd 
door een amendement, voorgesteld door de Regering op de tekst 
aangenomen door de commissie, op de dag zelf waarop het antwerp 
door de Kamer van Volksvertegenwoordigers besproken werd, en 

(r) STANDAERT, R., La Nationalite Beige, Les Novelles, Droit civil, B. I, nr. ro, 
en de aldaar vermelde rechtsleer en rechtspraak.. 

(2) DE PAGE, I, 3de uitg., nr. 337bis, blz. 454· 
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maakte het voorwerp uit van een omstandige uiteenzetting van de 
Minister van Justitie (I). 

I 18. Zoals reeds betoogd werd (zie hierboven onder nr. 69), 
wordt, in artikel 373 B.W., de uitoefening van de ouderlijke macht, 
gedurende het huwelijk, door de vader alleen, door artikel I9, nr. I, 
van de nieuwe wet vervangen door het principe van de uitoefening 
van die macht door de ouders gezamenlijk. 

De artikelen 5 en I8, 4° van de gecoordineerde wetten op de 
verwerving, het verlies en de herkrijging van de nationaliteit, regelen 
de gevolgen, voor de niet ontvoogde minderjarige kinderen, van 
de verwerving of het verlies van de Belgische nationaliteit door 
hun ouders, en koppelden de toestand van het kind aan die van 
de enkele ouder die het recht van bewaring uitoefent. 

Nu voortaan het hoederecht door beide ouders gezamenlijk 
wordt uitgeoefend, was het dus nodig voormelde bepalingen van 
de gecoordineerde nationaliteitswetten te wijzigen. 

Weliswaar, bepaalt het nieuw artikel 373 B.W. dat, ingeval 
de ouders het niet eens zijn, de wil van de vader alsdan doorslag
gevend is, terwijl de moeder het recht heeft zich tot de jeugdrechtbank 
te wenden. 

Doch, inzake nationaliteit, is het instellen van dergelijk rechts
middel niet denkbaar ; de verwerving of het verlies van de staat van 
Belg door het kind volgt immers niet uit de wil van de ouder, maar 
uit de wet zelf. 

Aan de andere kant, bleek het niet mogelijk te aanvaarden 
dat het kind de staat van zijn beide ouders zou volgen, want het geval 
doet zich voor dat ze niet dezelfde nationaliteit bezitten, of deze 
niet tegelijkertijd verkrijgen. 

Er diende dan ook een keuze te worden gedaan van de ouder, 
wiens statuut het kind inzake nationaliteit zou volgen. 

De beste oplossing van deze vraag bleek te liggen in de hand
having van het reeds gehuldigd beginsel volgens hetwelk het kind, 
gedurende het huwelijk van zijn ouders, de staat van Belg verwerft 
of verliest als het zijn vader is die Belg wordt of deze nationaliteit 
verliest. 

Deze zienswijze werd door de wetgever bijgetreden. 

II9. Artikel 5, eerste lid, van de gecoordineerde nationaliteits
wetten bepaalt dat de niet ontvoogde minderjarige kinderen Belg 
worden, waanneer de ouder, die over hen het recht van bewaring 
uitoefent, vrijwillig de staat van Belg verkrijgt of herkrijgt. 

(r) Parlem. Besch., Kamer, Zitt. I964-1965, nr. 637/9, r8 november 1964, biz. 2; 
- Parlem. Hand., Kamer, Zitt. r964-I965, Verg. van r8 november 1964, biz. 19. 



Na dit eerste lid, heeft het artikel 28, nr. I, van de wet van 
8 april 1965, aan voormeld artikel 5 een tweede lid toegevoegd, 
dat als volgt luidt : 

,Wanneer gedurende het huwelijk het bewaarrecht door de 
ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend, is de toepassing van het 
vorige lid afhankelijk van de vrijwillige verandering van nationaliteit 
door de vader." 

Mage er worden aan herinnerd dat het kind, dat Belg is geworden 
bij toepassing van dit artikel 5, mits het geen vaderlandloze zou 
worden, tussen de leeftijd van zestien en tweeentwintig jaar van de 
Belgische nationaliteit kan afzien door middel van een verklaring 
afgelegd op de bij artikel 22 van de gecoordineerde nationaliteits
wetten bepaalde wijze. 

De vrijheid van het kind om zijn nationaliteit te kiezen wordt 
dus gevrijwaard. 

120. Naar luid van het artikel 18, 4°, van de gecoordineerde 
nationaliteitswetten, gaat de staat van Belg verloren voor de niet
ontvoogde miQ.derjarige kinderen van een Belg, die bij toepassing 
van dit artikel vreemdeling is geworden en die over hen het recht 
van bewaring uitoefent, indien die kinderen tegelijk met hun vader 
de vreemde nationaliteit verkregen hebben. 

Het artikel 28, nr. 2, van de nieuwe wet betreffende de jeugd
bescherming heeft voormeld artikel 18, 4°, als volgt aangevuld: 
,Wanneer gedurende het huwelijk het bewaarrecht door de ouders 
gezamenlijk wordt uitgeoefend, is de toepassing van het vorige lid 
afhankelijk van het verlies van de staat van Belg door de vader." 

Andermaal wordt de vrije keuze van zijn nationaliteit door het 
kind niet aangetast, vermits, naar luid van het artikel 19, derde lid, 
van de gecoordineerde nationaliteitswetten, het kind dat, op grond 
van artikel 18, 4°, van dezelfde wetten, de staat van Belg verloren 
heeft, tussen de leeftijd van volle zestien jaar en van volle tweeen
twintig jaar, de Belgische nationaliteit kan herkrijgen door een loutere 
nationaliteitskeuze, op voorwaarde dat het gedurende het jaar dat 
aan deze verklaring voorafgaat zijn gewoon verblijf in Belgie gehad 
heeft. 

IV. Besluit 

Wanneer men op deze lange uiteenzetting terugblikt, - al bleef 
deze dan nog beperkt tot een wel bepaald deel van het nieuwe jeugd
wetboek -, en voor zover elke vooringenomenheid ten opzichte 
van de vooruitstrevende opvattingen, welke daarin worden vertolkt, 
ter zijde wordt gelegd, wordt men stellig getroffen door de stevige 
structuur van het gehele instituut, door de overvloed, de verscheiden
heid, de aaneenschakeling en desoepelheidvandepreventievemiddelen 
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en van de van overheidswege mogelijke tussenkomsten en maat
regelen, die de wetgever voortaan ter beschikking stelt zo van de 
algemene als van de bijzondere jeugdzorg, zomede door de harmo
nische coordinering welke hij tussen sociale en justitiele jeugd
bescherming wil nastreven. Moedig en edel programma, waarvan 
de door de wet ruim opengelegde taak, bij uitsluiting van elke af
brekende kritiek of ontzenuwende twijfel, in de eerste plaats met 
verse geestdrift en taaie volharding client te worden aangepakt. 

Beslist zal de verwezenlijking ervan, in de geest waarin de door 
de wetgever voorgeschreven of toevertrouwde opdrachten werden 
opgevat, mits de onontbeerlijk vereiste financiele opofferingen, 
het tot stand brengen vergen van een vrij omvangrijk, uitgelezen 
en praktisch bruikbare uitrusting aan deskundig mensenmateriaal, 
waarvan hoofdzakelijk de specialisering, de veelomvattende morele 
hoedanigheden, het psychologisch doorzicht en de grenzeloze tevens 
onbaatzuchtige toewijding de onmisbare voorwaarden zullen zijn 
van de doelmatigheid van de nieuwe wet. 

Dat deze menigvuldige en moeilijk te vervullen eisen, waaraan 
haar uitvoering zal dienen te voldoen, bovendien rekening zullen 
moeten houden met wat in ons land beschikbaar is, en dan oak met 
omzichtigheid en geleidelijkheid zal moeten van wal gestoken worden, 
werd door Prof. Dr. Gerda De Bock, tijdens haar in deze bijdrage 
geciteerde lezing (zie onder voetnoot (3), blz. 322 en 323), reeds nuchter 
en raak beklerritoond (1). - - -· - - - -

Niet allerminst bij de toepassing in de rechtspraktijk van ons 
personen- en familierecht, waar in zijn verschillende instellingen 
(huwelijk, echtscheiding, kinderaanneming, ouderlijke macht, voogdij, 
ontvoogding) door de nieuwe wet de belangrijke en grondige wijzi
gingen werden gehuldigd welke hierboven werden uiteengezet, 
zullen zodanige omzichtigheid en geleidelijkheid, bij hun tussen
komsten en het treffen van de best geschikte jeugdbeschermings
maatregelen, aan de gespecialiseerde parketmagistraten en aan de 
jeugdrechters geboden zijn. 

Immers, bij het bepalen van het bijzonder wijd en verscheiden 
gebied van hun bevoegdheid ratione materiae en ratione personae, 
wordt voortaan aan de jeugdrechtbanken de berechting opgedragen 
van geschillen, welke weliswaar voorheen reeds onder de rechtspraak 
ressorteerden van de civiele rechter, doch door hem beslecht werden 

(r) ,Ik meen, - zo betoogde deze gezaghebbende specialiste van de jeugdzorg -, 
dat deze voorzichtigheid aileen kan beletten dat, ingevolge te vermetele en te plotse 
ondernemingen, het kind met het badwater wordt doorgespoeld... en men de wettekst 
tot dode letter maakt. Slechts langs de wegen der geleidelijkheid zal deze wet, op zichzelf 
een merkwaardig bouwplan, een grootscheeps programma, kunnen gerealiseerd worden 
en constant aangepast aan de uiterst dynamische eisen van onze samenleving, waarin 
telkens een nieuwe jeugd, gedeeltelijk zichzelf gelijkblijvend, aantreedt, om in snel 
veranderde omstandigheden naar volwassenheid te groeien". 
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onder diens traditionele v1s1e over de problemen gesteld door de 
uitoefening van het ouderlijk gezag, de ouderlijke macht en haar 
attributen. Bovendien, wordt hen, door de mogelijkheid van het 
instellen van een rechtsmiddel door de minderjarige tegen de beslissing 
van zijn ouders of door een der ouders, nl. de moeder, tegen de 
beslissing van de andere, een jurisdictioneel toezicht verleend over 
sommige rechtshandelingen, welke vroeger geen enkele controle 
toelieten of duldden. 

Ten slotte staan de hen ten deze toegekende zeer ruime en 
zelfstandige opsporingsmogelijkheden en -middelen, mede een brede 
interventie- en beslissingsmacht, tegenover een gewijzigde gezags
regeling, hierbij niet gemakkelijk hanteerbare concepten, en tevens 
nieuw ingevoerde beoordelingscriteria. 

Mij wil het dan oak voorkomen dat, zonder evenwel ooit het 
uitsluitend hager belang van het kind of de jeugdige uit het oog 
te verliezen, tach steeds met gezonde matigheid en degelijk over
wogen doorzicht van al deze omvangrijke bevoegdheden en ontzag
lijke machten gebruik zal moeten gemaakt worden. 

Mage aldus het vertrouwen door de wetgever van 1965 geschon
ken aan de jeugdrechtbanken, de gespecialiseerde magistraten van 
het openbaar ministerie die hen bijstaan, en hun gerechtelijke en 
buitengerechtelijke medewerkers en medehelpers, op dezelfde heerlijke 
wijze worden beantwoord dan die waarop de verwachtingen van 
de wetgever van 1912, gedurende meer dan een halve eeuw, door 
onze kinderrechters, procureurs des Konings en afgevaardigden 
ter kinderbescherming prachtig werden vervuld. 

SOMMAIRE 

LES DISPOSITIONS DE DROIT CIVIL 

CONCERNANT LES MINEURS DANS LA NOUVELLE LOI 

SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 

I. - La loi du IS mai I9I2 sur la protection de l'enfance avait place notre 
pays en cette matiere a la pointe du progres social; la loi du 8 avril I965 
relative a la protection de la jeunesse, aboutissement d'etudes approfondies 
effectuees pendant de nombreuses annees par les commissions gouvernementales 
et parlementaires, revet, dans un domaine encore plus large, la meme signification. 

Sans doute doit-elle etre consideree comme une loi de cadre. Elle constitue 
neanmoins un Code de la ]eunesse, qui opere, notamment dans notre droit civil, 
tout en dotant la jeunesse de juridictions propres, une veritable revolution. 

Toutefois, les nouvelles dispositions qu'elle introduit dans notre droit 
des personnes et de la famille, et qui forment !'objet du chapitre II du titre II 
de la loi nouvelle (articles I2 a 28), ne sauraient etre considerees separement, 
dans !'ignorance d'autres dispositions de la loi, plus specialement celles qui 
concernent la protection sociale de la jeunesse (Titre Ier, articles I a 6), les 
tribunaux de la jeunesse et les chambres de Ia jeunesse des Cours d'appel 

401 



(Titre II, chapitre rer, articles 7 a II), ainsi que les mesures de protection 
des mineurs tant a 1' egard des parents (Titre II, chapitre III, section premiere, 
articles 29 a 35), qu'a l'egard des mineurs memes (Titre II, chapitre III, section II, 
articles 36 a 43). 

II. - Toutes ces dispositions sont en effet connexes et intimement liees 
par certains principes essentiels qui constituent le fondement de la loi. 

Ces principes sont les suivants : 
I. l'enfant et !'adolescent doivent, en toutes circonstances, etre traites 

comme une personne, comme un sujet de droit, et non comme un objet de droit, 
sur lequel l'adulte peut pretendre exercer des droits absolus; 

2. l'enfant et !'adolescent doivent beneficier d'un statut social et juridique 
particulier. Ils ont besoin d'assistance parce qu'ils sont incapables de mener 
une existence autonome. Cette assistance ne peut etre limitee a la satisfaction 
des besoins physiologiques. La croissance exige un milieu affectif, social et 
culture! favorable; la famille apparalt comme le milieu humain le plus apte a 
!'education. La puissance paternelle, ou plus exactement l'autorite parentale 
s'y exerce en vue de cette protection et de cette education. 

L' etat a des lors le devoir de creer et de maintenir les meilleures conditions 
possibles afin de permettre aux parents de s'acquitter de leur tache pour le plus 
grand bien de 1' enfant. 

Toutefois, la dependance des enfants envers leurs parents n'est pas totale, 
car la communaute a le droit de controler 1' exercice de la puissance paternelle; 

3· la protection de la jeunesse doit se manifester par des mesures de pro
phylaxie individuelle ; elle a des lors le devoir de se preoccuper de toutes les 
situations dangereuses pour le developpement physique et psychique de l'enfant 
mineur, et de les detecter le plus tot possible, afin d'en operer d'urgence 
la suppression ; 

4· ces mesures de prophylaxie individuelle doivent etre prises au sein 
d'un ensemble de mesures qui interessent toute la population juvenile et 
qui constituent la prevention sociale de la jeunesse; 

5. la protection de la jeunesse doit etre suppletive; il appartient, avant tout, 
aux parents de prendre les initiatives en faveur de leur enfant, dont le developpe
ment normal est menace. Ceux-ci doivent etre informes, eclaires et assistes, 
quand ils sont en difficulte; leurs deficiences eventuelles doivent etre comblees 
par les pouvoirs publics, qui ont le devoir de se substituer aux parents, dans 
les cas et suivant les formes determines par la loi, lorsqu'ils ne peuvent ou 
ne veulent prendre les initiatives dictees par la sauvegarde de l' enfant ou de 
l' adolescent ; 

6. il en resulte que la protection de la jeunesse peut recourir a des moyens 
de contrainte; le conflit entre la communaute et les parents, ne de leur incapacite, 
de leur passivite ou de leur mauvaise volonte, qui mettent ainsi 1' enfant en peril, 
doit etre arbitree par la protection judiciaire, confiee a des magistrats specialises 
aptes a interpreter et a apprecier les informations recueillies par les techniciens 
de la protection de la jeunesse; 

7· la protection sociale et la protection judiciaire de la jeunesse sont 
complementaires. Lorsqu'a l'egard de situations dangereuses pour le bien-etre 
materiel ou moral de 1' enfant, la protection sociale doit avouer son impuissance, 
elle reclame !'assistance d'un regime de protection judiciaire. 

Dans ce cas, il importe d'assurer entre ces deux secteurs de la protection 
de la jeunesse une collaboration etroite et une coordination rationnelle. 



--------------------------------------------------·------

III. - Les principes resumes ci-dessus ont trouve leur application 
originale dans les nouvelles dispositions introduites par la loi dans notre Code civil 
et dans certaines lois particulieres. 

I. La loi consacrant le principe nouveau de 1' exercice de la puissance 
paternelle par les pere et mere conjointement, modifie !'article 102 du Code 
civil en disposant que 1' enfant mineur non emancipe a son domicile chez la personne 
qui est son administrateur legal. Lorsque le pere et la mere n' ont pas de domicile 
commun et sont taus deux administrateurs legaux du mineur, celui-ci est domicilie 
chez son pere. Le majeur interdit a son domicile chez son tuteur (art. 12 de 
la loi nouvelle). 

2. Aux termes de !'article 13 de la loi nouvelle, !'article 148 du Code civil 
est modifie par une disposition deferant le litige au tribunal de la jeunesse, 
en cas de dissentiment entre les parents quant au consentement au mariage de 
leur enfant mineur. 

Le meme article insere dans le Code civil un article 160 bis, attribuant 
competence au tribunal de la jeunesse pour autoriser I' enfant mineur a contracter 
mariage, au cas ou le consentement lui est refuse par les deux parents, ou, 
si ceux-ci sont decedes, par le conseil de famille, pour autant que le tribunal juge 
ce refus abusif. 

3· a) En matiere de divorce pour cause determinee, la requete introductive 
devra faire mention de l'identite des enfants communs des epoux ainsi que 
des enfants adoptifs, pour autant qu'il s'agisse d' enfants mineurs non emancipes. 

Lars de la premiere comparution des epoux en conciliation, et s'il ne peut 
parvenir a operer entr'eux un rapprochement, le juge constate, s'il l'estime 
convenable, et enterine !'accord des parents sur les mesures provisoires relatives 
a la personne, aux aliments et aux biens des enfants mineurs non emancipes 
communs aux epoux ou adoptes par eux. 

Le proces-verbal et les pieces sont communiques au procureur du Roi. 
Lorsque le jugement admettant le divorce est definitif, et que la trans

cription de son dispositif est requise par la partie qui l'a obtenu, l'officier de 
l'etat-civil est tenu desormais d'aviser de la transcription le procureur du Roi 
pres le tribunal qui a statue sur la demande. 

Si les parties litigantes n' ont pas etabli un accord quant aux mesures 
provisoires relatives a leurs enfants, ou si le juge a refuse d'enteriner cet accord, 
ou encore si le procureur du Roi estime que cet accord est contraire a !'interet 
de 1' enfant, il appartient au president du tribunal de premiere instance statuant 
en refen~ de connaitre en tout etat de cause de ces mesures provisoires. 
Le president peut demander au procureur du Roi de faire prendre, a !'inter
vention d'un delegue a la protection de la jeunesse, taus renseignements utiles 
concernant la situation morale et materielle des enfants. Le meme droit appartient 
au procureur du Roi d'office. L'information est, en tout cas, communiquee 
aux parties. 

Telles sont brievement resumees les modifications essentielles qu'apporte 
l'art. 14 de la loi nouvelle aux articles 236, 239, 264 et 268 du Code civil. 

Apres la dissolution du mariage par divorce, !'administration de la personne 
et des biens des enfants reste a celui a qui elle a ete confiee provisoirement, 
soit par !'accord des parties enterine par le juge, soit par I' ordonnance de refere. 
En !'absence de pareil accord ou de pareille ordonnance, !'administration appar
tient a celui des epoux qui a obtenu le divorce. Toutefois, le tribunal de 
la jeunesse peut, pour le plus grand avantage des enfants, en decider autrement, 



a la demande des parties, de l'une d'elles ou du procureur du Roi (art. 16 de 
la loi nouvelle rempla~ant l'art. 302 C.civ.). 

b) Quant au divorce par consentement mutuel, la modification la plus impor
tante est celle qui impose au plus age des notaires instrumentants 1' obligation 
de communiquer au procureur du Roi une copie certifiee conforme du proces
verbal et des pieces y annexees, comportant notamment la convention prealable 
des epoux par laquelle ils ont decide a qui les enfants mineurs communs et 
adoptes par eux seront confies pendant les epreuves et apres le divorce (art. 15 
de la loi nouvelle, modifiant les articles 280, 1°, 283, 2° et 284 C.civ.). 

c) La loi nouvelle a mis la matiere de la separation de corps pour cause 
determinee ou par consentement mutuel en concordance avec les principes 
nouveaux relatifs au divorce (art. 17 de la loi nouvelle, modifiant les articles 307, 
al. 2, et 3II bis C.civ.). 

4· Toute la matiere de !'homologation de l'acte d'adoption ou de sa revo
cation traitee au livre Ier, titre VIII, chapitre Ier, du Code civil, releve desor
mais de la competence du tribunal de la jeunesse du domicile de l'adoptant 
(art. 18 de la loi nouvelle). 

s. a) La puissance paternelle est desormais exercee, pendant le mariage. 
conjointement par le pere et la mere; en cas de dissentiment entre eux la volonte 
du pere prevaut ; toutefois la mere a un droit de recours devant le tribunal 
de la jeunesse. 

L' enfant mineur ne peut quitter la maison paternelle sans la permission 
de ses pere et mere; en cas de dissentiment entre eux la volonte du pere prevaut, 
mais la mere a un droit de recours devant le meme tribunal. 

La jouissance legale des biens -des enfants-mineurs -jusqu'a l'age de 18 ans, 
ou jusqu'a !'emancipation qui aurait eu lieu avant cet age est accordee tant 
a la mere, qu'au pere, ou, en cas de deces de l'un d'eux, au survivant. 

En cas de divorce ou de separation de corps les deux parents, et non seule
ment l'epoux coupable, perdent cette jouissance legale des biens (art. 19 de 
la loi nouvelle modifiant les articles 373, 374, 384 et 386 C.civ.). 

b) Le pere ou la mere peut, sur la seule requisition du ministere public, 
etre dechu de la puissance paternelle, en tout ou en partie, a l'egard de tous ses 
enfants, ou de l'un ou de plusieurs d'entre eux, par le tribunal de la jeunesse, 
en cas de condamnation a une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous 
faits commis sur la personne ou a l'aide d'un de ses enfants ou descendants, 
ou lorsque, par mauvais traitements, abus d'autorite, inconduite notoire ou 
negligence grave, il (elle) met en peril la sante, la securite ou la moralite de 
son enfant (art. 32 de la loi nouvelle). 

Lorsque la decheance est totale, celle-ci comprend a 1' egard de 1' enfant 
qu'elle concerne: I' exclusion du droit de garde et d'education; l'incapacite 
de representer 1' enfant, de consentir a ses actes et d' administrer ses biens ; 
1' exclusion du droit de jouissance, de celui de reclamer des aliments, et de celui 
de recueillir tout ou partie de la succession de I' enfant par application de l'art. 746 
Code civil. 

La decheance partielle porte sur les droits que le tribunal determine (art. 33 
de la loi nouvelle). 

En pronon~ant la decheance, le tribunal designe la personne qui, sous 
son controle, exercera les droits de garde et d'education, representera l'enfant, 
consentira a ses actes, administrera ses biens, et remplira les obligations qui 
y sont correlatives; le tribunal peut egalement confier le mineur au comite 



de protection de la jeunesse, lequel designe une personne qui exercera ces droits, 
apn~s que sa designation aura ete homologuee par le tribunal, sur requisition 
du rninistere public. 

Si un seul des parents a encouru la decheance, le tribunal designe, pour 
le remplacer, le parent non dechu, a condition que !'interet du mineur ne s'y 
oppose pas (art. 34 de la nouvelle loi). 

6. En ce qui concerne la tutelle, la loi nouvelle (art. 20, n° I, rempla<;ant 
!'art. 389 C.civ.), attribue, durant le mariage, 1' administration des biens personnels 
de leurs enfants mineurs aux pere et mere, lesquels sont comptables quant a 
la propriete et aux revenus des biens dont ils n'ont pas la jouissance et, quant 
a la propriete seulement, de ceux dont la loi leur donne l'usufruit. 

La loi introduit en outre une institution nouvelle : lorsqu'il existe des 
raisons de craindre que des sommes revenant a un enfant mineur ne soient pas 
employees dans !'interet de celui-ci, le tribunal de la jeunesse peut, sur requisition 
du procureur du Roi, fixer les conditions d'utilisation de ces sommes. 

Le meme pouvoir est accorde a tous les tribunaux, lorsqu'ils statuent 
sur l'indemnisation d'un dommage materiel ou moral cause a un enfant mineur. 

Enfin, l'art. 20, n° 2, de la loi, rempla<;ant !'art. 407 Code civil, donne 
la faculte au procureur du Roi, ou a un delegue a la protection de la jeunesse 
designe par lui, d'assister a tout conseil de famille avec voix consultative. 

7· I1 appartient desormais au tribunal de la jeunesse de statuer sur !'eman
cipation du mineur ayant atteint !'age de quinze ans accomplis, et ce sur requete 
des pere et mere ou de l'un d'entre eux. 

Si le mineur est sans pere ni mere, le conseil de famille peut proposer 
son emancipation au meme tribunal. 

Si le tuteur n'a fait aucune diligence pour !'emancipation du mineur et 
qu'un ou plusieurs parents lejugent capable d'etre emancipe, ils peuvent requerir 
le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour deliberer a ce sujet. 

Enfin le mineur reste sans pere ni mere, mais age de dix-huit ans accomplis, 
peut egalement provoquer cette reunion du conseil de famille pour deliberer 
au sujet de son emancipation (art. 2I, n°8 I a 3, rempla<;ant les art. 477, 478 
et 479 C.civ.). 

L'emancipation peut etre retiree au rnineur qui en a beneficie, s'il fait 
preuve d'incapacite dans le gouvernement de sa personne ou en cas de reduction 
de ses engagements pour exces. Cette revocation est prononcee par le tribunal 
de la jeunesse, le mineur entendu ou appele. Le procureur du Roi peut egale
ment demander d'office la revocation (art. 2I, n° 4, rempla<;ant !'art. 485 C.civ.). 

8. Les articles 23 a 27 de la loi du 8 avril I965 mettent en concordance 
avec les regles nouvelles, qui regissent l'exercice de la puissance paternelle, 
les dispositions de differentes lois concernant !'exploitation d'un commerce 
par le mineur emancipe, son engagement par contrat de travail, et son droit 
d' encaisser son salaire ainsi que les prestations sociales. 

9· La loi nouvelle comporte enfin certaines adaptations des lois sur la 
nationalite beige coordonnees le I4 decembre I932. En matiere de nationalite 
des mineurs, il y aura lieu dorenavant de tenir compte du fait que les pere et 
mere exercent conjointement le droit de garde durant le mariage. 

11 importait des lors au legislateur de preciser le mode selon lequel une 
nationalite serait conferee aux mineurs dont les parents sont de nationalite 
differente. 

La loi nouvelle accorde la preference au systeme selon lequel le mineur 
suit la nationalite du pere (art. 28 de la loi nouvelle). 



ZUSAMMENFASSUNG 

DIE BESTIMMUNGEN DES BURGERLICHEN RECHTS 

UBER DIE MINDERJAHRIGEN IM DEM NEUEN GESETZ 

zuM ScHuTz DER JuaEND 

I. - Das Gesetz vom 15. Mai 1912 tiber den Schutz der Kindheit hatte 
unser Land in dieser Materie an die Spitze des sozialen F ortschritts gestellt ; 
dem Gesetz vom 8. April 1965 zum Schutz der Jugend, das in jahrelangen, 
intensiven Studien durch Regierungs- und Parlamentsausschtisse vorbereitet 
wurde, kommt, in einem noch weiteren Anwendungsbereich, die gleiche 
Bedeutung zu. 

Ohne Zweifel muB es als ein Rahmengesetz angesehen werden. Dennoch 
wird hiermit ein Jugendgesetz geschaffen, das, vor allem in unserem Zivilrecht, 
eine echte Revolution bewirkt, indem der Jugend eine eigene Gerichtsbarkeit 
gegeben wird. 

Allerdings dtirfen die neuen Vorschriften, die dieses Gesetz in unser 
Personen- und Familienrecht einftihrt, und die in Titel II Kapitel II des neuen 
Gesetzes enthalten sind (Artikel 12 bis 28), nur im Zusammenhang mit anderen 
gesetzlichen Vorschriften gesehen werden. Dazu gehoren vor allem die gesetz
lichen Bestimmungen tiber den sozialen Schutz der Jugend (r. Titel, Artikel 1-6), 
tiber die Jugendgerichte sowie die Jugendkammern der Appelationsgerichte 
(Titel II, r. Kapitel, Artikel 7-u) sowie tiber die MaBnahmen zum Schutz 
der Minderjahrigen, sowohl gegentiber den Eltern (Titel II, Kapittel III, 
r. Abschnitt, Artikel 29-35) wie gegentiber den Minderjahrigen selbst. 

II. - Alle diese Bestimmungen sind in der Tat aufeinander bezogen 
und durch bestimmte, wesentliche Prinzipien verbunden, die die Grundlage 
des Gesetzes darstellen. 

Diese Prinzipien sind die folgenden : 
r. Das Kind und der Heranwachsende mtissen unter allen Umstanden 

wie eine Person, wie ein Rechtssubjekt behandelt werden und nicht etwa wie 
ein Rechtsobjekt, tiber welches der Erwachsene absolute Rechte austiben kann. 

2. Dem Kind und dem Heranwachsenden muB ein besonderer sozialer 
unci juristischer Status eingeraumt werden. Sie sind auf Beistand angewiesen, 
da sie unfahig sind, eine eigenstandige Existenz zu ftihren. Diese Hilfe darf 
sich nicht in der Befriedigung physiologischer Bedtirfnisse erschopfen. Die 
Entwicklung erfordert eine liebevolle, sozial und kulturell gtinstige Umwelt. 
Die Familie erscheint als die menschliche Umwelt, die am besten fUr die Erzie
hung geeignet ist. Die elterliche Gewalt oder genauer gesagt die elterliche 
Autoritat wird in bezug auf diesen Schutz und auf diese Erziehung ausgeiibt. 
Der Staat hat schon aus diesen GrUnden die Pflicht, die besten Bedingungen 
zu schaffen und zu erhalten, die es den Eltern gestatten, ihrer Aufgabe zum 
Wahle des Kindes gerecht zu werden. 

3· Der Schutz der Jugend muB durch MaBnahmen der individuellen 
Vorbeugung ausgetibt werden; schon darauf beruht die Pflicht, sich mit allen 
Situationen zu befassen, die die physische und psychische Entwicklung des 
minderjahrigen Kindes gefahrden und diese so friih wie moglich zu entdecken, 
damit sie schnellstmoglich korrigiert werden konnen. 

4· Die MaBnahmen der individuellen Vorbeugung mtissen zusammen 
mit anderen MaBnahmen getroffen werden, die die ganze jugendliche Bevolke-



rung betreffen und die in ihrer Gesamtheit den gesellschaftlichen Schutz der 
Jugend begri.inden. 

s. Der Schutz der Jugend kann nur eine Erganzung sein, es ist namlich 
vor allem Aufgabe der Eltern, zum Wohle ihres Kindes, dessen normale Entwick
lung bedroht ist, die Initiative zu ergreifen. Die Eltern mi.issen informiert und 
aufgeklart werden. Ihnen muB geholfen werden, wenn sie Schwierigkeiten haben. 
W enn sie versagen, mi.issen die offentlichen Gewalten einspringen, die gesetz
lich verpflichtet sind, in bestimmten Fallen nach vorgeschriebenen Verfahren 
die Eltern zu ersetzen, wenn die Eltern MaBnahmen, die zur Rettung des 
Kindes erforderlich sind, nicht ergreifen konnen oder wollen. 

6. Aus diesen Grunden kann der Schutz der Jugend auf Zwangsmittel 
zuri.ickgreifen. Der Konflikt zwischen der Gemeinschaft und den Eltern, der 
durch deren Unfahigkeit, Passivitat oder schlechten Willen entsteht, und das 
Kind gefahrdet, muB durch den gerichtlichen Schutz gelost werden, der speziali
sierten Richtern i.ibertragen ist, die in der Lage sind, die Informationen, die 
sie von den Experten des Jugendschutzes erhalten, zu deuten und zu bewerten. 

7· Der soziale und der gerichtliche Schutz der Jugend erganzen sich. 
Wenn in Situationen, die fi.ir das materielle und moralische Wohl des Kindes 
gefahrlich sind, der soziale Schutz sich als unzureichend erweist, erfordert er 
die Hilfe des gerichtlichen Schutzes. 

In diesem Falle ist es wichtig, zwischen diesen beiden Sektoren des 
Jugendschutzes eine enge Zusammenarbeit und eine rationelle Abstimmung 
zu sichern. 

III. - Die obenerwahnten Prinzipien haben ihre erste Anwendung in 
in den neuen Vorschriften gefunden, die in unseren Code civil und in besondere 
Sondergesetze eingefi.igt wurden. 

I. Das Gesetz, das das neue Prinzip der gemeinsamen Ausi.ibung der 
elterlichen Gewalt durch Vater und Mutter einfi.ihrt, andert den artikel I02 

des Code civil durch die Bestimmung, daB das minderjahrige Kind, wenn es 
noch nicht fi.ir volljahrig erklart worden ist, seinen gesetzlichen Wohnsitz bei 
seinem gesetzlichen Vertreter hat. Wenn Vater und Mutter keinen gemeinsamen 
Wohnsitz haben, aber beide gesetzliche Vertreter des Minderjahrigen sind, 
so hat dieser seinen Wohnsitz bei seinem Vater. Ein Volljahriger, der entmi.indigt 
wurde, hat seinen Wohnsitz bei seinem Vormund (Artikel I2 des neuen Gesetzes). 

2. Artikel I3 des neuen Gesetzes andert den Artikel I48 des Code civil 
durch die Bestimmung, daB das Jugendgericht zu entscheiden hat, wenn die 
Eltern sich in bezug auf die Zustimmung zur Heirat ihres minderjdhrigen Kindes 
nich einigen konnen. Derselbe Artikel fi.igt in den Code civil einen Artikel I 6o bis 
ein, der dem Jugendgericht die Zustandigkeit i.ibertragt, dem minderjahrigen 
Kind die Erlaubnis zur EheschlieBung zu erteilen, wenn beide Eltern ihre 
Zustimmung verweigern oder wenn bei Vollwaisen der Familienrat die 
Zustimmung verweigert und wenn das Gericht der Auffassung ist, daB diese 
Verweigerung der Zustimmung einen MiBbrauch darstellt. 

3· a) Bei Ehescheidungen, die nicht im gegenseitigen Einverstdndnis erfolgen 
muB die Klageschrift die gemeinsamen Kinder und Adoptivkinder der Eheleute 
namentlich erwahnen, sofern die Kinder minderjahrig sind und nicht fi.irvolljahrig 
erklart worden sind. 

Wenn der Richter beim ersten Erscheinen der Eheleute zum Si.ihnetermin 
die Eheleute nicht zu einer Versohnung bewegen kann, so stellt der Richter, 
sofern er es fi.ir sachdienlich erachtet, fest, was die Eltern als vorlaufige Mal3-



nahmen uber die Person, die Versorgung und das Vermogen der Minderjahrigen 
und nicht fiir volljahrig erklarten Kinder, sowohl der gemeinsamen wie der 
adoptierten, vereinbart haben und bestatigt diese Vereinbarung. 

Das Protokoll der Verhandlung sowie die Unterlagen werden dem Staats
anwalt ubermittelt. 

W enn nach Erlaf3t des Scheidungsurteils von der Partei, die es beantragt hat, 
die Eintragung des Urteils verlangt wird, so ist der Standesbeamte verpflichtet, 
dem Staatsanwalt des Gerichtes, das das U rteil gefallt hat, von der Eintragung 
zu verstandigen. 

W enn die streitenden Parteien sich nich uber die vorlaufigen Maf3nahmen 
in bezug auf ihre Kinder geeinigt haben, oder wenn der Richter sich geweigert hat, 
das Dbereinkommen der Eltern zu bestatigen oder wenn der Staatsanwalt der 
Auffassung ist, daB dieses Dbereinkommen die Interessen des Kindes verletzt, 
so muf3 der Prasident des Gerichtes erster Instanz, 'der in dringenden Fallen 
eine einstweilige Verfugung erlaf3t, uber diese vorlaufigen Maf3nahmen unter
richtet werden. Der Prasident kann den Staatsanwalt damit beauftragen, unter 
Einschaltung eines Jugendpflegers alle erforderlichen Auskunfte uber die 
moralischen und materiellen Verhaltnisse der Kinder einzuholen. Dieses Recht 
hat der Staatsanwalt auch von Amts wegen. In jedem Fall werden die Parteien 
von dem Ergebnis der Nachforschungen unterrichtet. 

Das sind, kurz zusammengefaf3t, die wichtigsten Anderungen der Artikel 
236, 239, 264 und 278 des Code civil durch den Artikel I4 des neuen Gesetzes. 

Nach der Auflosung der Ehe durch Scheidung bleibt derjenige mit der 
Aufsicht uber Person und Vermogen der Kinder beauftragt, dem dieses Recht 
vorlaufig anvertraut wurde, sei es durch den vom Richter gebilligten Vertr<tg_ 
der Parteien oder durch einstweilige Verfugung. Wenn weder das eine oder 
das andere ergeben ist, dann steht dieses Recht demjenigen der Eheleute zu, 
der die Scheidung erlangt hat. 

In jedem Fall kann jedoch das Jugendgericht im Interesse der Kinder auf 
Antrag der Parteien oder einer Partei oder des Staatsanwalts anders entscheiden 
(Artikel I6 des neuen Gesetzes, der den Artikel 302 des Code civil ersetzt). 

b) Bei der einverstandlichen Scheidung besteht die wichtigste Anderung 
darin, daB der alteste der beurkundenden Notare verpflichtet ist, dem Staats
anwalt eine beglaubigte Kopie des Protokolls und der dazu gehorenden Akten 
zu ubermitteln, die die vorhergehende Dbereinkunft der Eheleute, wem die 
gemeinsamen und adoptierten minderjahrigen Kinder wahrend der Probezeit 
und nach der Scheidung anvertraut sein sollen, enthalt (Artikel I 5 des neuen 
Gesetzes, der die Artikel 28o-I 0 , 283-2° und 284 des Code civil abandert). 

c) Das neue Gesetz hat die Vorschriften uber die Aufhebung der ehelichen 
Lebensgemeinschaft (Ehetrennung) sowohl infolge bestimmter Grunde wie auch 
auf Grund gegenseitigen Einverstandnisses, in Einklang gebracht mit den neuen 
Prinzipien, die fur Scheidung gelten (Artikel I 7 des neuen Gesetzes, der Artikel 
302, Absatz 2 und Artikel 3II bis des Code civil andert). 

4· Fur die ganze Materie der Anerkennung der Adoption oder ihrer 
Widerrufung, die im ersten Buch Titel VIII, I. Kapitel des Code civil abgehandelt 
wird, ist vonjetzt an das J ugendgericht am Wohnsitz des Adoptierenden zustandig, 

s. a) Von jetzt an wird wahrend der Ehe die elterliche Gewalt gemeinsam 
von Vater und Mutter ausgeubt. Bei Nichtubereinstimmung der Eltern ist der 
Wille des Vaters maf3gebend, doch hat die Mutter ein Beschwerderecht vor 
dem Jugendgericht. 



Das minderjahrige Kind darf das Elternhaus nicht ohne Zustimmung 
von Vater und Mutter verlassen. lm Faile der Uneinigkeit der Eltern ist eben
falls der Wille des Vaters maBgebend und die Mutter hat ein Beschwerderecht 
vor demselben Gericht. 

Bis die Kinder achtzehn Jahre alt sind oder bis sie vor diesem Zeitpunkt 
fUr volljahrig erklart worden sind, steht das Nutzniessungsrecht an ihrem 
Vermi:igen sowohl der Mutter wie dem Vater zu, oder, falls einer der heiden 
stirbt, dem Oberlebenden. 

lm Falle der Scheidung oder der Aufhebung der ehelichen Lebens
gemeinschaft verlieren beide Eltern, nicht nur der schuldige Ehegatte, dieses 
NutznieBungsrecht (Artikel 19 des neuen Gesetzes, der die Artikel 373, 374, 
384 und 386 des Code civil andert). 

b) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kann das Jugendgericht dem Vater 
oder der Mutter die elterliche Gewalt ganz oder teilweise, tiber eins oder mehrere 
oder alle Kinder entziehen, wenn sie wegen eines Vergehens oder eines Ver
brechens verurteilt worden sind, das sie an einem ihrer Kinder oder mit Hilfe 
eines ihrer Kinder oder ihrer Nachkommen begangen haben oder wenn sie durch 
MiBhandlung, MiBbrauch der Autoritat, liederlichen Lebenswandel oder schwere 
Vernachlassigung die Gesundheit, die Sicherheit oder die Moral ihres Kindes 
gefahrden (Artikel 32 des neuen Gesetzes). 

Der vollstiindige Entzug der elterlichen Gewalt hat in bezug auf das Kind, 
das es betrifft, zur Folge : den Verlust des Aufsichts- und Erziehungsrechts, 
die Unfahigkeit, das Kind zu vertreten, seinen Handlungen zuzustimmen und 
sein Vermi:igen zu verwalten, den Verlust des NutznieBungsrechts sowie des 
Rechts, Unterhalt zu beanspruchen, und des Rechtes nach Artikel 646 des 
Code civil, das Kind ganz oder teilweise zu beerben. 

Die teilweise Entziehung der elterlicheh Gewalt beriihrt die vom Gericht 
spezifizierten Rechte (Artikel 33 des neuen Gesetzes). 

Wenn das Gericht den Entzug der elterlichen Gewalt beschlieBt, bestimmt 
es gleichzeitig die Person, die unter seiner Kontrolle die Aufsichts- und Erzie
hungsrechte wahrnimmt, das Kind vertritt, seinen Rechtsgeschaften die Zustim
mung erteilt, sein Vermi:igen verwaltet und alle damit zusammenhangenden 
Verpflichtungen erfiillt. Das Gericht kann auch den Minderjahrigen einem 
AusschuB des Jugendamtes anvertrauen, der eine Person bestimmt, die diese 
Rechte ausiibt, nachdem die Ernennung auf Antrag der Staatsanwaltschaft 
vom Gericht bestatigt worden ist. 

Wenn nur ein Elternteil der elterlichen Gewalt entkleidet worden ist, 
bestimmt das Gericht an seiner Stelle den anderen Elternteil, sofern das Interesse 
des Kindes dem nicht entgegenstehen (Artikel 34 des neuen Gesetzes). 

6. In bezug auf die Vormundschaft weist das neue Gesetz (Artikel 20 

Nr. 1, der den Artikel 389 des Code civil ersetzt). solange die Ehe besteht, die 
Verwaltung der personlichen Gater der minderjiihrigen Kinder dem Vater und 
der Mutter zu. Diese mtissen Rechenschaft ablegen tiber das Eigentum an 
und die Einkiinfte aus Giitern, deren Nutzung ihnen nicht zusteht, sowie 
tiber das Eigentum an Gutern, an denen sie einen gesetzlichen NieBbrauch 
haben. 

Das Gesetz fuhrt auBerdem noch eine neue Bestimmung ein : wenn befiirch
tet werden muB, daB Gelder, die einem unmtindigen Kinde zuflieBen, nicht 
in dessen Interesse verwendet werden, so kann das Jugendgericht auf Antrag 
des Staatsanwalts vorschreiben, wie diese Gelder verwendet werden mtissen. 



Dieses Recht wird auch allen Gerichten zugestanden, die tiber die Ent
schadigung eines materiellen oder immateriellen Schadens, der einem minder
jahrigen Kind zugefiigt wurde, zu befinden haben. 

Schliel3lich berechtigt der Artikel2o, Nr. 2 des Gesetzes, der den Artikel407 
des Code civil ersetzt, den Staatsanwalt oder einen Jugendpfteger, der von dem 
Staatsanwalt bestimmt wird, an jedem Familienrat mit beratender Stimme 
teilzunehmen. 

7· Von jetzt an ist fiir die Volljiihrigkeitserkliirung Minderjahriger, die das 
fiinfzehnte Lebensjahr vollendet haben, das Jugendgericht zustandig, und 
zwar auf Antrag des Vaters und der Mutter oder von einem der heiden. 

Wenn der Minderjahrige Vollwaise ist, kann der Familienrat dem Jugend
gericht vorschlagen, die Volljahrigkeitserklarung vorzunehmen. 

Wenn der Vormund sich nicht darum bemiiht, den Minderjahrigen fiir 
volljahrig erklaren zu lassen, aber ein Elternteil oder beide Eltern ihn fur reif 
genug halten, so konnen sie beantragen, dai3 der Friedensrichter den Familienrat 
zusammenruft, urn tiber die Angelegenheit zu beraten. 

Schliel3lich kann auch der elternlose Minderjahrige, der das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet hat, ebenfalls ein Treffen des Familienrates herbeifiihren 
in dem tiber seine Volljahrigkeitserklarung beraten werden soli (Artikel 21, 
Nr. 1-3, der die Artikel 477, 478 und 479 des Code civil ersetzt). 

Die Volljahrigkeit kann einem Minderjahrigen, der volljahrig erklart 
worden war, wieder entzogen werden, wenn es sich herausstellt, daB er unfahig ist, 
seine personlichen Angelegenheiten selbstandig zu regeln, oder wenn er iiber
mai3ige Verpftichtungen eingegangen ist, die reduziert werden miissen. Dieser 
Entzug der Volljahrigkeit wird durch das Jugendgericht angeordnet, wobei 
der Minderjahrige angehort oder vorgeladen wird. Der Staatsanwalt kann 
ebenfalls von Amts wegen den Widerruf der Volljahrigkeitserklarung beantragen 
(Artikel 21, Nr. 4, der Artikel 485 des ,Code civil" ersetzt). 

8. Die Artikel 23-27 des Gesetzes vom 8. April 1965 bringen die Vor
schriften verschiedener Gesetze, betreffs Fi.ihrung eines Geschaftes durch 
einen volljahrig erklarten Minderjahrigen, seine Verpftichtungen durch einen 
Arbeitsvertrag und sein Recht, sein Gehalt nebst Zulagen in Empfang zu nehmen, 
in "Obereinstimmung mit den neuen Regeln, die die Ausiibung der elterlichen 
Gewalt beriihren. 

9· Schliel3lich bringt das neue Gesetz auch einige Anpassungen der Gesetze 
tiber die belgische Staatsangehorigkeit, die am 14.12.1932 in Einklang gebracht 
wurden, mit sich. In bezug auf die StaatsangehOrigkeit der Minderjahrigen mui3 
von jetzt an beriicksichtigt werden, daB, solange die Ehe besteht, Vater und 
Mutter gemeinsam das Sorgerecht fur das Kind ausiiben. 

Schon deshalb war es wichtig, daB der Gesetzgeber im einzelnen festlegte, 
welche Nationalitat einem Minderjahrigen, dessen Eltern nicht die gleiche 
Nationalitat besitzen, iibertragen wird. 

Das neue Gesetz hat einem System den Vorzug gegeben, nach dem sich 
die Staatsangehorigkeit des Minderjahrigen nach der Nationalitat des Vaters 
richtet (Artikel 28 des neuen Gesetzes). 
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SUMMARY 

THE CIVIL LAW DISPOSITIONS CONCERNING MINORS 

IN THE NEW LAW ON THE PROTECTION OF YOUTH 

I. - The law of May IS, I9I2 on the protection of youth placed our 
country in the vanguard of social progress in that subject. The law of AprilS, I965 
on the protection of youth, the conclusion of many years' research by govern
mental and parliamentary commissions, is equally significant but in a larger field. 

It must perhaps be considered as a skeleton law (kaderwet, loi de cadre). 
Nevertheless it constitutes a Code of Youth which brings about a real revolution 
in our civil law, providing young people at the same time with specific law 
courts. 

However, the new dispositions introduced in our law of persons and 
family, which constitute the object of Chapter II title II of the new law (art. I2 
to 28) cannot be considered separately. The other dispositions of the law, 
especially those concerning the social protection of youth, (Title II, art. I to 6), 
the juvenile courts, and the youth chambers of the Appeal Courts (Title II, 
Chapter I, art. 7 to I I) as well as the measures protecting minors both in respect 
of the parents and of the minors themselves, (Title II, Chapter II, section II, 
art. 36 to 43) must not be ignored. 

II. - All these dispositions are connected, by certain essential principles 
which constitute the foundation of the law. 

These principles are the following : 
I. In all circumstances, the child and adolescent should be treated as 

persons, as a subject; not as an object of law over which the adult can pretend 
to exercise absolute rights. 

2. The child and the adolescent must enjoy a special social and legal status. 
They need assistance, because they are not able to lead an autonomous existence. 
This assistance cannot be limited to the satisfaction of physiological needs. 
Growth requires a favourable emotional, social and cultural environment. 
The family seems to be the best means of education. Paternal, or more exactly, 
parental authority is there aimed at protection and education. 

The State is therefore the obliged to create and maintain the best possible 
conditions to allow parents to do their best for their children. 

The dependance of the children on their parents, however, is not complete, 
because the community keeps the right to control the exercise of paternal power. 

3· The protection of youth must manifest itself by measures of individual 
prophylaxis; therefore it must consider all situations endangering the physical 
and psychological development of the minor, and detect them as soon as possible 
in order to eliminate them. 

4· Such individual measures of prophylaxis must form part of a general 
set of measures concerning the entire juvenile population, and which constitute 
the social protection of youth. 

S· Juvenile protection must only be supplementary; the parents must 
take the initiative to protect their child whose normal development is threatened. 
The latter must be informed, enlightened and helped, when they are in trouble; 
eventual shortcomings must be filled by the public authorities which are obliged 
to take the parents' place, -in the cases and according to the forms determined 
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by the law-when they cannot, or will not do what is necessary to safeguard 
the child or the adolescent. 

6. It follows therefore that the protection of youth may have recourse to 
means of constraint, the conflict between the community and the parents, 
arising from the latter's incapacity, passivity or their ill will thus endangering 
the child, must be settled by the judicial protection entrusted to specialised 
magistrates, able to understand and appreciate the information gathered by 
the youth protection officers. 

7. Social and judicial protection of youth are complementary. When 
social protection is inadequate in the face of judicial to material or moral well
being of the child, it requires judicial assistance. In that case, it is important 
to ensure close collaboration and rational co-ordination between those two sectors 
of the protection of youth. 

III. - The principles summarised above have found their original appli
cation in the new dispositions in our Civil Code and in certain particular laws. 

I. The law introducing the new principle of the common exercice of 
parental authority by mother and father jointly, thus modifies article I02 of 
the Civil Code, by stipulating that a not-emancipated minor has his domicile 
at the house of his legal administrator. If father and mother have no common 
domicile, and are both the legal administrators of the minor, then his domicile 
is at his father's house. The major in custody has his domicile at his guardian's 
(art. I2 of the new law). 

2. According to the terms of art. I 3 of the new law, art. I 48 of the Civil Code 
is modified by a regulation, which, in the-case of--diss-ent -between the-parents 
about the approval to the marriage of their minor child, leaves the decision to the 
juvenile court. 

The same article inserts in the Civil Code an article I6obis which em
powers the juvenile courts, to authorize minors to marry, either if the parents 
refuse their consent, or, if they are dead, the family council refuses its consent, 
when the court believes such a refusal unjustified. 

3· a) In case of a divorce for a particular cause (not by mutual consent), 
the initial request shall mention the identity of the common children as well 
as the adoptive children, so far as it concerns not-emancipated minors. 

If the first appearance of the married couple before the judge to attempt 
a reconciliation does not succeed, he ratifies the agreement of the parents on 
the temporary measures concerning the person, upkeep and goods of the not
emancipated minor children common to the married couple or adopted by them, 
if he considers it suitable. 

The record of the case and the documents are communicated to the Public 
Attorney (procureur des Konings, procureur du Roi). 

When the divorce is absolute, and its registration requested by the obtaining 
the divorce, the registrar must warn the Public Attorney, attached to the 
tribunal which granted the divorce. 

If the parties in litigation have not made an agreement about the temporary 
measures relative to their children, or if the judge refuses to ratify the agreement, 
or if the Public Attorney considers this agreement runs counter to the childs 
interest, it is for the president of the tribunal of first instance, to take urgent steps 
at any time to deal with these temporary measures. 
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The president can demand that the Public Attorney, through a delegate 
of the youth protection service should make inquiries about the moral and 
material situation of the children. The Public Attorney has the same ought 
ex officio. In any case, the information is communicated to the parties. 

This is a brief summary of the essential modifications made to art. 236, 
239, 264 and 268 of the Civil Code by art. 14 of the new law. 

After divorce, the administration of the person and the goods of the children 
belongs to him, to whom it has been provisionnally committed, either by agree
ment of the parties ratified by the judge, or by disposition as a matter of urgency. 
In case of absence of such an agreement or such a disposition, the administration 
belongs to he who obtained the divorce. 

The juvenile court, however, can decide differently, for the greater advan
tage of the children, if the parties, or one of them, or if the Public Attorney 
request it (art. 16 of the new law, replacing art. 302 of the Civil Code). 

b) The most important modification concerning divorce by mutual consent 
obliges the older acting notary to communicate to the Public Attorney a certified 
copy of the record of the case and the documents, including the previous 
agreement of the married couple as to whom the common minor and adopted 
children should be committed during the trial and after the divorce (art. 15 
of the new law, modifying art. 280, 1°, 283, 2°, and 284 of the Civil Code). 

c) The new law has brought the matter of separation for specific reason, 
or by mutual consent in line with the new principles concerning divorce 
(art. 17 of the new law, modifying art. 307, 2°, and 3ubis of the Civil Code). 

4· The ratification of the adoption or its revocation (as treated in book I, 
title VIII, Chapter I of the Civil Code) henceforth falls to the juvenile court of 
the domicile of the adopter (art. 18 of the new law). 

5· a) Parental power is henceforth exerted jointly by father and mother 
during the marriage; in case of dissent between them, the father's will prevails; 
the mother however retains the right to appeal to the same Juvenile Court. 

Minors may not leave their home without the permission of father and 
mother. If the parents disagree the father's will prevails but the mother may 
appeal to the abovementioned Court. 

The legal enjoyment of the goods of the minor is granted both to the father 
and the mother, and in case of decease of one of them, to the survivor, either 
until the child reaches 18 years, or until the emancipation if it takes place 
earlier. 

In case of divorce or separation, both parents-and not only the guilty one
lose that legal enjoyment of the goods (art. 19 of the new law modifying art. 373, 
374, 384 and 386 of the Civil Code). 

b) Father and mother can be deprived of parental power, partially or entirely, 
in respect of all the children or one or several of them, by the Juvenile Court 
at the request of the Public Attorney alone. This is so in case of a condem
nation for acts perpetrated on the person or with the aid of one of his children 
or descendants, or when through ill treatment, abuse of authority, notorious 
misbehaviour or grave negligence, he (she) endangers the health, security, 
or the morality of his (her) child (art. 32 of the new law). If deprivation is complete, 
it involves : loss of guardianship and the right of education, loss of the right 
to represent the child, to consent to his acts and to administer his goods ; the 
exclusion of the right of his estate, of demanding his upkeep, and of inheriting 
the whole or a part of the child's estate, in application of art. 7 46 of the Civil Code. 
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Partial deprivation concerns rights which are determined by the Juvenile 
Court (art. 33 of the new law). 

When the Court pronounces the deprivation, it · indicates the person 
who will exercise these rights under its control, who will represent the child, 
whowillconsent to his acts and administer his goods,andwhowill fulfillthecorres
ponding obligations; the tribunal can even commit the minor to a Juvenile 
Protection committee, which will indicate the person who will exercise these 
rights after ratification of his designation by the Court, at the request of the 
Public Attorney. 

If only one of the parents incurred the deprivation, the tribunal will indicate 
the other parent if it is not contrary to the minor's interest (art. 34 of the new law). 

6. Concerning guardianship, the new law (art. 20, 1° replacing art. 389 
of the Civil Code) ascribes the administration of the personal estate of minors 
during the marriage to father and mother who are both accountable for the 
property and income of the goods, which they do not enjoy, and, as to the 
property only, for these goods of which the law gives them the enjoyment. 

Moreover, the law introduces a new institution: if there are reasons to 
fear that certain sums due to a minor would not be employed in his interest, 
the Juvenile Court can stipulate the conditions for the use of these sums, on 
the request of the Public Attorney. The same power is granted to all courts 
when they have to decide on the damages due to a minor because of material 
or moral wrong. 

Lastly, art. 20, 2° of the law, replacing art. 407 of the Civil Code, allows 
the Public Attorney, or a delegate of the youth protection appointed by him, 
to take part in every family council with a consultative vote. 

7· From now on, the Juvenile Court must decide on the emancipation 
of the minor reaching the age of 15, at the request of the father and mother, 
or of one of them. If the minor has neither father nor mother, the family council 
can propose his emancipation to the same Court. 

If the guardian does nothing towards the emancipation of the minor 
and if one or more relatives are of the opinion that he is able to be emancipated, 
they can oblige the Justice of the Peace to convoke the family council to 
discuss the question. Lastly, the minor left without father or mother, but 
who has reached the age of 18,can also require the meeting of the family council 
to discuss his emancipation (art. 21, 1°, 2°, 3° replacing art. 477, 478 and 479 
of the Civil Code). 

The minor who obtains his emancipation can be deprived of it, if he gives 
proof of his incapacity to behave property, or in case his excessive debts must 
be reduced. This revocation is pronounced by the Juvenile Court, after the 
minor has been called or heard. The Public Attorney can also demand ex officio 
the revocation (art. 21, 4° replacing art. 485 of the Civil Code). 

8. The articles 23 to 27 of the law of April 8, 1965 bring the new rule, 
which governs the exercice of paternal power, into agreement with the different 
laws concerning the running of a business, by an emancipated minor; his en
gagement by work contract, and his right to cash his salary as well as his social 
benefits. 

9· The new law contains also certain adaptations of the laws upon Belgian 
nationality, co-ordinated on December 14, 1932. Concerning nationality, 
one must henceforth make allowance for the fact that father and mother are 
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joint guardians during the marriage. It was therefore very important for the 
legislator, to specify the way in which a given nationality would be conferred 
on minors whose parents have a differing nationality. 

The new law prefers the system according to which the minor has the 
father's nationality (art. 28 of the new law). 


